
7B_D_0071Actiefiche:

Actiefiche 7B_D_0071
Aanpassen en uitvoeren van gebiedsgerichte maatregelen in kader van het mestbeleid en het waterbeleid
voor de realisatie van de doelstellingen voor de landbouw inzake de beperking van de emissie van
nutriënten

Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Het terugdringen van verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Met MAP 6 is een nieuwe gebiedstype-indeling ingevoerd die bestaat uit vier gebiedstypes i.f.v. de afstand tot
de waterkwaliteitsdoelstellingen. In deze gebiedstypes worden verschillende gebiedsgerichte maatregelen
ingezet, waaronder een reductie van de bemestingsnorm voor werkzame stikstof en een regeling inzake
vanggewassen. Als alternatief voor deze gebiedsgerichte maatregelen, kunnen landbouwers kiezen voor
equivalente maatregelen. Het regime van gebiedsgerichte maatregelen en equivalente maatregelen zoals
ingevoerd in MAP6 valt hier onder.
De gebiedsgerichte maatregelen kunnen aangepast of uitgebreid worden naar aanleiding van de evaluatie van
MAP6 of de opmaak van toekomstige MAP’s.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Betrokkenen:

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG
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Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Maas, SGD Schelde

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start:

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Vlaamse

0 0 0 0

Vlaamse overheid :
Vlaamse

0 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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