
8A_E_0303Actiefiche:

Actiefiche 8A_E_0303
Opmaken van een uitvoeringsplan voor het wegwerken van de prioritaire vismigratieknelpunten volgens de
geactualiseerde prioriteitenkaart

Titel:

Hydromorfologie

Realiseren van beek- en rivierherstel

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: In de aanloop naar het SGBP3 werd de prioriteitenkaart vismigratie van 2010 geactualiseerd. Volgens de
huidige timing van de Benelux Beschikking M(9000)1 inzake vrije vismigratie moeten alle prioritaire
vismigratieknelpunten op deze kaart tegen 2027 weggewerkt worden. Dit is in Vlaanderen niet haalbaar.
Omdat de timing voor het halen van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water verlengd wordt, zal de timing
van de Benelux Beschikking naar alle waarschijnlijkheid ook aangepast worden.
Via de opmaak van een uitvoeringsplan zal bekeken worden hoe de sanering van de prioritaire knelpunten het
best wordt aangepakt. Eén van de elementen van het plan van aanpak zal de inventarisatie zijn van de
vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen waar dit nog niet gebeurd is. Een ander element is het
uitklaren van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van migratieknelpunten die zich op de grens tussen
twee waterloopcategorieën bevinden. Verder dient ook nog een regeling uitgewerkt te worden voor de aanpak
van vismigratieknelpunten t.h.v. sifons onder kanalen.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Alle waterbeheerders

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

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

Synergie met andere (Europese of
Vlaamse) beleidsdoelstellingen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

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

Bekken: Alle bekkens

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start: 2022

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Alle waterbeheerders 0 0 0 100

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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