
9_C_0055Actiefiche:

Actiefiche 9_C_0055
Versterken van de gebiedsgerichte (project)werking zodat een maximale uitvoering van het actieprogramma
van de stroomgebiedbeheerplannen op het terrein kan gerealiseerd worden

Titel:

Andere maatregelen

Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: De stroomgebiedbeheerplannen trekken volop de kaart van de gebiedsgerichte werking/integrale
projectwerking als sleutel tot vooruitgang en effectieve realisaties op het terrein. Met deze actie willen we
inzetten op een versterking van deze gebiedsgerichte (project)werking. Een oplijsting van het gebiedsgerichte
overleg/ integrale projectwerking is opgenomen in het deel visie van de bekkenspecifieke delen.
De goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen pakken we stap voor stap aan. We concentreren ons
eerst op de gebieden waar de eindmeet in het vizier is, de zogenaamde speerpunt- en aandachtsgebieden.  In
het kader van de bekkenwerking brengen we alle betrokkenen in een speerpunt- of aandachtsgebied rond de
tafel, bespreken er de voorgestelde acties, en zoeken naar mogelijke win-wins tussen waterlichaamspecifieke
acties en klimaatadaptatie, natuur, landbouw, recreatie, …. Zoals in de blue deal omschreven, zal bij de
versterking van het gebiedsgericht overleg ook de nodige aandacht moeten gaan naar het thema
waterschaarste en droogte.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Betrokkenen:

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

9_C_0039

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:

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start:

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Vlaamse

0 0 475.000 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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