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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Sensibilisatie rond en promotie van pesticidenvrij beheer bij terreinbeheerders
Uitvoerige beschrijving
De Vlaamse Milieumaatschappij zal verder blijven inzetten op de toepassing van het
pesticidenvrij beheer en kennisverruiming bij de terreinbeheerders. Speciale aandacht gaat daarbij
naar de uitwisseling van kennis tussen de openbare besturen enerzijds en de relatief nieuwe
actoren in het beleid, zoals zorginstellingen, scholen en commercile activiteiten.
De website www.zonderisgezonder.be vormt hierbij de communicatiehub. Op deze website is alle
informatie die een terreinbeheerder nodig heeft, te vinden. Zowel qua praktische voorbeelden als
beleidslijnen en afwijkingen.
De VMM werkt waar mogelijk samen met andere instanties om een maximaal bereik van de
actoren te bekomen. De campagne Zonder is Gezonder blijft bestaan en zal ook nu de basis
vormen voor communicatie naast jaarlijkse overlegmomenten met de verschillende stakeholders.
Pesticidenvrij beheer van terreinen door
Voorkomen
oTolerantie verhogen
oPesticidentoets laten toepassen
Doelstelling
Alternatieven
oObjectieve informatie en ervaringen uitwisselen
Slechts in laatste instantie pesticiden gebruiken
oVia het afwijkingskader
Aantal organisaties bereikt
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere initiatiefnemer:
7B_F_001
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

7B - Verontreiniging oppervlaktewater
Het terugdringen van verontreiniging met pesticiden op terreinen
beheerd voor openbare of commerciële activiteiten
Besliste actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Schelde - SGD Maas Stroomgebieddistrict
Alle bekkens
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam
Vhag
00-01 - Alle oppervlaktewaterlichamen

Timing en budget
2015

Geplande start
Raming kosten

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 0.0
0.0
100.0 %
Totaal 0.0 €

0.0 €/jaar

Effect
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect null
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

