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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Uitdragen van landbouwkennis naar andere beleidsdomeinen en overheidsinstanties teneinde de
verstandhouding, kennis, communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen te verhogen.
Uitvoerige beschrijving
Deze actie heeft tot doel beleidsmakers binnen de Vlaamse regio (waterbeheerders, betrokkenen
binnen de CIW,...) in contact te brengen met de Vlaamse landbouwsituatie en de specifieke
Vlaamse landbouwbehoeften en -noden om op die manier te komen tot wederzijds begrip en te
komen tot praktisch haalbare en praktisch toepasbare maatregelen voor de land- en
tuinbouwsector in relatie tot de KRW-doelen.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals:
* Organiseren van netwerkmomenten, themadagen, studiedagen, opleidingen
* Bedrijfsbezoeken
Effectiviteit van het gevoerde beleid verhogen en een integrale
Doelstelling
samenwerking bewerkstelligen
Aantal georganiseerde activiteiten
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV)
Andere
initiatiefnemer:
Hangt samen met
actie nr
Afhankelijk van
actie nr

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

9 - Andere maatregelgroepen
Kennis m.b.t. kosten en effecten van maatregelen, baten en
disproportionaliteit verder uit te bouwen
Bijkomende actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Schelde - SGD Maas Stroomgebieddistrict
Alle bekkens
Bekken
00-01 - Alle deelbekkens
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
Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij
(LV)

Investering Operationele
0.0

Totaal 0.0 €

12000.0
12000.0
€/jaar

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

bekken
Neen

00-01 - Alle
oppervlaktewaterlichamen
00-01 - Alle
oppervlaktewaterlichamen

Budget
100.0
%

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten administratieve instrumenten
no regret maatregel
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

