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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Uitvoerige beschrijving
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal
vrijwaren voor landbouw, natuur en bos. Hiervoor is sinds 2001 het proces van de afbakening van
de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) in werking. Op 7 mei 2010 besliste de Vlaamse
Regering over de verdere voortgang van het afbakeningsproces. Er is een cordinatieplatform
opgericht met vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse ministers en administraties en de
natuur- en landbouworganisaties dat de verdere uitvoering van de afbakening opvolgt. Het bekijkt
o.a. voor welke gebieden de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan starten en bundelt
deze acties jaarlijks in een gebiedsgericht programma. Een administratieoverschrijdend
planningsteam moet al deze plannen voorbereiden en het vooroverleg met de lokale besturen en
middenveldorganisaties organiseren. Het lopende proces voor de afbakening van de agrarische en
natuurlijke structuur (AGNAS) biedt mogelijkheden om bijkomende ruimte voor water te
voorzien: dit is n van de inhoudelijke prioriteit bij de selectie van actiegebieden. Bij de keuze van
prioritaire RUPs en bij de opmaak van de RUPs wordt hierbij dan ook bijzondere aandacht
besteed. De waterbeheerders worden hiertoe sterker betrokken bij het proces
Doelstelling
Indicator
Initiatiefnemers
Andere initiatiefnemer:
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

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

9 - Andere maatregelgroepen
Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader
van integrale projecten
Besliste actie

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

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten
Doelgroep
Vlaamse overheid : Departement Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)

Investering Operationele Budget
0.0

Totaal 0.0 €
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

0.0
0.0 €/jaar

0.0 %

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

