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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Stimuleren van de aanleg van vul-, spoelplaatsen en zuiveringssystemen voor het restwater van
spuittoestellen op landbouw- en tuinbouwbedrijven.
Uitvoerige beschrijving
Ontwikkelingen met invloed op de rendabiliteit en exploitatie van het bedrijf, land- en
tuinbouwers krijgen er continu mee te maken. Dit gaat van nieuwe eisen inzake leefmilieu,
hygine, dierenwelzijn of kwaliteit van de producten tot nieuwe technologien, wijzigende
commercialisatie- en distributiestructuren, schommelende prijzen van grondstoffen en afgezette
producten en de herorintatie van het EU-landbouwbeleid.
Land- en tuinbouwers moeten bijgevolg regelmatig investeren om hun bedrijfsstructuren
voldoende snel aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Investeringen die de
weerbaarheid of de duurzaamheid van het land- of tuinbouwbedrijf verhogen, kunnen in
aanmerking komen voor steun. Op periodieke tijdstippen zal de administratie een selectie
uitvoeren op alle ontvangen aanvragen. Via een aantal objectieve en meetbare criteria zullen de
meest duurzame investeringen geselecteerd worden en dus steun kunnen ontvangen.
Stimuleren van de aanleg van vul-, spoelplaatsen en zuiveringssystemen voor het
Doelstelling
restwater van spuittoestellen op landbouw- en tuinbouwbedrijven.
Aantal dossiers VLIF investeringssteun (+ uitgaven) m.b.t. aanleg van vul-,
Indicator
spoelplaatsen en zuiveringssystemen (voor het restwater van het spuittoestel)
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV)
Andere
initiatiefnemer:
Hangt samen
met actie nr
Afhankelijk
van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel

7B - Verontreiniging oppervlaktewater
Het terugdringen van verontreiniging van oppervlaktewater met
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en tuinbouwsector

Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn
Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Schelde - SGD Maas Stroomgebieddistrict
Alle bekkens
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam Vhag

Timing en budget
2016

Geplande start
Raming kosten

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV) 306000.0 0.0
100.0 %
EU financiering : Plattelandsontwikkeling
414000.0 0.0
100.0 %
Totaal 720000.0 € 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

