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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Door middel van een premie worden actieve landbouwers en groepen van landbouwers
gestimuleerd om over te schakelen naar de biologische productiemethode en/of de biologische
productiemethode verder te zetten.
Uitvoerige beschrijving
De biologische productie is een alomvattend systeem waarbij de beste praktijken op milieugebied
worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke
hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie
op basis van natuurlijke stoffen en proceds.
Eind 2013 telde Vlaanderen 319 actieve biologische producenten. Zij bewerkten samen 5.065 ha
of 0,8% van het volledige Vlaamse landbouwareaal.
Om de biologische productiemethode in Vlaanderen te stimuleren, dient de markthandicap tijdens
de omschakelingsperiode en in de periode na de omschakeling ondervangen te worden. Door de
specifieke regels waaraan biologische landbouwers moeten voldoen, is de productiekost van
biologische producten vaak hoger dan deze van gangbare producten. Tijdens de
omschakelingsperiode heeft men vooral te kampen met het niet kunnen valideren van de gemaakte
meerkosten. Ook na de omschakelingsperiode kunnen niet steeds alle gemaakte meerkosten in de
prijs worden doorgerekend.
Bio-landbouwers kunnen daarom bij omschakeling en in de periode erna een hectaresteun
ontvangen, die de gemaakte kosten, gederfde inkomsten en transactiekosten compenseert.
Omschakeling en verderzetting van de biologische productiemethode. Indirecte
doelstelling naar waterkwaliteit: de biologische productiemethode gebruikt geen
kunstmest en geen synthetisch-chemische gewasbeschermingsmiddelen
waardoor de emissies hiervan naar oppervlaktewater en grondwater beperkt
Doelstelling
kunnen worden. Biologische landbouw zorgt ook voor meer organische koolstof
in de bodem, wat de bodemstructuur verbetert en daardoor ook de capaciteit tot
waterberging.
Uitbetaalde ha-steun, areaal bio in Vlaanderen
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV)
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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
EU financiering : Plattelandsontwikkeling
Vlaamse overheid : Agentschap voor Landbouw en Visserij
(ALV)
Totaal

Investering Operationele Budget
100.0
3000000.0 0.0
%
100.0
3000000.0 0.0
%
6000000.0
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

