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BIJLAGE II : INSTRUMENTEN

EN ACTIES VOOR MILIEUBEHEER

De volgende tabel geeft de belangrijkste informatie weer die voorkomt in dit rapport over de
staat van het leefmilieu, en deelt deze informatie in op basis van:
1.

de geografische relevantie op het niveau van het Gewest, de juridisch-geografische
gebieden of locaties

2. de betrokken actoren
3. functionele kenmerken: dwingend of vrijwillig aspect, overheidsinvesteringen, plannen of
programma's, opbouw van kennis, …
Tabel 28: Instrumenten en acties voor het gewestelijk milieubeheer
De instrumenten en acties zijn ingedeeld volgens thema, actoren en toepasselijke geografische
eenheden.
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benadering

Modellering van controle
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Publieke
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controles
Specifieke
Inventaris sites
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(partim)
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Gemeenten
Feder. (in voorb.)
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Groene ruimten
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biologie

Inventaris sites
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ecologisch
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gebied
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Parcours voor zacht
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Groen netwerk
(aspecten m.b.t.
recreatie
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Parktoezicht

Thematische benadering
Lucht

Water
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Afval

Publieke
instellingen

Groene ruimten

geen
pesticiden

Milieuvergunning

Publieke
instellingen

Zonering: GBP
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Labellisation
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Water
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Vervuilde
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waterrijke
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gebieden
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Verplichtende
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Partnerschappen
BIM met andere
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Verplichtende
aspecten
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BUV (wegen),
BROH (huisvesting)
NMBS (treinen)
Blauw netwerk

(openbare
ruimten)
besluit geluid
vliegtuigen
zonering geluid)
Feder. en Vlaams
gewest (vliegtuigen)
Netwerk Natura
2000: speciale
beschermingszo
nes (in voorb.)
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