
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2019/42739]
25 OKTOBER 2019. — ‘Luchtbeleidsplan 2030’ in uitvoering van artikel 23 van de Europese richtlijn 2008/50/EG en

artikel 6 van de Europese richtlijn 2016/2284 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Situering
Op 20 juli 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het voorontwerp van Luchtbeleids-

plan 2030 (VR 2018 2007 DOC.0831), en gelastte de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid te zorgen
voor een actieve consultatie van het publiek en advies in te winnen van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Rekening houdende met de gegeven adviezen en met de ingediende bezwaren en opmerkingen werd het
luchtbeleidsplan 2030 op 25 oktober 2019 definitief door de Vlaamse Regering vastgesteld (VR 2019 2510 MED.0359/2).

Het definitieve plan, inclusief alle bijlagen, is digitaal beschikbaar op de website van het departement Omgeving:
https://www.lne.be/luchtverontreining-vlaamse-plannen

In bijlage 5 wordt uiteengezet hoe rekening werd gehouden met de adviezen, opmerkingen en bezwaren die
ontvangen werden op het voorontwerp.

Uittreksel uit het ‘Luchtbeleidsplan 2030’
Het ‘Luchtbeleidsplan 2030’ omvat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Volgende

hoofdstukken worden behandeld in dit plan:
Samenvatting
1 Inleiding en leeswijzer
2 Situering en scope

2.1 Problematiek van de luchtverontreiniging
2.2 Internationaal luchtkwaliteitsbeleid binnen de Verenigde Naties
2.3 Europees luchtkwaliteitsbeleid
2.4 Vlaamse beleidscontext
2.5 Binnenlandse en buitenlandse bronnen van luchtverontreiniging
2.6 Scope van dit actieplan
2.7 Interacties met andere beleidsthema’s

3 Doelstellingen
3.1 Doelstellingen met finaliteit gezondheid
3.2 Doelstellingen inzake vegetatie en ecosystemen
3.3 Emissiedoelstellingen

4 Omgevingsanalyse - Waar staan we nu en welke uitdagingen liggen nog voor ons?
4.1 Waar staan we nu?
4.2 Verwachte evolutie tot 2030

5 Actieplan 2019-2030
5.1 Inleiding
5.2 Transport
5.3 Industrie
5.4 Landbouwsector
5.5 Huishoudens en tertiaire sector
5.6 Instrumentarium, gedrag en kennis over de sectoren heen
5.7 Gebiedsgerichte benadering

6 Verwachte impact van het actieplan
6.1 Toetsing kortetermijndoelstellingen
6.2 Toetsing middellangetermijndoelstellingen 2030
6.3 Toetsing langetermijndoelstellingen 2050

7 Monitoring, evaluatie, rapportering en bijsturing
8 Afkortingen
9 Referenties
Bijlage 1: Beschrijving van de voornaamste aannames voor scenario’s
Bijlage 2: Beschrijving van maatregelen genomen door de lokale besturen in de luchtkwaliteitszone BEF02A

‘Agglomeratie Antwerpen’
Bijlage 3: Beschrijving van maatregelen genomen door de Vlaamse overheid en de lokale besturen in de

luchtkwaliteitszones BEF03S ‘Haven Gent’ en BEF04A ‘Agglomeratie Gent’
Bijlage 4: Evolutie van de luchtkwaliteit in de zes Vlaamse luchtkwaliteitszones
Bijlage 5: Overwegingsdocument bij ontvangen opmerkingen
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