SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1538
van RITA MOORS
datum: 1 juli 2022

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022
Ontsnipperingsmaatregelen,
groenvoorzieningen en houtige vegetatie/ecorasters Limburg
Midden april 2022 maakte de minister het GIP 2022 bekend, dat alle investeringen bevat
die de verschillende entiteiten van het beleidsdomein MOW plannen in 2022.
Een van de projecten wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in
Limburg. Meer specifiek gaat het om het project ‘Ontsnipperingsmaatregelen,
groenvoorzieningen,
houtige
vegetati
/
Ecorasters’
(GIP003859/02)
en
‘Ontsnipperingsmaatregelen, groenvoorzieningen, houtige vegetati / Functionele
beplanting (GIP003859/02), waarvoor respectievelijk een budget van 300.000 euro en
290.000 euro is vrijgemaakt.
1.

Wat zijn de concrete ingrepen die gepland worden in het kader van deze projecten?
Op welke locatie(s)? Graag een opdeling per project.

2.

Wat is de huidige stand van zaken van deze projecten? Welke stappen
(administratief, procedureel, juridisch etc.) werden al genomen in dit dossier? Graag
opdeling per project.

3.

Welke realisatietermijn wordt vooropgesteld voor deze projecten? Graag opdeling per
project.

4.

Wat is het totale budget dat wordt vrijgemaakt voor deze projecten? Zijn er andere
partners die instaan voor cofinanciering? Graag opdeling per project.

LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 1538 van 1 juli 2022
van RITA MOORS

1. Het eerste project heeft tot doel om over middelen te beschikken voor
ontsnipperingsmaatregelen in projecten. Op dit ogenblik kan nog niet worden opgelijst
voor welke projecten dit o.a. in het kader van de omgevingsvergunning zal worden
opgelegd.
Het tweede project heeft tot doel functionele beplanting te voorzien langs
gewestwegen. Op dit ogenblik is een concreet project in voorbereiding om de bomen
en het groen in de Herkenrodedreef in Hasselt in overleg met ANB en Onroerend
Erfgoed terug meer levenskansen te geven.
2. Voor
het
tweede
project
zijn
het
omgevingsvergunningsaanvraag in opmaak.

aanbestedingsdossier

en

de

3. Voor het eerste project zullen de ingrepen eerder in 2023 plaatsvinden. Voor het
tweede project wordt naar een uitvoering in de winter 2022-2023 gestreefd.
4. De bedragen zijn zoals in de vraag opgesomd. Op dit ogenblik is er geen cofinanciering
voorzien.

