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Actiefiche 2_F_0003
Onderzoek naar de wenselijkheid van een financieel instrument om spaarzaam watergebruik uit
onbevaarbare waterlopen te stimuleren, afgestemd op onttrekking grondwater en de bevaarbare
waterlopen

Titel:

Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel

Overkoepelende maatregelen inzake kostenterugwinning die gelden voor meerdere/alle waterdiensten tegelijk

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: In uitvoering van krachtlijn 6 van de derde waterbeleidsnota worden de wenselijkheid en de mogelijkheden
verkend van een aanpassing van de financiële instrumenten die ingesteld zijn om spaarzaam gebruik van
grondwater en oppervlaktewater uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen te bewerkstelligen. Hierbij
worden potentiële financiële instrumenten voor de onbevaarbare waterlopen in kaart gebracht en daarnaast
worden de bestaande grondwaterheffing, die laag- en gebiedsspecifiek is en met een aantal
vrijstellingscategorieën werkt, en de captatievergoeding uit de bevaarbare waterlopen, die degressief is, mee in
deze evaluatie beschouwd.

Vanuit het co-creatietraject droogte wordt aangedrongen dat hierbij ook aandacht gaat naar naar het
internaliseren van de kost van water in de productprijs.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquaflanders, Vlaamse overheid : De Vlaamse
Waterweg nv, POM West-Vlaanderen, Andere betrokkene: VVSG, SERV

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG
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Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Maas, SGD Schelde

Speciale beschermingszone : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten:

Geplande start: 2022-2027

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

bijkomende middelen
Vlaamse Overheid (i.k.v.

200.000 50 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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