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Actiefiche 2_G_0003
De financieringsstromen en -instrumenten voor waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeleid heroriënteren,
versterken en uitbreiden om verdere stappen te zetten naar een sluitende financiering.

Titel:

Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel

Studies en onderzoeksopdrachten rond kostenterugwinning (redelijke bijdrage, vervuiler-betaalt principe) en
financiering ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid.

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 en de beleidsnota omgeving (alinea 12.6.1)
worden de financieringsstromen en -instrumenten verder in kaart gebracht. De eerdere inventarisatie van
financieringsstromen voor waterkwaliteitsbeleid wordt aangevuld met data voor het waterkwantiteitsbeleid.
Projecties van de toekomstige behoeften om beleidsdoelen op het vlak van waterkwaliteit en waterkwantiteit
te realiseren en (renovatie van) bestaande infrastructuur (waterketen, kunstwerken, beschermende
infrastructuur, ...) vallen binnen de scope van dit project. Diverse mogelijkheden tot het heroriënteren,
versterken en uitbreiden van bestaande en nieuwe instrumenten worden in kaart gebracht, waarbij rekening
gehouden wordt met effectiviteit, haalbaarheid, responsabilisering.

Vanuit het co-creatietraject droogte worden onder meer volgende elementen geëvalueerd en onderzocht:
- een financieringsmodel (met eventuele burgerparticipatie) voor de duplicatie van piloot en demoprojecten
- de heroriëntering van ondersteuningsmechanismen om innovatie financieel te ondersteunen
- het inbouwen van de gepaste prikkels voor diverse watergebruiken gbv. grijswaterhergebruik, tijdsvariabel, …
- heroriëntering van financiering o.b.v. inkomsten grondwaterheffing
- een afstemming van het prijsbeleid voor de verschillende waterbronnen
- een evaluatie van de tarieven van de verschillende heffingen
Dit behelst tevens onderzoek naar nieuwe financieringsmodellen voor 'waterprojecten' door het in kaart
brengen met voor- en nadelen van mogelijke (nieuwe) financieringsmodellen voor waterprojecten,
oprichten van een rollend waterfonds, onderzoek naar innovatieve contractvorming om samenwerking tussen
bedrijven mogelijk te maken (bv om water ter beschikking te stellen)
Aandacht gaat ook uit naar het internaliseren van de kost van water in de productprijs.

Type Actie: Definitief

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

Betrokkenen: Aquaflanders, Vlaamse overheid : Departement Omgeving, 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:
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Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

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

Vlaamse overheid :
Departement Economie,

200.000 100 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:

Printdatum 06/09/2022 2 / 2


