
3_A_0010Actiefiche:

Actiefiche 3_A_0010
Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam watergebruik via intermediairenTitel:

Duurzaam watergebruik

Optimaliseren van duurzaam watergebruik van alle bronnen van water bij alle sectoren

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Al eerder sensibiliseerde de overheid naar de architecten met waterwegwijzer. Nieuwe doelgroepen zijn de
zorgsector, sportsector, scholen, gebouwbeheerders. Deze lijst kan aangepast worden. Via green deals 'Water'
en Blue deals, proeftuinen en experimenten kan ingezet worden op uitwisseling van data en kennis. De
overheid maakt maximaal gebruik van de communicatieplatformen van betrokken actoren om duurzaam
watergebruik te stimuleren bij de diverse doelgroepen. Ook wordt bekeken hoe waterbesparende toestellen in
de picture gezet kunnen worden (BD 32) Intermediairen zijn de ambassadeurs die voor hun sector of
activiteitendomein kunnen sensibiliseren en aanzetten tot aangepast gedrag. Zo kan bijvoorbeeld de
sportsector sensibiliseren rond duurzaam watergebruik (bv. voetbalclubs of sporthallen): hoe bv. douchewater
na zuivering of als grijs water herbenutten voor beregening, toiletspoeling, … Andere acties gaan rond het
uitrollen van het project rationeel watergebruik in gemeentelijke infrastructuur (BD 20) en het nemen van de
nodige acties om lekverlies aan te pakken, investeringen te doen in waterbesparing en hergebruik, .. (BD 78).

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Andere initiatiefnemer: CIW communicatieplatform

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Departement Omgeving, Andere
betrokkene: VLAKWA, VCB

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

Bekken: Alle bekkens

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

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.

150.000 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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