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Actiefiche 3_A_0012
Inzetten op en stimuleren van kennisdeling via het organiseren van opleidingen, het uitwisselen van
informatie over proefprojecten en het opzetten van lerende netwerken en living labs

Titel:

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: De kennisdeling via opleiding voor verschillende doelgroepen (bv. architecten, technisch personeel, ruimtelijke
planners, tuinaannemers, bouwpromotoren, sportsector, relevante diensten van overheden...) gaat over het
informeren en kennis ontsluiten over watergebruik, hergebruik, circulair water, hemelwaterplannen (BD 18 en
BD 82), ...  en de mogelijke (effecten van) maatregelen. De uitwisseling van informatie over best practices uit
proefprojecten omvat meer communiceren ahv lezingen, workshops, social media, nieuwsbrieven…Daarnaast
kunnen lerende netwerken en living labs opgezet worden om de toepassing en gebruik van innovatie op te
drijven - bijvoorbeeld ook tussen de water- en energiesector (BD 46). Hierdoor kunnen zowel frontrunners en
good practices via sectororganisaties voor industriële of landbouwbedrijven inspireren. Hierbij kan ook rond
gezamenlijke financiering van innovatieve acties en technieken gewerkt worden. Voorbeelden in de
landbouwsector zijn het werken rond geavanceerde irrigatietechnieken en opbouw van organische koolstof in
de bodem.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), POM West-Vlaanderen, Andere initiatiefnemer:
FEVIA, VLAKWA, Praktijkcentra

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang, Vlaamse
overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G.),
Aquaflanders, Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV), POM West-Vlaanderen,
Boerenbond, Voka, Provincie Limburg, Vlaamse overheid : Departement Omgeving, Andere betrokkene: Bond
Beter Leefmilieu, VLARIO, KULeuven, Capture, BOSAQ, Watercircle, WTCB, FEVIA, 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:
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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

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

Andere 0 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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