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Actiefiche 3_A_0014
Onderzoek naar en opzetten van een gemeenschappelijk innovatieprogramma en hub voor innovatieve en
duurzame wateroplossingen met de focus op industrie en landbouwbedrijven - onderzoek Steunpunt
Duurzaam Waterbeheer

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: Installeren van een hub die de vragen rond innovatie op het vlak van waterbesparing, waterhergebruik,
alternatieve en nieuwe technieken, te doorlopen stappen …  kan ontvangen en gericht kan doorsturen, met het
oog op ontzorgen van de (landbouw)bedrijven. Bedrijven worden ondersteund om oplossingen te onderzoeken
in doorgedreven waterhergebruik om primaire bronnen te besparen. Daarnaast onderzoekt deze actie de
wenselijkheid om een Steunpunt Duuraam Waterbeheer op te richten om onderzoek te bundelen om de
wateruitdagingen in de toekomst slimmer aan te pakken. We onderzoeken de mogelijkheid om een
gemeenschappelijk innovatieprogramma op te zetten in samenwerking en overleg met de drinkwaterbedrijven,
Aquafin, gemeentelijke rioolbeheerders, VMM, Vlakwa, Watercircle.be, Vlario, … waarbij ingezet wordt op het
beperken van lekverliezen, waterbesparing, circulair water, …

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), POM West-Vlaanderen, Andere initiatiefnemer:
Vlakwa, Watercircle

Betrokkenen: Aquaflanders, Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV), Andere betrokkene: Capture,
BOSAQ, praktijkcentra, BB ISP, praktijkcentra, innovatiecentra

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

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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