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Uitwerken en ontsluiten van een aanwendingskader voor circulair watergebruikTitel:

Duurzaam watergebruik

Optimaliseren van het gebruik van alternatieve waterbronnen

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: De actie omvat het uitwerken van een aanwendingskader voor watergebruik via de inzet en hergebruik van
alternatieve waterbronnen waarbij de impact op de menselijk gezondheid, het milieu en de veiligheid van de
voedselketen bewaakt wordt. Opportuniteiten worden o.a. gezien in de verdere uitbouw van het hergebruik
van hemelwater bijvoorbeeld om via RWA stelsels bedrijven te voorzien van alternatief water. Daarnaast moet
een kader uitgewerkt worden voor de productie van drinkwater geschikt voor distributie uit hemel- en
afvalwater, mits goede kwaliteitscontrole en overheidsregie. Daarnaast wordt een instrumentenmix uitgewerkt
om sterker in te zetten op waterbesparing en - hergebruik: vbn: BBT, engagementen op sectorniveau,
verplichting wateraudit, opnemingen bepalingen rond waterefficiëntie in milieuvergunningen, water als thema
binnen innovatieclusters (BD 39). De bestaande drempels voor het hergebruik van water moeten weggewerkt
worden (BD 40). Niet alleen via wetgeving maar ook via het aanmoedigen van technologisch onderzoek en het
opzetten van proeftuinen.

Type Actie: Definitief

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

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV), POM West-Vlaanderen, Andere betrokkene:
WTCB, BOSAQ, Watercircle, KU Leuven, Vlakwa, Fedustria, Fevia

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

Vlaamse overheid :
Vlaamse

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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