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Actiefiche 5B_C_0021
Evaluatie, optimalisatie en vernieuwing van het waterbeleid en beleidsondersteunende instrumenten met
het oog op een verhoogde infiltratie en waterconservering

Titel:

Kwantiteit oppervlaktewater

De waterbeschikbaarheid verhogen

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Deze actie omvat de evaluatie, optimalisatie en vernieuwing van het waterbeleid en beleidsondersteunende
instrumenten met het oog op een verhoogde infiltratie en waterconservering zoals de verbreding van de scope
van hemelwaterplannen tot hemelwater- en droogteplannen (vanaf 2024 voorwaarde voor ontvangen
rioleringssubsidies), de voorbereiding van regelgeving om verplichting tot buffering en infiltratie ikv
omgevingsvergunning over te dragen naar een derde partij, de heroriëntering van de subsidies waterzuivering,
het onderzoek naar de haalbaarheid en de noodzakelijke randvoorwaarden om een infiltratiebonus in te
voeren.
De standaardbestekken voor onderhoud van de waterlopen en voor aanleg van publiek ruimte worden
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Ter ondersteuning van de implementatie van het vernieuwde
beleidsinstrumentarium wordt in gezet op kennisdeling via het ter beschikking stellen van good practices, het
organiseren van toelichtingen, infomomenten,…

CIW als trekker van acties 1-3, VMM als trekker van actie 55, VMM / dep L&V / VVP als trekker van actie 69,
Vlario ivm de infiltratiebonus.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vereniging Vlaamse Provincies (V.V.P.), Aquaflanders,
Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV), Andere initiatiefnemer: CIW, Vlario

Betrokkenen: Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G.), POM West-Vlaanderen, Vlaamse overheid : Departement
Omgeving

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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Effect van de maatregel ifv de
doelstellingen

RECHTSTREEKS EN
ONMIDDELLIJK

RECHTSTREEKS
MAAR VERTRAAGD

ONMIDDELLIJK
MAAR

ONRECHTSTREEKS

ONRECHTSTREEKS EN
VERTRAAGD

Ruimtelijk effect van de maatregel GEBIEDSDEKKEND MEERDERE
AFSTROOMZONES WATERLICHAAM BEPERKT GEBIED

Bestendigheid van het effect PERMANENT LANGDURIG
VOORTDURENDE
IMPLEMENTATIE

NODIG
EENMALIG

Bindend karakter WETTELIJK BINDEND,
INCL. HANDHAVING WETTELIJK BINDEND VASTGELEGD IN

PLANNEN VRIJWILLIG

Kosten GEEN KOSTEN < 100.000 EURO < 500.000 EURO > 500.000 EURO

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) DRAAGT BIJ NO REGRET MOGELIJK REGRET NEGATIEVE IMPACT

Synergie met andere
beleidsdoelstellingen (KRLW - WTBD -
IHD - ...)

GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden:

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start: 2022-2027

Timing & budget

Raming tabel:
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Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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