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Actiefiche 9_A_0011
Uitbreiden en toepassen van kennis over kosten, effecten en baten van actiesTitel:

Andere maatregelen

Kennis verder uitbouwen en draagvlakverbreding voor (de financiering van) het waterbeleid

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: In aanvulling van redelijke kennis over de kosten, effecten en baten van acties op het vlak van puntbronnen
(saneringsinfrastructuur, lozingen) en investeringen op het vlak van overstromingsbescherming worden
verdere inzichten verzameld en gegenereerd over de kosten, effecten en baten van andere acties, bv. op het
vlak van diffuse verontreiniging, ecologische herinrichting, communicatieve instrumenten,
droogtemaatregelen, ... Dit moet ertoe bijdragen een meer weloverwogen afweging tussen verschillende types
maatregelen mogelijk te maken. Ook onderzoeken we de maatschappelijke kosten en baten van de goede
toestand van het watersysteem en van natte natuur in de context van klimaatverandering.
Specifiek voor droogte zal er verder werk gemaakt worden van het ontwikkelen van een methode om
droogteschade in Vlaanderen te ramen, waarbij mogelijk voortgebouwd wordt op de methode ontwikkeld
binnen het Vlaams Reactief Afwegingskader. Daarbij zal gepoogd worden om de kosten van
droogtemaatregelen te koppelen aan daarmee samenhangende baten.

Type Actie: Definitief

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

Betrokkenen:

Het maken van beter onderbouwde keuzes ivm te nemen maatregelen om de goede toestand te bereikenDoelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

9_A_0005

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

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

250.000 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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