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Water+Land+Schap 2.0

Blue Deal (Zomer 2020):
Vlaanderen trekt extra middelen uit om via Water+Land+Schap
2.0 op bijkomende locaties via een realisatiegerichte, 
geïntegreerde aanpak er voor te zorgen dat:

Meer water infiltreert en onze voorraden aangevuld worden
Onze natuur minder snel verdroogt
Dat meer water beschikbaar blijft voor landbouw

Relance plan Vlaamse Veerkracht (op nationaal niveau Plan voor 
Herstel en Veerkracht)

Investeringen uitvoeren op korte termijn (uiterlijk augustus 
2026) – “vastlegging” budgetten uiterlijk 2022
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Water+Land+Schap 2.0: 2 paden

PAD 1

- quick wins

- beperkt budget (min. 50.000 
euro, max. 200.000 euro)

- beperkte coalitie
- uitvoering start onmiddellijk 

na goedkeuring voorstel

- uitvoeringstermijn: 2 jaar
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PAD 2

- geïntegreerde 
gebiedsontwikkeling

- belangrijke budget (500.000 
tot 1.500.000 euro)

- brede coalitie
- na selectie projectvoorstel: 1 

jaar om gebiedsprogramma 
voor te bereiden

- uitvoeringstermijn: +/- 4 jaar



Water+Land+Schap: pad 1

WIE: iedereen kan kandideren (studiebureaus, bedrijven, 
kennisinstellingen, ook studenten, particulieren, …)
WAT: Uitvoering op het terrein van een vernieuwend initiatief 
staat centraal

Vernieuwing kan betrekking hebben op het uitproberen van 
een nieuwe techniek, maar ook uitvoeren van een bestaande 
techniek in een nieuwe setting
Mag niet betoelaagbaar zijn via bestaande mechanismes 
(Vlaio, NPI, …) of kaderen in een wettelijke verplichting 
(buffering, infiltratie,…)
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Water+Land+Schap: pad 1

HOE: in de loop van april wordt een call gelanceerd:
inschrijvingsformulieren: beknopte info over het project
in te dienen: midden mei via email
“pitch” voorzien eind mei/begin juni
beslissing over de voorstellen: eind juni/begin juli
goedgekeurde projecten kunnen in de zomer al starten

BUDGET: 
totaalbudget: 3 miljoen euro
Subsidies:

Investeringen/uitvoering: 80%
Studies en procesbegeleiding (max. 25% van het totaal), 
vergoedingen aan particulieren, grondverwerving: 50%
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Water+Land+Schap: pad 2

WIE: coalitie met minstens 4 partners:
Lokaal bestuur
Waterbeheerder
Landbouwer, landbouworganisatie, eigenaar van 
landbouwgronden
Natuurvereniging of vereniging landschapsbeheer

WAT: uitvoering van een pakket aan maatregelen in een 
afgebakend gebied (niet de gebieden WLS 1.0):  door 
gezamenlijke acties in een vallei(gebied), de veerkracht van dit 
gebied in perioden van droogte en waterschaarste verhogen, 
waarbij een win-win voor het watersysteem, de landbouw en het 
landschap voorop dienen te staan
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Water+Land+Schap: pad 2

HOE: in de loop van april wordt een call gelanceerd:
inschrijvingsformulieren: beknopte info over het project
in te dienen: midden mei via email
“pitch” voorzien eind mei/begin juni
beslissing over de voorstellen: eind juni/begin juli
begeleidingstraject tot zomer 2022 om gebiedsprogramma op 
te maken, begeleiding voorzien (studiebureau, 
kwaliteitskamer)
goedkeuring van de gebiedsprogramma’s eind 2022

11/03/2021 │7



Water+Land+Schap: pad 2

BUDGET: 
Totaalbudget: 10 miljoen euro
Subsidies:

Ondersteuningsbudget: 100.000 euro/coalitie (in 2 schijven)
Investeringen: 80%
Studies en procesbegeleiding (max. 10 % van het totaalbudget), 
vergoedingen aan particulieren, gronden: 50%
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Water+Land+Schap: 
algemeen

COMMUNICATIE:
Ervaringen Water+Land+Schap mee uitdragen in 
communicatie, resultaten delen
Gebruik Nederlands bij de communicatie

VOORBEELDFUNCTIE:
Voorbeeldgedrag inzake naleving milieureglementering

PARTNERS:
Vlaamse administraties kunnen deelnemen aan een coalitie, 
maar kunnen geen subsidies ontvangen
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