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Betreft: Ontwerpnota aan de Vlaamse Regering betreffende WaterKlimaatHub
als open-innovatie ecosysteem voor onderzoek naar slimme watertechnologie
en klimaatadaptatie: addendum 2 bij het convenant tussen het Vlaams Gewest
en VITO 2019-2023;
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een
provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2021 in het kader van de WaterKlimaatHub bij VITO
Waarde collega,
U vraagt mijn begrotingsakkoord voor in rand vermeld onderwerp.
Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 25
maart 2021 kan ik u het begrotingsakkoord verlenen voor:
- addendum 2 bij het convenant tussen het Vlaams Gewest en VITO 20192023 betreffende de WaterKlimaatHub als open-innovatie ecosysteem voor
onderzoek naar slimme watertechnologie en klimaatadaptatie;
- de herverdeling van 3 miljoen euro vanuit een provisioneel krediet van de
Vlaamse Gemeenschap naar VITO voor het begrotingsjaar 2021 in het kader
van de WaterKlimaatHub
op voorwaarde dat:
- ook voor 2022 en 2023 de bijkomende toelage van telkens 3 miljoen euro
op een budgettair neutrale manier zal ter beschikking gesteld worden aan
VITO;
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het voorgestelde meerjarig traject budgettair gezien geen voorafname of garantie inhoudt in
meerjarig perspectief en geen aanleiding geeft tot een budgettaire meervraag in de toekomst (lees: vanaf
2024).
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