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Oost-Vlaanderen
Federale dienst gouverneur

PROVINCI E Oost-Vlaanderen

Politiebesluit van de souverneur tot opheffine van het politiebesluit betreffende watersebruik in
de provincie Oost-Vlaanderen van 17 augustus 2018

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

zich baserend op:
Art.128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door
de wet van 5 juni 1934 en L4 juni 1963, omtrent de straffen bij onder meer provinciale
reglementen vast te stellen;
de expertbeoordeling van de Vlaamse Droogtecommissie van 13 september 20L8, waarbij zij
adviseert om het algemeen captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen op te heffen,
maar met behoud van het verbod waar dit plaatselijk van belang blijft op een beperkt aantal
waterlopen in Oost-Vlaanderen;
het advies van de provinciale werkgroep van L4 september 2018 waarbij akkoord werd
gegeven om het besluit op te heffen mits twee uitzonderingen;
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rekening houdend met volgende context:
de peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag.
De lage debieten op de bevaarbare waterlopen zijn op heelwat plaatsen een nieuw
historisch record voor de tijd van het jaar;
in de provincie Oost-Vlaanderen is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote
neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Ook de komende dagen worden
er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld;
spaarzaam omspringen met water blijft de boodschap;
de vraag naar oppervlaktewater vanuit de landbouw is sterk afgenomen. De meeste
gewassen die extra water behoeven, zijn intussen geoogst of het groeiseizoen ervan loopt
ten einde. De beschikbare hoeveelheden zijn voldoende om aan de resterende beperkte
vraag te voldoen. De vereiste inspanningen om een captatieverbod te handhaven zijn niet
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langer nodig.
BESLUIT:

Artikel 1. Het politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie OostVlaanderen van 17 augustus 2018 wordt opgeheven.
Artikel 2. Het captatieverbod blijft wel gelden voor:
o het innamegebied Kluizen, de Oude Kale vanaf de hevel in Nevele tot het Duivelputgemaal in
Vinderhoute, en 't Liefken, Kleine Brakeleiken en Brakeleiken tot het innamepunt in Kluizen;
o de Noord-Zuidverbinding in Beveren.
Artikel 3. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, wordt bekend
gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellíjk van kracht.

Gent, 14 september 2018
De gouverneur,

Jan Briers
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