
(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 

strafrechtelijke geldboeten. 

 

 
Provincie Oost-Vlaanderen 

 

P O L I T I E B E S L U I T  
Captatieverbod  

 

 

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, 

 

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 

maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de 

overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen; 

Gelet op de uitslaande brand in de nacht van zaterdag 10 oktober op zondag 11 oktober in het 

metaalbehandelend bedrijf Belcroom in Roeselare; 

 

Gelet dat de bluswerken leidden tot een contaminatie van het oppervlaktewater van De Mandel met 

metalen en cyaniden; 

 

Overwegende dat de Vlaamse Milieu Maatschappij staalnames uitvoerde om de mate van 

verontreiniging en gezondheidsrisico’s te bepalen en de resultaten hiervan ten vroegste op 12 oktober 

verwacht worden; 

 

Overwegende dat de hevige neerslag en snelle verplaatsing van het water van De Mandel 

stroomafwaarts voor een verspreiding zorgt van het gecontamineerde water; 

 

Overwegende dat deze verspreiding van het gecontamineerde water gezondheidsrisico’s voor mens en 

dier met zich kan meebrengen en dat zich daarom tijdelijke preventieve maatregelen opdringen; 

 

 

BESLUIT 
 

 
 

ARTIKEL 1: Het is verboden water te capteren uit de waterlopen zoals opgenomen in bijlage. Het 

betreft de volgende gebieden: 
- De Leie vanaf de provinciegrens t.e.m. de splitsing in de toeristische Leie en het 

afleidingskanaal van de Leie; 
- Het afleidingkanaal van de Leie vanaf de splitsing met de Leie en de toeristische Leie tot aan 

het kanaal Gent-Oostende; 
- De toeristische Leie vanaf de splitsing met de Leie en het afleidingskanaal tot de ringvaart 

rond Gent. 

 
ARTIKEL 2: Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 

dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen. 
  






