Besluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- De wet betreffende de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967,
artikel 23bis;
- Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit
de wet onbevaarbare waterlopen van 7 mei 2021, artikel 31.
Vormvereisten
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De VMM gaf advies op 24/08/2024 over de beschikbare watervolumes
opwaarts het pompgemaal Watermolen.
Motivering
Op 15/07/2022 vond in Oost-Vlaanderen het laatste provinciaal droogte-overleg
plaats. Op advies van de Adviesgroep Droogte van de Coördinatiecommissie
Integraal Waterbeleid en van de aanwezige waterbeheerders werd toen beslist tot
een algemeen verbod op onttrekking uit de onbevaarbare waterlopen, behoudens
een aantal nominatief opgelijste uitzonderingen.
Tijdens het overleg wees de gemeente Beveren er op dat er in het verleden, ter
hoogte van het pompstation Watermolen te Verrebroek aan de 08010,
uitzonderingen werden toegestaan op algemene ontrekkingsverboden. Er werd toen
kennis genomen van deze vraag.

Na onderzoek stellen we vandaag vast dat ondanks de droogte het aanslagpeil van 1,40
mTAW van het pompstation Watermolen te Verrebroek aan de O8010 (Waterloop van de
Hoge Landen) te Beveren nog regelmatig bereikt wordt. Gezien het pompstation bij
bereiken van dit aanslagpeil water verpompt naar de Schelde om de beoogde peilen op de
O8010 te behouden en gezien de vraag naar water vanuit de landbouwsector in de
omgeving van het pompstation, wordt de volgende uitzondering op het onttrekkingsverbod
toegepast:
Zolang het waterpeil ter hoogte van het meetpunt aan pompstation Watermolen te
Verrebroek met stationsnummer K04_021 hoger is dan 1,10 mTAW is het toegestaan te
onttrekken uit het deel van de waterloop O8010 (Waterloop van de Hoge Landen) tussen de
kruising met de Schoorstraat en de kruising met de spoorweg, 1.125 m afwaarts. Deze
locatie staat aangeduid op de kaarten in bijlage.
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Het waterpeil ter hoogte van het meetpunt K04_021 is raadpleegbaar op
https://www.waterinfo.be/station/01K04_021.
Bekendmaking van dit besluit
Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie op de website van de gouverneur.
Daarnaast wordt aan de bevoegde besturen en administraties gevraagd om dit
besluit en de bijhorende kaart bekend te maken via:
- Het e-loket wateronttrekking uit onbevaarbare waterlopen;
- De website https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen;
- De website van de provincie;
- De website van de betrokken lokale besturen.
Het besluit wordt bezorgd aan de betrokken waterbeheerders, de gemeente
Beveren, de politiezone Waasland-Noord en de toezichthouders.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek);
- De Europese habitatrichtlijn (92/43/EEG) inzake de bescherming van de
natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna;
- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu (Natuurdecreet), artikel 16, 26bis en 36ter.
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DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN BESLUIT:

Artikel 1.

In uitzondering op het besluit de dato 15/07/2022 van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
tot het tijdelijk invoeren van een onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen en
publieke grachten is het toegestaan water te onttrekken uit het deel van de waterloop
O8010 (Waterloop van de Hoge Landen) tussen de kruising met de Schoorstraat en de
kruising met de spoorweg, 1.125 m afwaarts wanneer het peil van het meetpunt aan
pompstation Watermolen te Verrebroek met stationsnummer K04_021 hoger is dan 1,10
mTAW. Dit peil dient voor onttrekking gecontroleerd te worden via
https://www.waterinfo.be/station/01K04_021.
Deze onttrekkingszone wordt aangeduid op kaart (zie bijlage 1).
Art. 2.
Toezicht en handhaving van dit besluit verloopt zoals geregeld door of in
uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid.
Art. 3.
Dit besluit treedt in werking vanaf 25/08/2022 tot het wordt opgeheven bij besluit
van de gouverneur.

25/08/2022, Gent

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Carina Van
Cauter
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Carina Van
Cauter (Signature)
Datum: 2022.08.25
19:30:56 +02'00'

Carina Van Cauter
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Bijlage 1
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