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Besluit van de Bureemeester

-

29.05.2020

Algemeen captatieverbod in alle oppervlaktewateren van Assenede

De Burgemeester,

Juridische overwegingen
De Níeuwe gemeentewet, artikel 133 2de lid, artikel 134 61 en artikel L35 62.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2Ol7
Het milieuhandhavingsdecreet van 21 decembe r 2OO7, gewijzigd door het decreet van 25 mei 2OL2
tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het ook op de omzetting van de
Richtlijn zoLo/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële
emissies (artikell0), meer bepaald artikel 16.7.L. betreffende de veiligheidsmaatregelen:
51 De volgende personen kunnen veiligheidsmaatregelen nemen in geval van een aanzienlijk risico
voor mens of milieu:
l-" toezichthouders, voor de milieuwetgeving waarop hun toezichtopdracht betrekking heeft;

2" de gouverneur van een provincie of zijn plaatsvervanger;
3" de burgemeester of zijn plaatsvervanger
5 2 Veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen waarbij de personen, vermeld in S 1, alle handelingen
kunnen stellen of opleggen die zij onder de gegeven omstandigheden nodig achten om een

aanzienlijk risico voor mens of milieu uit te schakelen, tot een aanvaardbaar niveau in te perken of te
stabiliseren.
De burgemeester en de provinciegouverneur kunnen de veiligheidsmaatregelen ambtshalve nemen
of op verzoek van een toezichthouder.
5 3 De Vlaamse regering kan bepalen in welke gevallen de veiligheidsmaatregelen, vermeld in gL,
moeten worden genomen en kan vaststellen wie van de personen, vermeld in 51, die maatregelen

moet nemen.
Feiten en argumentatie:
De burgemeester stelt een captatieverbod in voor alle oppervlaktewateren gelegen op het
grondgebied van Assenede.

De redenen hiervoor zijn de volgende

- Door meteorologische en hydrologische omstandigheden zijn de (grond-)watervoorraden aan het
slinken, ook in onze gemeente. Al voor het derde jaar op rij, en steeds vroeger op het jaar, worden
we geconfronteerd met een zorgwekkende droogteperiode.
- De afgelopen dagen is er vastgesteld dat er in onze gemeente overdadig oppervlaktewater wordt
gecapteerd voor het beregenen van de landbouwgewassen op de velden. Hierdoor dalen de
waterpeilen en debieten in onze waterlopen en kreken snelen komen die momenteellagerte staan
dan normaal in deze tijd van het jaar. Voor sommige kreken is een peilprotocol afgesproken. Het
huidige peil benadert nu al de minimum vereiste waterstand, waardoor het kritieke waterpeil snel zal

worden bereikt als we geen maatregelen nemen.
- Uit ervaring weten we dat de waterkwaliteit sterk afneemt tijdens droge perioden. Dit houdt
aanzienlijke gezondheidsrisico's in voor mens en dier, o.m. door de ontwikkeling van giftige
blauwalgen, vissterfte door zuurstofgebrek, de verstoring van fauna en flora in de
oppervla ktewate
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- Voorts stellen we vast dat de onvoldoende aangevulde grondwaterpeilen verder dalen. Door een

daling van de oppervlaktewaterpeilcn wordt dc capillaire opstijging van verzilt grondwater in de
hand gewerkt, wat het evenwicht tussen zout en zoet water in het gedrang brengt'
Het water in de kleine zijgrachten verdwijnt waardoor het infiltreren ten voordele van gewassen op
de aanpalende landerijen teniet gedaan wordt.
,i

- De polders op het grondgebied van Assenede werden per e-mail om advies gevraagd over een
mogelijk captatieverbod. Alle polders hebben bevestigd dat ze akkoord zijn met een algemeen

captatieverbbd.
- ln afwachting van een eventuele beslissing van de Gouverneur en vanuit een voorzorgsprincipe om
de waterpeilen niet nog sterker te laten dalen beslist de burgemeester om een captatieverbod op het
grondgebied van de gemeente in te stellen.
BESLUIT:

Artikel 1De burgemeester beslist een captatieverbod op te leggen van water in alle oppervlaktewateren op
grondgebied van de gemeente Assenede.

Art.2
Als uitzondering op het algemeen captatieverbod is het volgende toegelaten:

1..

Er mag water vanuit de oppervlaktewateren opgepompt worden met een

(mechanische) weidedrinkpomp om het vee ter plaatse te laten drinken.

Z.

vanuit de oppervlaktewateren opgepompt worden, uitsluitend met een
sproeitoestel, om te gebruiken als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen
en uitsluitend te gebruiken op velden in de gemeente Assenede. De bestuurder van
het sproeitoestel dient in het bezit te zijn van een geldige fytolicentie afgeleverd
door de federale overheid. Bij controle door de politiediensten of een bevoegd
toezichthouder moet de fytolicentie op het eerste verzoek kunnen getoond worden.
Er mag water

3.

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen mits melding of vergunning van de
Vlaamse Waterweg.

Art.3
lnbreuken op dit besluit worden gesanctioneerd mct ccn gcmccntclijke administratieve sanctie van
maximaal 350 euro. De administratieve sanctie is proportioneel in functie van de zwaarte van de
feiten en van eventuele herhaling. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd
gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de
nieuwe vaststelling van de inbreuk. De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op
dezelfde reglementen of verordeningen geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in
verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten. Een administratieve geldboete wordt opgelegd
voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene en provinciereglementen of verordeningen niet in
a ndere straffen voorzien.

Art.4
Het captatieverbod geldt vanaf heden en blijft van kracht tot het door een nieuw besluit wordt
opgeheven. Het besluit vervalt in ieder geval wanneer de Gouverneur van Oost-Vlaanderen een
algemeen captatieverbod voor de gemeente instelt.

Assenede, 29.O5.2O2O

De burgemeester,

Philippe De Coninck

