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Oost-Vlaanderen
Federale dienst gouverneur

PROVINCIE

aanderen

Politiebesluit van de gouverneur betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten te
Beveren

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Gelet op art.l"28 van de provinciewet van 30 april 1836;

Overwegende het provinciaal crisisoverleg in de aanwezigheid van de betrokken experten op 2
augustus 2018;
FEITETIJKE CONTEXT:

Op L9 juli 2018 werd omwille van de aanhoudende droogte bij politiebesluit een captatieverbod uit
de onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen uitgevaardigd door de gouverneur van OostVlaanderen. Dit besluit is opgeheven door een politiebesluit van 27 juli 2018, dat op zijn beurt is
opgeheven door een politiebesluit van 3 augustus 2018. Het captatieverbod uit onbevaarbare
waterlopen is in al deze besluiten aangehouden.
Gedurende de looptijd van het captatieverbod is de vraag naar alternatieve waterbronnen voor
beregening en drinkwater voor vee hoog.
Op vrijdag 20 juli 2018 sloot het Polderbestuur op vraag van burgemeester Marc Van de Vijver van de
gemeente Beveren de betonsluis aan de Bazeput te Kallo. Later werd ook het pompgemaal
Watermolen stilgelegd.
Via deze betonsluis werden telkens bij laagtij grote watermassa's automatisch geloosd in de Schelde
Dit water vloeit gravitair af van hoger gelegen gebieden. Door het sluiten van de betonsluís aan de
Bazeput worden nu enorme hoeveelheden bruikbaar water gebufferd. Dit water is afkomstig van
onder meer het afualwaterzuiveringsstation Nerenhoek te Vrasene en van natuurlijke afuloeiing.
Het overtollige water in de gecreëerde buffer zou opgepompt en gebruikt kunnen worden. Uit
metingen vanuit de dienst leefmilieu van de gemeente Beveren is gebleken dat op de locatie
Stenegoot en Vliegenstal het zuur- en zoutgehalte van het water geschikt is voor gebruik voor
landbouwers. Aan de locatie Steenlandlaan/Keetberg zijn de waarden hoger en is het water slechts
voor welbepaalde gewassen bruikbaar. De waterkwaliteit wordt blijvend opgevolgd. Als dit water
niet opgepompt wordt, zou het naar de Schelde geloosd worden, waar het weinig nut nog zou
hebben voor landbouwers.

Art. 128 van de provinciewet bepaalt: "de gouverneur zorgt in de provincie voor het handhaven van
de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid".
De aanhoudende droogte kan een zware impact hebben op de bedrijven in de regio, wat aanleiding
kan geven tot een verstoren van de openbare rust en de veiligheid. Het ingestelde captatieverbod

voor oppervlaktewater kan bovendien aanleiding geven tot het inzetten van andere waterbronnen

(diep grondwater en leidingwater) die reeds onder druk staan en daardoor de
kwaterbevoorrad ing en de kwa ntitatieve toesta nd va n bed reigde grondwaterlage n

d ri n

hypothekeren.
Er is noodzaak om de waterbevoorrading veilig te stellen.
Er is de vraag vanuit de landbouw om water voor beregening

te kunnen capteren uit waterlopen

Er is de vraag van veehouders naar kwalitatief drinkwater voor dieren, gezien de voorraden op de
landbouwbedrijven sterk verminderen en gezien de stijgende zoutconcentrat¡e in een aantal
polderwaterlopen.
BESLUIT:

Artikell.
5 1: Vanaf 3 augustus 2018 mag voor de beregening van akkerteelten en het drenken van vee, mits
rekening gehouden wordt met de meetwaarden, water gecapteerd worden uit de volgende

captatiepunten:
Stenegoot

-

Vliegenstal

Steenlandlaan/Keetberg

5 2: Het is niet toegelaten om van op andere dan de aangeduide punten water te capteren.
5 3: Er mag door het capteren geen beschadiging aan de oevers worden veroorzaakt. De betrokken

waterlopen mogen niet worden leeggepompt.
5 4: De waterbeheerder volgt de toestand van de betrokken waterlopen van nabij op, en heeft het

recht om de uitzonderlijke toelating op ieder moment in te trekken.

Artikel 2. Dit besluit
Vlaanderen geldt.

is geldig zolang

het captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen in Oost-

Artikel 3. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot
dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.
Artikel 4. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, wordt bekend
gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.
Gent,3 augustus 2018
De waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Didier Detollenaere

(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart L952
betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.
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