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BESLUIT VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN 

DE VLAAMSE WATERWEG NV BETREFFENDE HET INSTELLEN VAN EEN 
CAPTATIEVERBOD 

DE GEDELEGEERD BESTUURDER 

 

Rechtsgrond 

Gelet op artikel 41 van het Scheepvaartdecreet van 13 mei 2022; 

Motivering 

Overwegende dat dit besluit is gebaseerd op het eindrapport "Uitwerking van een reactief 
afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste" dat in de mededeling van de 
Vlaamse regering van 30 april 2021 bekrachtigd werd en de daarin voorgestelde droogte-indicatoren en 
hun bijhorende drempelwaarden.  
 
Overwegende dat dit besluit eveneens rekening houdt met verder gebiedspecifieke informatie die 
aangeleverd is tijdens het provinciaal droogteoverleg van 16 mei 2022 en het schriftelijk advies van de 
waterbeheerders in het IJzerbekken op 12 juli 2022. 
 
Overwegende dat door het uitblijven van betekenisvolle neerslag de waterpeilen verder daalden. Op 12 
juli 2022 bereikte het peil van de IJzer een niveau van 2m94 TAW aan het meetpunt in Lo-Fintele. Vanuit 
de afspraken tijdens het provinciaal droogteoverleg op 16 mei 2022 betekent een peil van de IJzer aan dit 
meetpunt lager dan 3m TAW dat er een ruimer tijdelijk onttrekkingsverbod volgt. 
 
Overwegende dat met dit besluit wordt tegemoet gekomen aan de doelstellingen die bijdragen aan het 
integraal waterbeleid conform artikel 1.2.2. 1° (de bescherming, de verbetering of het herstel van 
oppervlakte en grondwaterlichamen), 3° {het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en 
grondwater) en 6° {het terugdringen van het risico op waterschaarste).  
 
Gelet dat de geleidbaarheden en dus de zoutconcentraties op de IJzer, de kanalen en in de 
polderwaterlopen stijgen; 

Gelet dat captaties het waterpeil verder doen dalen en dit gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de 
scheepvaart en de waterkwaliteit; 

Gelet op de hoogdringendheid van de beslissing; 

Bekendmaking 

Dit besluit wordt bekendgemaakt via: 

- De website van De Vlaamse Waterweg nv; 
- De website https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen; 

https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen
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- De website van de provincie; 
- De website van de betrokken lokale besturen. 

Dit besluit wordt bezorgd aan de vergunninghouders van captaties en de geregistreerde melders van 
captaties binnen het gebied waarop dit besluit van toepassing is. 

BESLUIT: 

Art 1. Het is verboden water te capteren voor land- en tuinbouwtoepassingen uit alle 
waterwegen onder de bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv binnen het 
IJzerbekken. 

Art. 2. Op het captatieverbod van artikel 1 zijn volgende uitzonderingen van toepassing:  

1. Captaties met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen 
omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of 
windenergie;  

2. Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels; 
3. Captaties voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te 

gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat 
dat er geen risico op puntverontreiniging is. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking vanaf heden tot het wordt opgeheven bij besluit van de 
gedelegeerd bestuurder. 

 

 

Hasselt, 13/07/2022 

 

De gedelegeerd bestuurder 

ir. Chris DANCKAERTS 
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