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Besluit houdende veiligheidsmaatregelen
VM.CD.2022.02

DE TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAAR VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.7.1 tot en met
16.7.9, zoals gewijzigd bij decreet van 25 mei 2012 en 22 november 2013;
- het besluit van 12 december 2008 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 79, zoals gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 7 september 2018;
- het ministerieel besluit van 11 februari 2022 tot aanwijzing gewestelijke toezichthouders, gewestelijke
milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 14, zoals
gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 en 20 april 2012;
- het besluit van 23 juli 1998 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 7 en 8, zoals
gewijzigd bij besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op volgende motieven:
- de aanhoudende droogte en de lage grondwaterstand zorgt voor een hoog risico op vissterfte, heeft een
significante impact op populaties van beschermde soorten zoals amfibieën en heeft een significante
impact op beschermde vegetaties;
- voor de ‘Ecologisch kwetsbare zeer kleine beken’ geldt een permanent oppompverbod op basis van
gouverneursbesluiten. Op basis van de gouverneursbesluiten kunnen de Vlaamse toezichthouders van het
Agentschap voor Natuur en Bos niet handhaven. Het illegaal onttrekken van water aan deze ecologisch
zeer kwetsbare kleine beken kan (permanente) schade veroorzaken aan beschermde vegetaties en soorten
in en in de omgeving van de beken;
- De droogtecommissie adviseert op 25 augustus 2022 het volgende: ‘Bijkomend aan de hierboven

vermelde maatregelen adviseert de droogtecommissie om ook in enkele afgesloten meanders van de Leie
en de Schelde een captatieverbod in te stellen. De waterstanden zijn er vandaag zeer laag. Om de
waardevolle ecologie in deze meanders maximaal te vrijwaren, moet een verdere afname van de
waterstand er zoveel mogelijk vermeden worden.’.
.

BESLUIT:

Artikel 1. Met het oog op het voorkomen van schade aan beschermde soorten en vegetaties wordt een
onttrekkingsverbod voor water ingesteld op stilstaande waters in onderstaande natuurgebieden, Speciale
Beschermingszones of VEN-gebieden:
• Leievallei
o Schoondalbocht Noord, West-Vlaamse Leievallei
o Machelenput, Zulte
o Gottem, Deinze/Zulte
• Scheldevallei
o Het Anker, Wortegem-Petegem / Oudenaarde
o Vlassenbroekse polder, Dendermonde
Art. 2. Het oppompverbod geldt enkel op die plaatsen waar een acuut gevaar dreigt voor vissterfte, voor
onherstelbare schade aan beschermde vegetaties en onherstelbare schade aan beschermde soorten.
Art. 3. Op het onttrekkingsverbod uit artikel 1 zijn volgende uitzonderingen van toepassing:
1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel
mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voor handen is;
3. Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste
hoogt die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.
Art. 4. Het oppompverbod wordt op de plaatsen die voldoen aan de criteria uit artikel 1 en 2
gecommuniceerd via affiches of infoborden ter plaatse.
Art. 5. Ter voorkoming van schade aan beschermde vegetaties en soorten kan het illegaal onttrekken van
water uit ecologisch kwetsbare zeer kleine beken gehandhaafd worden door de Vlaamse toezichthouders
van het Agentschap voor Natuur en Bos in gebieden met een natuurbeheerplan, Speciale
Beschermingszones of VEN-gebieden.
Art. 6. Dit besluit wordt meegedeeld aan de provinciegouverneurs, welke verzocht worden de
gemeentebesturen hiervan in te lichten. Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap
voor Natuur en Bos en op de website https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen.
Art. 7. Overtredingen van dit besluit kunnen gestraft worden overeenkomstig artikel 16.6.1, §2, van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Art. 8. Deze maatregel gaat van kracht op 1 september 2022 en loopt af op 31 oktober 2022 of tot
opheffing van deze maatregel.
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