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Besluit van de gouverneur betreffende opheffing van tijdelijk verbod op
onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

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 Droogtecommissie heeft advies tot opheffing van algemeen tijdelijk onttrekkingsverbod gegeven op 13
oktober 2022.
Motivering
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. Dit besluit houdt eveneens rekening
met verdere gebiedspecifieke informatie die aangeleverd is door de Dienst Integraal Waterbeleid van provincie
Antwerpen op 10 oktober 2022, door de CIW Adviesgroep Droogte op 10 oktober 2022 en de Droogtecommissie op
13 oktober 2022.
De CIW Adviesgroep Droogte en de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen stelden vast dat de
waterpeilen en -debieten in de waterlopen de afgelopen 2 weken boven de ecologische minimumdrempel
uitkwamen. Het watersysteem is voldoende hersteld om onttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen uit te voeren
zonder bedreiging van de ecologische toestand van de onbevaarbare waterlopen, uitgezonderd in de gebieden die
vallen onder het permanent onttrekkingsverbod uitgevaardigd bij besluit van de gouverneur van 10 december 2022
(zie https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraalwaterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel).
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). Het geeft uitvoering aan het advies van de Droogtecommissie van 13 oktober 2022.
Bekendmaking van dit besluit
Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het provinciaal bestuursmemoriaal.
Daarnaast wordt aan de bevoegde besturen en administraties gevraagd om dit besluit 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, lokale besturen, politiezones en de toezichthouders.

Juridisch kader
Dit besluit past in het raam van 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.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN BESLUIT:
Artikel 1.

Het besluit van de gouverneur betreffende de invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking
van water uit onbevaarbare waterlopen van 15 juli 2022 wordt opgeheven.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf 14 oktober 2022.

Antwerpen, 13 oktober 2022
(werd getekend)

Cathy Berx
Gouverneur provincie Antwerpen

