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Zitting van 24 juni 2020

Aanwezig Luc Derudder, burgemeester

Instellen van een captatieverbod uit het Kanaal Roeselare-Leie te Oostrozebeke - BBUR/2020/040

De burgemeester,

Aanleiding
E-mail van De Vlaamse Waterweg van 19 juni 2020 betreffende melding aan de burgemeester van Oostrozebeke: 
meetresultaten en voorstel politiebesluiten blauwalgen op kanaal Roeselare-Leie.
Juridische overweging
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 
19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten 
aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Gecoördineerde wetten nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, het laatst gewijzigd bij wet van 18 juni 2018 houdende 
diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 
geschillenoplossing, inzonderheid artikelen 134 en 135 § 2.5.
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de melding van een blauwalgenbloei op het Kanaal Roeselare - Leie en recente waarnemingen van de 
waterloopbeheerder.
Overwegende dat blauwalgenbloei en drijflagen vooral voorkomen bij warm weer en in wateren met hoge gehaltes 
voedingsstoffen en weinig of geen stroming.
Overwegende dat er bij het afsterven van blauwalgen in een drijflaag giftige stoffen kunnen vrijkomen, die schadelijk 
kunnen zijn voor mens en dier.
Gelet op het microscopisch onderzoek uitgevoerd door de VMM op datum van 18 juni 2020 waaruit blijkt dat het om 
potentieel toxische blauwalgen gaat.
Gelet op het binnen de CIW afgesproken kader voor een gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloei voor wateren 
andere dan de erkende zwem -en recreatiewateren.
Overwegende dat het om veiligheids- en gezondheidsreden noodzakelijk is om op het Kanaal Roeselare - Leie een 
verbod in te stellen op de captatie van gecontamineerd water voor het besproeien van consumptie- en 
voedergewassen en als drinkwater voor vee.
Gelet op de hoogdringendheid van de beslissing.
Financiële impact
niet van toepassing
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Besluit,

Artikel 1
De burgemeester vaardigt een verbod uit op het capteren van water uit het Kanaal Roeselare Leie te Oostrozebeke 
(ganse grondgebied) voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3
Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de lokale politiezone M.I.D.O.W. en brandweerzone Fluvia.


