STAD IEPER
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

Captatieverbod kanaal Ieper-Ijzer
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 66 en de nieuwe Gemeentewet, artikelen
134 en 135§2,5;
Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal
Waterbeleid van 19 juli 2013, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.
De Code goede natuurpraktijk voor waterlopen besluit Vlaamse Regering van 10 juli 2015.
Feiten
Door de aanhoudende droogte wordt vastgesteld dat niet alleen het waterniveau echt laag is maar ook
de waterkwaliteit van het kanaal Ieper-Ijzer een probleem geeft. Meer bepaald wordt via het centrale
meldpunt van de VMM melding gemaakt van blauwalgenbloei (24/06/2020). Uit het labo-onderzoek
(microcystine-bepaling) d.d. 24.06.2020 blijkt dat het om toxische blauwalgen gaat.
Binnen de CIW werd een kader van gecoördineerde aanpak blauwalgen voor wateren andere dan
zwem -en recreatiewateren afgesproken. De blauwalgen komen vooral voor bij warm weer en in
stilstaande wateren; ze lijken op de gewone algen maar ze zijn feller van kleur; en bij het sterven van
deze blauwalgen komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.
Het is dan ook om veiligheidsreden noodzakelijk een verbod in te stellen om water te capteren uit het
Kanaal Ieper - Ijzer voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
BESLUIT:
Op basis van deze overwegingen besluit de burgemeester
Artikel 1:
§1. Dit besluit is van toepassing op het Kanaal Ieper-IJzer – middenpand, tussen sluis Boezinge-Dorp
en Sluis Boezinge-Sas.
§2. In de drijflaag en de omgeving ervan is het verboden water te capteren voor het besproeien van
consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.
Artikel 2: Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van dit besluit gestraft
worden met een administratieve geldboete van maximum 350,00 EUR. Indien de dader een
minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten, bedraagt
het maximum van de administratieve geldboete 175,00 EUR.
Artikel 3: Dit besluit zal ter plaatse worden aangeplakt en zal worden bekend gemaakt via
gemeentelijke website. Het is onmiddellijk van kracht.
Artikel 4: Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de griffies van de politierechtbank en
correctionele rechtbank Ieper, de politie en de brandweer.
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