Stad Ninove
Besluit burgemeester van 28 augustus 2019

I

Blauwalgen Dender - instellen van een recreatie en captatieverbod binnen lOO
meter van de drijflaag op de Dender ten gevolge van potentieel toxische
blauwalgen

De burgemeester
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63 en 66;
Gelet op de melding van een blauwalgenbloei op de Dender op verschillende locaties waaronder in
Ninove via het centrale VMM meldpunt Blauwalgen op 27 augustus 2OL9i
Gelet op de e-mail op 27 augustus 2019 van De Vlaamse Waterweg met de bevestiging van de

aanwezigheid van toxische blauwalgen en de richtlijnen omtrent het instellen van een recreatie- en
captatieverbod;
Gelet op het binnen de CIW afgesproken kader van gecoórdineerde aanpak blauwalgen voor

wateren andere dan zwem -en recreatiewateren;
Overwegende dat de blauwalgen vooral voorkomen bij warm weer en in stilstaande wateren; dat ze
lijken op de gewone algen, maar ze zijn feller van kleur; dat bij het sterven van de blauwalgen er
giftige stoffen vrijkomen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier;
Overwegende dat het om veiligheidsreden noodzakelijk is een verbod in te stellen om water te
capteren uit de Dender in Ninove voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater
voor vee en het verbod op elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locatie;
Overwegende de hoogdringendheid van beslissing;
Beslu it

Artikel

1

Het is verboden om water te capteren uit de Dender te Ninove voor het besproeien van
landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
Eveneens geldt er een verbod op elke vorm van zachte recreatie (kajak, kano, roeien, ,..) evenals
vissen op de Dender in Ninove.

Artikel 2
Overtredingen op dit besluit kunnen conform artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet worden
bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Artikel

3

Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het decreet lokaal
bestuur en wordt onmiddellijk van kracht.
Artikel 4
Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de dienst integrale veiligheid en noodplanner,
politie, brandweer, dienst communicatie, openbare werken en leefmilieu.
De algemeen directeur,
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Tania De Jonge

