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BESLUIT VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN 

DE VLAAMSE WATERWEG NV BETREFFENDE HET INSTELLEN VAN EEN 
CAPTATIEVERBOD 

DE GEDELEGEERD BESTUURDER 

 

Gelet op artikel 41 van het Scheepvaartdecreet van 21 januari 2022; 

Gelet dat 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 met de daarin voorgestelde droogteindicatoren en hun bijhorende 
drempelwaarden en vooropgestelde maatregelen, verder “VRAG” genoemd.  

Gelet dat de Adviesgroep Droogte en de Droogtecommissie op het overleg van dd. 18/08/2022 vaststelden 
dat de drempels van de droogte-indicatoren op meerdere locaties overschreden werden. Dit is in het 
bijzonder het geval voor: 

- De Damse Vaart tussen de Siphon (Leopoldkanaal) en de Nederlandse grens, waar het waterpeil 
zich een meter onder het normale niveau bevindt en waardoor de stabiliteit van de oevers in het 
gedrang kan komen. 
 

Gelet dat ‘het niet in gevaar brengen van de stabiliteit van dijken en kademuren door minimale peilen 
maximaal te blijven garanderen’ als absoluut prioritair wordt beschouwd in het VRAG. 

Gelet dat 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). 

 
Gelet dat, rekening houdende met de reeds genomen maatregelen, de waterpeilen en debieten in de 
waterlopen de kritische drempels (zoals bepaald in het VRAG) onderschrijden.  

Gelet op de hoogdringendheid van de beslissing; 

BESLUIT 

Artikel 1. Er wordt een beperking ingevoerd voor het onttrekken van water uit volgende 
bevaarbare waterlopen: 

• Damse Vaart, meer bepaald in het pand van de Siphon (Leopoldkanaal) tot aan de 
Nederlandse grens. 
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Art. 2. Alle onttrekkingen van water zijn hier verboden met uitzondering van de volgende 
activiteiten of handelingen: 

1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee dat buiten staat in de 
wei; 

2. Onttrekkingen voor bluswater of door hulpdiensten in geval van nood wanneer er 
geen alternatief voorhanden is; 

3. Minimum onttrekking die noodzakelijk is  ter bescherming van de 
volksgezondheid, de veiligheid en de openbare orde; 

4. Onttrekkingen in het kader van de regelgeving voor dierenwelzijn; 

 

 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking vanaf heden tot het wordt opgeheven bij besluit van de 
gedelegeerd bestuurder. 

 

 

Hasselt, 19/08/2022, 

 

Voor ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder, afwezig,  

 

 

Krista Maes 

Operationeel Directeur 
 


		2022-08-19T10:02:14+0200
	Krista Maes (Signature)




