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Zitting van 13 augustus 2019

Aanwezig Luc Derudder, burgemeester

Verlengen van het capatieverbod en instellen van een recreatieverbod in het Kanaal Roeselare-Leie te 
Oostrozebeke - BBUR/2019/065

De burgemeester,

Aanleiding
E-mail van De Vlaamse Waterweg van 12 augustus 2019 betreffende melding aan burgemeesters Roeselare, Izegem, 
Ingelmunster, Oostrozebeke, Wielsbeke: meetresultaten en voorstel politiebesluiten blauwalgen op Kanaal Roeselare-
Leie.
Juridische overweging
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij decreet 21 december 2018 houdende 
wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 65.
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 134ter en 135§2.5.
Besluit van de burgemeester van 22 juli 2019 betreffende instellen van een captatieverbod uit het Kanaal Roeselare-
Leie te Oostrozebeke.
Feiten, context en argumentatie
Op 10 juli 2019 werd via de centrale VMM meldpunt blauwalgen een melding gedaan van blauwalgenbloei op het 
Kanaal Roeselare-Leie. Op basis van analyseresultaten (ontvangen op 18 juli 2019) werd op 22 juli 2019 een 
captatieverbod uit het Kanaal Roeselare-Leie ingesteld in Oostrozebeke.
Uit bijkomende analyses (ontvangen op 9 augustus 2019) blijkt de norm voor microcystines op meerdere plaatsen 
langs het Kanaal Roeselare-Leie overschreden te zijn. 
Blauwalgen komen vooral voor bij warm weer en in stilstaande wateren. Ze lijken op de gewone algen, maar zijn feller 
van kleur. Bij het sterven van de blauwalgen komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. 
Om veiligheidsreden is het noodzakelijk het verbod op het  capteren van water uit het Kanaal Roeselare-Leie te 
Oostrozebeke (ganse grondgebied) voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee te 
verlengen en uit te breiden met een verbod op alle vormen van zachte recreatie op het Kanaal Roeselare-Leie te 
Oostrozebeke.
Financiële impact
niet van toepassing

Besluit,
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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 landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
Artikel 2
De burgemeester vaardigt een verbod uit op elke vorm van zachte recreatie op het Kanaal Roeselare-Leie te 
Oostrozebeke (ganse grondgebied).
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur.
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