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BESLUIT VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR

Rechtseronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- De wet betreffende de onbevaarbare watertopen van 28 december 1967, artikel 23bis;

- Het besluit van de Vtaamse Regering tot uitvoering van diverse bepatingen uit de wet
onbevaarbare watertopen van 7 mei2021, artikel 29.

Vormvereisten

De votgende vormvereiste is vervutd:

- De Coórdinatiecommissie lntegraal Waterbeteid heeft advies gegeven op 23 aprit 2021.

Motiverine

Dit besluit is gebaseerd op het advies van de Coórdinatiecommissie lntegraal Waterbeleid met ats

kenmerk CIW 84/23.04.20211pL.9,1 van 23 aprit 2021, het Advies over het betang van een

watercaptatieverbod in ecotogisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken van het lnstituut voor

Natuur- en Bosonderzoek (|NBO.A.3957) en het eindrapport "Uitwerking van een reactief
afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste" dat in de mededeling van de

Vtaamse regering van 30 aprit 202í bekrachtigd werd.

Met dit bestuit wordt tegemoet gekomen aan de doetstettingen die bijdragen aan het integraal
waterbeleid conform artiket 1.2.2. 1" (de bescherming, de verbetering of het herstet van

oppervlakte- en grondwatertichamen), 3" (het duuzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte-

en grondwater) en 6' (het terugdringen van het risico op waterschaarste).

Het onttrekkingsverbod wordt ingestetd voor de kteine, ecologisch zeer kwetsbare beken. Deze

waterlopen hebben een beperkt debiet. lndien er onttrekkingen plaatsvinden, heeft dit
togischerwijze meteen een grote impact, in het bijzonder op de ecotogische kwaliteit waarbij
onherstelbare schade kan optreden. Bovendien is de waterbeschikbaarheid in deze watertopen zeer

beperkt zodat de mogeLijkheden tot onttrekking zonder schade te verooftaken zeer beperkt zijn, in
het bijzonder in drogere periodes.

Voor de definiëring van kteine, ecologisch zeer kwetsbare beken moet aan de volgende 2

voorwaarden voldaan worden :
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- Ecotogisch zeer kwetsbaar: aanwezigheid of tot doet gestetde uitbreiding van beekprik,
rivierdonderpad of habitattype 3260 en/ of aanwezigheid van grote modderkruiper;

- Kleine beek: gedefinieerd ats een beek met bekkengrootte kteiner dan 50 kmz volgens
hoofdstuk 2.1 .2 'karakterisering oppervlaktewater' in het ontwerp van SGBP 2022^-2A27 .

Bekendmakinq van dit bestuit

-

Dit bestuit wordt bekend gemaakt door pubticatie in de provinciate bestuursmemoriaat.

Daarnaast wordt aan de bevoegde besturen en administraties gevraagd om dit bestuit en de
bijhorende kaart bekend te maken via:

- Het e-toket wateronttrekking uit onbevaarbare watertopen;
- De website https://www.vtaanderen.be/droogtemaatregeten;
- De website van de provincie;
- De website van de betrokken lokate besturen.

Het bestuit wordt bezorgd aan de betrokken waterbeheerders, lokate besturen, potitiezones en de
toezichthouders.

Juridisch kader

Dit bestuit stuit aan bij de votgende regetgeving:

- De Europese Kaderrichttijn Water (2000/60/EG) van 23 oktober 2000 tot vaststetting van een
kader voor communautaire maatregeten betreffende het waterbeteid;

- Het decreet van 18 juti 2003 betreffende het integraal waterbeteid, gecoórdineerd op 15 juni
2018 (waterwetboek);

- De Europese habitatrichttijn (92/43/EEG) inzake de bescherming van de natuurtijke habitat
en de witde ftora en fauna;

- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurtijk mitieu
(Natuurdecreet), artiket 16, 26bis en 36ter.

BESLUIT:

Artikel 1.

Het is verboden water te onttrekken uit atte onbevaarbare watertopen en pubtieke grachten op het
grondgebied van de provincie Vtaams-Brabant in de stroomgebieden zoats opgenomen in bijtage.
Het betreft de stroomgebieden van:

. de Hersettsetoop (VHAG: 8956) [onttrekkingszone nr. 63ó]

. de Kteinebeek (VHAG:74411, stroomopwaarts van de Hassettsebaan (stad Diest)

[onttrekkingszone nr. 637]
. de Leigracht (VHAG: 8005) [onttrekkingszone nr. ó38]
r de Grote Leigracht (VHAG: 8029), de Grote Leigracht (VHAG: 48031) en de Leugebeek (VHAG:

8037) [onttrekkingszone nr. 639]
r de Steenvoordbeek (VHAG: 6140) [onttrekkingszone nr. 640]
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. de Kruisbeek (VHAG: 6498) en de Hottebeek (VHAG: 64871, stroomopwaarts van de

samenvloeiing van beide waterlopen [onttrekkingszone nr. 641]

. de Molenbeek (VHAG:65571 [onttrekkingszone nr. 642]

. de Papenmeersbeek (VHAG: 6044), de Prindaatbeek (VHAG:6397) en de Omloopbeek (VHAG:

6481) [onttrekkingszone nr. 643]

. de Schoorbroekbeek (VHAG: 7226), stroomopwaarts van het kruispunt Nerm - Vatleistraat

(gemeente Hoegaarden) [onttrekkingszone nr. 6441

. de lJse (VHAG: 6556)en de Nellebeek (VHAG: 66371, stroomopwaarts van de samenvloeiing

van de lJse en de Netlebeek [onttrekkingszone nr. 645]

. de Waarbeek (VHAG: 7399) [onttrekkingszone nr. 64ó]

. de Molenbeek (VHAG: 6903) [onttrekkingszone nr. 647]
r de Dormaatbeek (VHAG: 7160) en de Dormaalbeek (VHAG: 10210), stroomopwaarts van de

samenvloeiing van beide watertopen nabij het Roefferdingeptein (stad Landen)

[onttrekkingszone nr. ó48]
. de Wijzebeek (VHAG 6473), de Beverbeek (VHAG: 6347), de Rode Gracht (VHAG: 6390)en de

Watertoop 85227 (VHAG: 6334) [onttrekkingszone nr. 649]

Deze stroomgebieden en waterlopen worden aangeduid op kaart (zie bijtagen ).

Artikel 2.

0p het onttrekkingsverbod van artikel 1 zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten

zowet mechanische weidepompen als weidepompen op zonne' of windenergie;

2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen atternatief voorhanden is;

3. Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop

met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een

minimate hoogte van de waterkotom van 30 cm veaekerd wordt.

Artiket 3.

Toezicht en handhaving van dit bestuit verloopt zoats geregeld door of in uitvoering van titet XVI

van het decreet van 5 aprit 1995 houdende atgemene bepatingen inzake mitieubeleid.

Artiket 4.

Dit bestuit treedt in werking vanaf 1 januari 2072tot het wordt opgeheven bij bestuit van de

gouverneur.

Leuven, 16 december 2021

Jan Spooren,
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