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WATERBELEID 

 

Besluit van de deputatie van 12 oktober betreffende  

de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Herselt. 

 

 

 

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 

 

I. De aanvraag: 

 

De aanvraag van Dienst Integraal Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 

voor wijzigingen aan de klassering van de waterlopen in Herselt op basis van de wet van 

28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

 

II. Wettelijke bepalingen: 

 

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 4, 

vervangen bij artikel 5 van het decreet van 28 februari 2014; 

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 8, zoals 

laatst gewijzigd bij decreet van 19 juli 2013; 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 29 november 1968 houdende vaststelling van de 

procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet van 

28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; 

 

Overwegende dat in toepassing van artikel 4 van de bovenvermelde wet van 28 december 

1967 vooraf advies werd ingewonnen van de gemeente op het grondgebied waarvan de 

waterlopen zich bevinden; dat bovendien in toepassing van artikel 18 § 2 van dezelfde wet 

advies werd gevraagd aan de eventueel op het grondgebied voorkomende polder(s) en 

watering(en); 

 

Overwegende dat onderhavige beslissing geen betrekking heeft op buitengewone werken 

van wijziging of verbetering in de zin van de bovenvermelde wet van 28 december 1967 

zodat er geen watertoets noodzakelijk is;  

 

Overwegende dat sommige waterlopen dienen gerangschikt te worden bij de onbevaarbare 

waterlopen en dat daarbij de categorie en het punt van oorsprong worden  bepaald; dat er 

ook waterlopen zijn waarbij de rangschikking als onbevaarbare waterloop best ontnomen 

wordt; dat de voorgestelde wijzigingen noodzakelijk zijn in het kader van het algemeen nut 

zoals bedoeld in artikel 4 van de bovenvermelde wet van 28 december 1967; 

 

Overwegende dat de bijhorende aanpassingen op de waterlopenkaart van Herselt integraal 

deel uitmaken van deze beslissing; dat uit deze kaart de nieuwe juridische toestand blijkt; 

dat deze kaart rekening houdt met alle adviezen; 

 

Overwegende dat in toepassing van artikel 19 van de bovenvermelde wet van 28 december 

1967 het ontwerp van beslissing werd onderworpen aan een openbaar onderzoek; dat op dit 

onderzoek de bepalingen van het bovenvermelde koninklijk besluit van 29 november 1968 

van toepassing zijn; 
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III. Het openbaar onderzoek: 

 

Herselt: 

Uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek gehouden in de gemeente Herselt van  

12 juli 2017 tot 9 augustus 2017 blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: In toepassing van artikel 4 van de wet van 28 december 1967 betreffende de 

onbevaarbare waterlopen worden de aanpassingen op de waterlopenkaart zoals opgenomen 

in bijlage goedgekeurd. 
 

Artikel 2: Kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de betrokken stad/gemeente, de 

eventueel voorkomende polders en wateringen, alsook aan diegenen die in het kader van 

een openbaar onderzoek opmerkingen hebben ingediend over het ontwerp van beslissing. 

 

Artikel 3: Tegen deze beslissing kan in toepassing van artikel 19 van de bovenvermelde 

wet van 28 december 1967 beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering binnen zestig 

dagen vanaf de derde dag nadat de bestreden beslissing naar hen is gestuurd of nadat deze 

er op een andere manier kennis van heeft genomen. 

 

 

Antwerpen, in zitting van 12 oktober 2017. 

 

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer 

Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de 

heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier 

 

Verslaggever: Rik Röttger 

 

 

In opdracht: 

De Provinciegriffier, De Voorzitter, 

 

(w.g.) (w.g.) 

 

Danny Toelen Cathy Berx 
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