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26 SEPTEMBER 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Watering van de Gaverbeek

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, gewijzigd bij decreet van 18 juli 2003 betreffende het
integraal waterbeleid, artikel 2, 6 en 7;

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 2 en 7, gewijzigd bij het
decreet van 28 februari 2014;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1958 houdende bepaling van de datum waarop de wet betreffende
de wateringen en de wet betreffende de polders in werking treden, en houdende afbakening van de polderzones;

Gelet op het gunstige advies van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, gegeven op 10 april 2014;

Gelet op de brief van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 18 augustus 2014 waarin deze aangeeft
geen opmerkingen te hebben bij het ontwerpbesluit houdende de opheffing van de Watering van de Gaverbeek;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 september 2014;

Overwegende dat de opheffing van kleine en geïsoleerde wateringen bijdraagt tot administratieve vereenvoudi-
ging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers; dat het voorstel tot opheffing
van de Watering van de Gaverbeek hiertoe bijdraagt;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 30 januari 2013 tot en met
28 februari 2013 in de gemeente Deerlijk, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 21 februari 2013 tot en met
21 maart 2013 in de stad Harelbeke, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 30 april 2013 tot en met 31 mei 2013
in de stad Waregem, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 30 oktober 2013 tot en met
30 november 2013 in de gemeente Zulte, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de Watering van de Gaverbeek met een oppervlakte van 662 ha te klein is om als afzonderlijk
bestuur te blijven functioneren, dat een fusie met een andere watering uitgesloten is omwille van de geïsoleerde ligging;

Overwegende dat de watering bij brief van 26 september 2012 instemt met de opheffing;

Overwegende dat door de opheffing van de Watering van de Gaverbeek de waterlopen moeten beheerd worden
zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Overwegende dat de waterlopen binnen het ambtsgebied van de watering nu reeds onderhouden worden door de
beheerders, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Watering van de Gaverbeek wordt opgeheven.

Art. 2. Na de opheffing van de Watering van de Gaverbeek worden de waterlopen beheerd zoals bepaald in de
wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Art. 3. Het vermogen van de watering komt toe aan de toekomstige beheerders naar rato van het aantal kilometer
te beheren waterlopen en zal aangewend worden voor onderhouds- en herstellingswerken, uit te voeren binnen het
ambtsgebied van de op te heffen watering.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 26 september 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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