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1.   Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet van 9 december 2005 

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid, gecoördineerd 
op 15 juni 2018 

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 

De vraag van de dienst Integraal Waterbeleid om een aantal discrepanties 
recht te zetten wat de ligging van gerangschikte waterlopen betreft. Er blijken 
immers verschillen te bestaan tussen de juridische toestand opgenomen in de 
Atlas van de onbevaarbare waterlopen horende bij de wet van 
28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en de situatie op 
het terrein. Het wegwerken van deze discrepanties gebeurt ter voorbereiding 
van het tot stand komen van de Digitale Atlas van de onbevaarbare waterlopen 
en publieke grachten. 

De vraag van de dienst Integraal Waterbeleid om van een waterloop de 
rangschikking te ontnemen. 

Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek gehouden te Gent 
van (start datum OO) t.e.m. (einddatum O.O), waaruit blijkt dat er tijdens de 
periode van het openbaar onderzoek tegen bedoelde aanvraag geen/wel 
bezwaren zijn gemaakt. 

Gunstig, voorwaardelijk gunstig of ongunstig advies van het schepencollege 
van Gent van (datum advies). 

Gunstig, voorwaardelijk gunstig of ongunstig advies van het bestuur van de 

Polder Moervaart en Zuidlede van (datum advies). 

Gunstig, voorwaardelijk gunstig of ongunstig advies van het bestuur van de 

Watering Oude Kale en Meirebeek van (datum advies). 

Gunstig, voorwaardelijk gunstig of ongunstig advies van het bestuur van de 

Watering der Assels van (datum advies). 
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In artikel 5 van de vernieuwde Wet van de onbevaarbare waterlopen is 

voorzien dat er een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare 

waterlopen en de publieke grachten zal worden opgemaakt. Deze digitale atlas 

moet de huidige analoge atlas vervangen. Het zijn de provincies die conform 

artikel 5 de gevalideerde informatie digitaal aanleveren voor de waterlopen van 

de tweede en derde categorie en de publieke grachten.  

Op een aantal plaatsen strookt de juridische toestand zoals opgenomen in de 

huidige analoge Atlas van de onbevaarbare waterlopen wat de ligging van de 

assen betreft niet met de toestand op het terrein. Met voorliggend besluit 

worden de afwijkingen op het grondgebied van Gent rechtgezet.  

Bovendien werd door de dienst Integraal Waterbeleid de vraag gesteld om van 

een traject de rangschikking te ontnemen. 

De waterloop hieronder vermeld, komt voor een administratieve verlegging in 

aanmerking omdat de as van de waterloop in de loop der jaren is verschoven, 

al dan niet op natuurlijke wijze. Het is wenselijk deze situatie te regulariseren 

aangezien zij geen nadelig effect heeft op het watersysteem. 
- deel van waterloop nr O252 van 2de categorie.  

De waterloop hieronder vermeld, komt voor het ontnemen van de 

rangschikking in aanmerking omdat er geen sprake meer is van algemeen 

nut: 

- waterloop nr O1336 van 3de en 2de categorie omwille van opname in het 
rioleringsstelsel. 

Voor de waterlopen hieronder vermeld, blijkt het gegeven provinciaal nummer 

niet conform te zijn aan de algemeen gebruikte methodiek. Dit zou aanleiding 

kunnen geven tot verwarring. Het is dan ook aangewezen de nummering van 

de waterloop aan te passen zoals hieronder is aangegeven. 

- waterloop met oud nr. O207m krijgt nieuw nr. O207n. 
- waterloop met oud nr. O1315 krijgt nieuw nr. O1317. 
- deel van waterloop met oud nr. O705 krijgt nieuw nr. O724. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De volgende waterloop wordt administratief verlegd zoals vastgesteld op 

bijgaand plan: 

• deel van waterloop nr O252 van 2de categorie. 

De volgende waterloop wordt de rangschikking ontnomen zoals vastgesteld op 

bijgaand plan: 

• waterloop nr O1336 van 3de en 2de categorie. 

De nummers van de volgende waterlopen worden zoals hieronder 

aangegeven, aangepast. 
• waterloop met oud nr. O207m krijgt nieuw nr. O207n. 

• waterloop met oud nr. O1315 krijgt nieuw nr. O1317. 

• deel van waterloop met oud nr. O705 krijgt nieuw nr. O724. 
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Het ontnemen van de rangschikking houdt geen toelating in om de gracht te 

dempen. Daarvoor is een afzonderlijke omgevingsvergunning nodig. Ook voor 

het inbuizen is een dergelijke vergunning noodzakelijk. 

Tenzij er andersluidende rechtstitels zouden bestaan, wordt de bedding van de 

gracht geacht eigendom te zijn van de voormalige waterloopbeheerder. Het 

ontnemen van de rangschikking houdt geen regeling in voor de eigendom van 

de bedding. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan: 
- de aanvrager 
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent 
- het bestuur van de Polder Moervaart en Zuidlede 
- het bestuur van de Watering Oude Kale en Meirebeek 
- het bestuur van de Watering der Assels 
- de indiener(s) van een bezwaar  
- de provinciale dienst Patrimonium 
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