
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

 

besluit van 6 augustus 2020

POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE HET INSTELLEN VAN EEN CAPTATIE- EN 
RECREATIEVERBOD OP DE GROTE BEVERDIJK,  KOOLHOFVAART EN KOOLHOFPUT WEGENS DE 
AANWEZIGHEID VAN BLAUWALGEN

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 ter en 135§2,5;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 66;

Gelet op het feit dat er reeds op 4/8/2020 een staalname werd uitgevoerd op de Koolhofvaart en Koolhofput, 
onbevaarbare waterloop van de 1e categorie te Nieuwpoort en Koksijde en uit het microscopisch onderzoek uitgevoerd 
door de VMM op 4/8/2020 bleek dat het om potentieel toxische blauwalgen gaat cyanobacterie: Microcystis flos-aquae

Gelet op het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 6/8/2020;

Overwegende dat uit dit advies blijkt dat er een visuele vaststelling van een uitbreiding van de drijflaag werd gedaan 
op de Grote Beverdijkvaart en er op 6/8/2020 een staalname werd uitgevoerd op de Grote Beverdijkvaaart 
onbevaarbare waterloop van de 1e categorie te Nieuwpoort, gezien er een vermoeden was van de aanwezigheid van 
blauw-algen;

Gelet op het microscopisch onderzoek uitgevoerd door de VMM op 6/8/2020 waaruit blijkt dat het om potentieel 
toxische blauwalgen gaat, meer bepaald de cyanobacterie Microcystis flos-aquae; 

Overwegende dat deze blauwalgen een potentieel risico vormen voor de volksgezondheid;

Overwegende dat deze blauwalgen toxische stoffen afscheiden die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact 
of inname van het besmette water;

Overwegende dat ook het besproeien van gewassen potentieel gevolgen kan inhouden voor de volksgezondheid, 
aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven en bijkomend de verstuivingswolk 
bij besproeiing ook hinderlijk kan zijn voor omwonenden;

Overwegende dat er zich bijkomende maatregelen opdringen om de gezondheid van mens en dier te vrijwaren

BESLUIT

art. 1: Het is verboden water te capteren uit de Grote Beverdijkvaart, de Koolhofvaart en de Koolhofput te Nieuwpoort 
tussen de E40 te Koksijde en de Brugse Steenweg te Nieuwpoort voor het besproeien van landbouwgewassen en voor 
drinkwater voor vee op voorgenoemde locaties binnen een straal van 100 meter van de drijflaag.

art. 2. Recreatie in de vorm van kajakken, kanovaren, suppen, roeien, zeilen, bootvissen, waterfietsen en 
zwemmen/duiken op de Grote Beverdijkvaart, Koolhofvaart en Koolhofput is verboden binnen een straal van 100 
meter van de drijflaag.

art. 3: Overtredingen op dit besluit kunnen conform artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet worden bestraft met 
een gemeentelijke administratieve sanctie.

art. 4: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via 
gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.

art. 5: Dit besluit vervangt het besluit van de burgemeester van 5 augustus 2020 houdende het instellen van een 
captatie- en recreatieverbod op de Koolhofvaart en Koolhofput wegens de aanwezigheid van blauwalgen

Koksijde, 6 augustus 2020

Marc Vanden Bussche, Joeri Stekelorum
burgemeester algemeen directeur


