
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Watering van Melden 

 
Rechtsgrond(en) 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, artikel 2, 6, en 7; 

- de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 2, 4bi553 en 7; 

- het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018; 

- 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. 

 
Motivering 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- De opheffing van kleine en geïsoleerde polders en wateringen draagt bij tot een efficiëntere aanpak van het waterbeheer en 

een administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers. 

- Voor de noodzakelijke renovatie van de pompgemalen uit de jaren ’70 zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar binnen 

de watering. 

- Het gebrek aan de opvolging van de huidige bestuursleden zorgt dat het dagelijks bestuur en beheer niet meer afdoende kan 

gegarandeerd worden in de toekomst. 

- De nood aan de wegwerking van de versnippering in het beheer van de onbevaarbare waterlopen. 

 
Juridisch kader 

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 

- Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; 

- Wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen; 

- Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15juni 2018 

 

 



Initiatiefnemer 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. 

 
Ontwerpbeslissing 

Art. 1. De Watering van Melden wordt opgeheven. 

Art. 2. Binnen het vroegere ambtsgebied van de Watering van Melden en binnen de grenzen van de gemeente Kluisbergen worden 

de onbevaarbare waterlopen van derde categorie gerangschikt in tweede categorie. 

Art. 3. Na opheffing van de Watering van Melden worden de waterlopen beheerd zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 

betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

Art. 4. Het saldo van het vermogen van de watering zal verdeeld worden tussen het stadsbestuur van Oudenaarde en het 

provinciebestuur van Oost-Vlaanderen naar rato van het aantal kilometer te beheren waterlopen en zal aangewend worden voor 

werken in het kader van de waterhuishouding in het gebied. Het patrimonium van de watering wordt overgenomen door het 

provinciebestuur. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 

Het hierboven vermeld ontwerpbesluit wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het ontwerpbesluit ligt van 3 januari 

2023 tot 3 februari 2023 ter inzage bij de dienst stedenbouw op het volgend adres: Berchemstraat 55a, 9690 Kluisbergen, tel. 

055 23 16 44. 

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van 

burgemeester en schepenen, Parklaan 16, 9690 Kluisbergen, bij voorkeur met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. 

 

Het bezwaarschrift kan worden ingediend tot 3 februari 2023, de datum waarop het openbaar onderzoek wordt afgesloten. 

 

 

 

Algemeen directeur            De Burgemeester 
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