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Zelf werken aan een waterloop – een machtiging
aanvragen
Als je zelf werken aan een gerangschikte waterloop wil uitvoeren is het belangrijk dat je
je plannen op voorhand laat beoordelen. Dit kan je doen via een machtigingsaanvraag.
Deze procedure is nodig omdat werken aan een waterloop gevolgen kunnen hebben
voor de waterafvoer.

< Gemachtigde overwelving

Wanneer vraag je een machtiging aan?
Een machtiging of vergunning moet je aanvragen voor alle werken binnen de bedding van een
onbevaarbare waterloop.
Enkele voorbeelden daarvan zijn:
- het plaatsen van een duiker in de waterloop voor de toegang tot een perceel
- de aansluiting van een regenwaterafvoer op de waterloop
- het
beek
het verplaatsen
aanbrengenvan
vande
een
oeverversterking
- het aanbrengen van een oeverversterking
Omdat het belangrijk is dat onze waterlopen zo natuurlijk mogelijk blijven, zal een
machtiging enkel verleend worden als de werken geen schadelijke gevolgen hebben voor het
watersysteem. We zien er bijvoorbeeld op toe dat een overwelving niet langer is dan functioneel
noodzakelijk en een harde oeverversteviging zullen we maar vergunnen mits grondige
motivatie, omdat we oevers bij voorkeur op een natuurvriendelijke manier beschermen.
Voor het verplaatsen van een beek moet je naast een machtiging voor de werken ook
een aanpassing aanvragen van de rangschikking van de onbevaarbare waterloop.

Gemachtigde overwelving >

Bij wie vraag je een
machtiging aan?

Hoe vraag je een machtiging aan
bij het provinciebestuur?

Voor werken in een onbevaarbare waterloop van
2de of 3de categorie vraag je een machtiging aan
bij de Provincie, ook als die waterloop gelegen
is binnen het ambtsgebied van een polder of
watering. Hoe je deze toelating kan bekomen, lees
je op de volgende bladzijden.

Samen met je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Machtigingen voor werken in een onbevaarbare
waterloop van 1ste categorie worden verleend
door de Vlaamse Milieumaatschappij
Meer info vind je op www.vmm.be (klik via
beheer waterlopen door op Machtiging werken
waterlopen).

Voor de meeste werken is er ook een stedenbouwkundige vergunning nodig. In dat geval kan je
je aanvraag voor een machtiging integreren in je aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning die je indient bij je gemeente. Het gemeentebestuur maakt dan een exemplaar van het
stedenbouwkundige aanvraagdossier over aan de Provincie voor advies, indien het een werk betreft in
een waterloop van 2de of 3de categorie.
Alvorens je aanvraagdossier in te dienen neem je best contact op met je gemeentebestuur.
Bij de verplichte samenstelling van het stedenbouwkundige aanvraagdossier moet je dan zeker ook de
‘documenten nodig voor een machtigingsaanvraag’ voegen. Dit zijn:
- Een duidelijke opsomming van de geplande werken in de waterloop, inclusief de reden van die
werken. Hiervoor kan je het aanvraagformulier downloaden via www.oost-vlaanderen.be/water.
- Een uittreksel in drievoud uit de Atlas van de onbevaarbare waterlopen waarop duidelijk de plaats
en aard van de werken zijn aangeduid. Een atlasuittreksel kan je vinden op
www.gisoost.be (klik door op geoloketten > Atlas van de Waterlopen).
- Het schriftelijk akkoord van de andere eigenaar als de aanvraag gevolgen heeft voor aanpalende
eigendommen (bv. wat betreft de erfdienstbaarheidszone bij het verleggen van een waterloop naar
een perceelsgrens).
Als ons bestuur een gunstig advies verleent op het stedenbouwkundige aanvraagdossier, mag je de
werken in de waterloop uitvoeren op voorwaarde dat de gemeente de stedenbouwkundige vergunning
verleent en alle bepalingen van ons advies overneemt in de bouwvergunning.

Via een aparte procedure
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Het kan zijn dat je geen stedenbouwkundige vergunning nodig hebt of dat je vergat om een
machtiging samen met je bouwvergunning aan te vragen.
In die gevallen vraag je rechtstreeks een machtiging aan bij de Provincie, indien het een
werk betreft in een waterloop van 2de of 3de categorie. Daarvoor stel je een dossier samen met
daarin de ‘documenten nodig voor een machtigingsaanvraag’ zoals hierboven vermeld.
De documenten moeten per post worden opgestuurd naar Provincie Oost-Vlaanderen - dienst
Integraal Waterbeleid, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
Na ontvangst en een eerste controle van je aanvraagdossier, vraagt ons bestuur aan de
gemeente waar de werken gepland zijn om een openbaar onderzoek op te starten. Gedurende
een periode van twintig dagen kunnen dan bezwaren worden ingediend tegen de geplande
werken. Na dit onderzoek bezorgt de gemeente het dossier samen met haar advies en
eventueel het advies van de polder of watering terug aan de Provincie.
De deputatie beslist over het al dan niet verlenen van de machtiging. Daarin worden technische
voorwaarden geformuleerd waaraan de werken moeten voldoen.

Wat na het verlenen van
de machtiging?
Als je de gevraagde machtiging hebt verkregen,
moet je de dienst Integraal Waterbeleid van
ons bestuur op de hoogte brengen van de
aanvangsdatum van de werken zodat we
de uitvoering ervan kunnen controleren. Je
vergunning vervalt als je de werken niet uitvoert
binnen een periode van 2 jaar.
Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de
eigenaar om de aangelegde kunstwerken zoals
duikers, overwelvingen, bruggen en stuwen in
een goede toestand te houden.
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Meer info
Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Integraal Waterbeleid
waterbeleid@oost-vlaanderen.be
Tel. 09 267 76 72
V.U. Peter Hertog, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

