
 

  

 

Besluit van het afdelingshoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij betreffende 

het opheffen van een tijdelijk vaarverbod op de Dommel, onbevaarbare 

waterloop van eerste categorie 

 

Rechtsgronden  
Dit besluit is gebaseerd op:  

- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 
2018 (waterwetboek), artikel 1.2.2. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit 
de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het 
toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare 
waterlopen, artikel 21. 

 
Motivering  
Dit besluit is gebaseerd op het volgende: 

- Door de neerslag van de voorbije weken nam het peil en debiet van de Dommel toe. Het 
tijdelijk vaarverbod dat ingesteld werd voor de Dommel is op dit moment niet langer 
noodzakelijk. 

- Op het traject afwaarts de grens wordt door Waterschap De Dommel met ingang van 22 
september 2022 het vaarverbod op de Boven-Dommel vanaf de landsgrens (B-NL) tot de 
Venbergse watermolen opgeheven. 
 

 
Bekendmaking van dit besluit  
Dit besluit wordt bekend gemaakt door bekendmaking op de website van de VMM en door 
aanplakking. 
Het besluit wordt bezorgd aan de gemeente Pelt, het Agentschap voor Natuur en Bos en het 
Waterschap De Dommel. 
 
Juridisch kader  
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:  
- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

(Natuurdecreet), artikel 16, 26bis en 36ter. 
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 

2018 (waterwetboek). 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 

december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de 
naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 



- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de 
naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014 tot aanwijzing met toepassing van 
Habitatrichtlijngebied van de Speciale Beschermingszone “BE2200032 Hageven met 
Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen”. 

  
 

Besluit 

 

Artikel 1. - Het besluit van het afdelingshoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij van 25 mei 2022 

betreffende invoering van een tijdelijk vaarverbod op de Dommel, onbevaarbare waterlopen van 

eerste categorie wordt vanaf donderdag 22 september 2022 opgeheven. 

 
 
 
Brussel, 
 
Namens de Vlaamse Milieumaatschappij, 
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afdelingshoofd 
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