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Vraag nr. 384
van 28 maart 2007
van GILBERT BOSSUYT

Polders - Territorium
In uitvoering van artikel 2 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders bepaalt de Koning de
uitgestrektheid van de onderworpen zones van elke polder.
De polder is een openbaar bestuur en heeft als doel om binnen de grenzen van zijn territoriaal gebied
de beginselen en doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
uit te voeren.
Sommige poldergebieden strekken zich uit tot (nieuwe) stedelijke zones.
1. Wie is bevoegd om een wijziging van de afbakening van een polder aan de Koning voor te stellen?
Welke specifieke modaliteiten bestaan hieromtrent?
2. Wat is de motivering om in een stedelijk gebied een onderscheid te handhaven tussen inwoners die
al dan niet in een poldergebied liggen?
In welke mate komt het gelijkheidsbeginsel in het kader van het afbakenen van een polder hier in
het gedrang?
3. Zijn er plannen om de wet van 3 juni 1957 te wijzigen zodat objectieve en algemene criteria
worden opgenomen die een afbakening moeten respecteren?
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1. Op basis van art. 6 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders kan de Koning (Vlaamse
Regering) Polders opheffen, er nieuwe oprichten, de bestaande gebieden splitsen of wijzigen,
verschillende Polders samensmelten of bevelen dat zij gemeenschappelijk belang hebben.
Het Koninklijk Besluit (Besluit van de Vlaamse Regering) waarbij een Polder wordt opgeheven,
gesplitst of gewijzigd of waarbij verscheidene Polders worden samengesmolten regelt de overgang
van de vermogens.
Aan de beslissingen bedoeld in hoger aangehaald artikel gaat een onderzoek vooraf, ingesteld door
de Bestendige Deputatie.
2. De wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders sluit stedelijke gebieden niet als dusdanig uit. Het
is de Koning (Vlaamse Regering) die de uitgestrektheid van de aan de polderwetgeving
onderworpen zones alsook het gebied van elke Polder bepaalt.
3. Sinds de goedkeuring van het decreet betreffende het integraal waterbeleid (18 juli 2003) werd
het eerste artikel van de wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders aangepast. Polders zijn
openbare besturen met als taak, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, het verwezenlijken
van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de artikels 4, 5
en 6 van het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid en het uitvoeren van het
deelbekkenbeheerplan.
Rekening houdend hiermee pleit ik er voor om bij de afbakening van de poldergrenzen zoveel
mogelijk de deelbekkengrenzen ( of een cluster van een deelbekken) als leidraad te nemen.

