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Naast het Bestuur van de Zuidijzerpolder en verschillende grootgelanden, zijn samen 63
stemgerechtigden vertegenwoordigd.
Voorafgaand werden geen schriftelijke tussenkomsten van algemeen belang ingediend.
Als dusdanig kan aan verdere tussenkomsten, die voorafgaand onderzoek vereisen, tijdens
de vergadering geen gevolg worden gegeven.
Bepaling wijze van stemmen:
Tijdens de verwelkoming en identificatie van de stemgerechtigden werd aan ieder lid van de
algemene vergadering een stemkaartenbundel meegegeven. Bij niet akkoord steekt men de
rode stemkaart in de lucht, bij onthouding de gele en bij akkoord steekt men de groene kaart
in de lucht.
(Een geheime stemming kan aangevraagd worden wanneer minstens één vierde der
aanwezige stemgerechtigden hierom vraagt. Indien een schriftelijke stemming nodig wordt
geacht, zal bij het deponeren van het stemformulier in de stembus een nieuw formulier worden
overhandigd, eventueel te gebruiken bij nieuwe geheime stemming).
Een punt op de algemene vergadering kan slechts worden goedgekeurd bij een volstrekte
meerderheid van stemmen. Het quorum van deze Algemene Vergadering bedraagt m.a.w. 32
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de dijkgraaf doorslaggevend.
(Geen geldige beslissing kan worden genomen over punten buiten de agenda tenzij in geval
van hoogdringendheid en indien niet minstens één derde der stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd is (nl. 185) EN twee derden der aanwezigen en vertegenwoordigden met
de behandeling van het punt instemmen. De hoogdringendheid dient gemotiveerd te worden.)

Op vraag van de voorzitter wordt deze stemwijze goedgekeurd.
De algemene vergadering gaat akkoord met deze stemwijze.
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1. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering dd. 11 maart
2016
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 11 maart 2016 telde 44 blz.
Alle ingelanden kregen bij aanvang van de Algemene Vergadering het beknopt verslag van de
vorige Algemene Vergadering. Het volledige verslag van 44 pagina’s lag ter inzage in het
kantoor van de Zuidijzerpolder. Voorafgaand werd het verslag door niemand opgevraagd in
het bureel van de polder, bijgevolg werden ook geen voorafgaande opmerkingen ingediend.
De voorzitter van de Algemene Vergadering geeft alle ingelanden de tijd om het beknopt
verslag van de vorige Algemene Vergadering na te lezen.
…
De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering om het verslag van de vorige zitting goed
te keuren. Alle aanwezigen gaan akkoord met het verslag van de vorige algemene
vergadering. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd.

2. Toelichting neerslag en waterpeilbeheer 2016
De voorzitter geeft het woord aan de ontvanger-griffier, die kort de neerslaggegevens toelicht.
Dit gebeurt aan de hand van een PowerPoint voorstelling.
Het voorjaar van 2016 was nat. Gedurende januari tot april was het wisselvallig zonder droge
periodes. Met uitzondering van januari bleven grote neerslagbuien uit. De grond was echter
dermate verzadigd, dat bepaalde teelten pas laat konden worden gezaaid.
In april werd het geleidelijk aan warmer en droger.
In het weekend van 27-28 mei trok een zondvloed over het land. In Roeselare viel op 24u tijd
93,5L/m² in Limburg viel er lokaal meer dan 180L/m² gemeten over 48u.
De neerslag gemeten in de polder was beperkt tot 41L, maar door de instroom van buitenaf
kregen we toch een overstroming in de Polder. Het peil van de IJzer steeg tot 4m10 TAW en
zorgde voor heel wat gewasschade op vers ingezaaide akkers. Door de grote toevloed traden
bijna alle waterlopen buiten hun oevers.
Juni was eveneens zeer nat, met enkele typische zomeronweders op 17, 22 en 23 juni. Er viel
in Fintele in juni net geen 100L/m².
Vanaf juli werd het echter droog, in de periode van juli tot september viel slechts 88L/m². De
geringe neerslag in combinatie met warm weer, gewassen met groeiachterstand zorgde voor
een grote vraag naar oppervlaktewater. Geregeld diende er water te worden ingelaten vanuit
de IJzer en/of het kanaal Ieper-IJzer om voldoende drink- en irrigatiewater ter beschikking te
hebben. In het gebied van de Blankaart daalde het waterpeil tot 30 cm onder het streefpeil.
Rond half oktober kwam de herfst op gang. De neerslag nam terug toe.
Half november sloeg het weer volledig om, er viel in totaal 140l/m². Het peil van de IJzer steeg
tot 4m63 TAW. Door de combinatie van slecht weer, lage temperaturen, verzadigde bodems
bleven grote stukken van de IJzerbroeken langer onder water staan dan normaal.

5

De slechte terreinomstandigheden hadden eveneens een impact op de onderhoudswerken
aan de waterlopen die een tweetal weken werden geschorst. De aannemer diende hierdoor
op een gegeven moment met 6 kranen te gelijker tijd te werken om de werken tijdig te
finaliseren. Gelukkig kwam de wind in december hoofdzakelijk uit het Oosten, waardoor droge
lucht werd aangevoerd. Desalniettemin duurde het tot na Kerst alvorens het peil rondom de
Blankaart terug op streefpeil kon worden gebracht.
Omdat conform de peilafspraken slechts 1 pomp mocht ingezet worden rondom de Blankaart,
vroeg de Zuidijzerpolder een tijdelijke afwijking aan. Het bestuur motiveerde zijn aanvraag,
door aan te tonen dat het peil trager dan voorheen daalde. ANB wees echter het verzoek af.
Achteraf bleek één van de oorzaken te liggen bij één van de pompen op de Stenensluisvaart.
Er was een luchtbel ontstaan in de pomp die niet werd opgemerkt door VMM, waardoor deze
niet op zijn maximale debiet had gedraaid, waardoor de verzoek van de Zuidijzerpolder wel
terecht was.
Hoewel 2016 als relatief nat wordt bestempeld is de totale neerslaghoeveelheid gemeten in
2016 te Fintele laag. Er viel slechts 715,4L/m², terwijl in een gemiddeld jaar rond de 800 L
verwacht wordt. Desalniettemin werden we toch geconfronteerd met 2 winteroverstromingen
en een zomeroverstroming. Deze cijfers kunnen we nuanceren met de gegevens gemeten
over gans België waar er in Vlaanderen regio’s waren, waar meer dan 1100 L neerslag viel.
Door bijkomende verhardingen, scheiding van afvalwater stellen we vast dat het overtollige
hemelwater steeds sneller wordt afgevoerd naar lager gelegen gebieden. De Zuidijzerpolder
blijft hameren om stroomopwaarts meer brongerichte maatregelen te nemen om water langer
te capteren. Via de watertoets krijgen waterbeheerders een instrument om bij nieuwe
stedenbouwkundige aanvragen de nodige buffervoorwaarden op te leggen.
Tabel 1: Maandelijkse neerslag Lo-Fintele
2008
2009
2010 2011
Maand
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Totaal

49,0
32,6
119,4
30,6
51,8
84,4
51,0
106,1
79,6
57,0
107,0
55,4
823,9

51
54,5
62,1
40,8
36
100,3
63,8
10,4
16,1
84,4
218,7
116,1
854,2

53,2
73,7
35,8
24,8
61,6
34,4
54,3
163,4
104,8
79,7
141,7
59,1
886,5

67
45,1
14,3
15,1
16,1
42,8
103,9
92,3
40,7
49,8
17,5
182,1
686,7

2012

2013

2014

2015

2016

48,1
14,8
65,5
75,8
40,5
86,8
116,3
31,9
40,3
171,7
109,8
130,2
931,7

53,6
56,5
71,6
18
53,1
46
65,4
31,6
71,6
111,9
90,4
45,6
715,3

56,5
95,3
37,2
30,5
64,2
34,9
122,0
107,0
29,0
44,8
36,2
62,5
720,1

117,0
50,5
32,7
12,3
48,7
34,1
67,5
145,1
76,0
35,8
115,0
47,5
782,2

75,2
60,3
58,2
46,0
71,0
96,1
15,6
44,8
27,5
65,5
140,0
15,2
715,4
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Figuur 1: Waterpeil Ijzer 2016

Figuur 2: Neerslag 2016 te Lo-Fintele t.o.v maandelijkse minima, maxima en gemiddelde neerslag
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Figuur 3: Peil Blankaartvijver 2016

Figuur 4: Neerslag gemeten in Fintele 2016
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Figuur 5: Neerslag gemeten in België 2016

De Voorzitter dankt de secretaris voor het uitvoerig verslag en vraagt of er opmerkingen
zijn vanuit de zaal. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

3. Werkingsverslag dienstjaar 2016 en werkingsprogramma 2017
3.1. Bevaarbare waterlopen
Toelichting door Dhr. Pieter-Jan Taillieu namens Dhr. J. Duyck WenZ

3.1.1. Realisaties 2016

 Herstelling van een aantal oeververzakkingen en slechte stukken langs de
verschillende waterlopen op het district in het kader van de onderhoudswerken.
 Ism. stad Nieuwpoort werden weg- en rioleringswerken uitgevoerd langs de Kreek
van Nieuwendamme en aan de weg tussen de Ganzenpoot en de VVW
jachthaven op het Spaarbekken
 Er werden mechaniseringswerken uitgevoerd aan verschillende kunstwerken op
het district:
- Zo werden de beide sluizen in Boezinge gemechaniseerd
- de sluis in Fintele werd gemechaniseerd en de stuw werd aangepast zodat een
automatische peilsturing mogelijk is.
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- De sluis in Veurne werd ook gemechaniseerd. Momenteel wordt de laatste
hand gelegd aan de programmering om ook deze sluis automatisch te kunnen
laten werken voor optimalisatie van de waterbeheersing. Zo kan binnenkort dag
en nacht optimaal geloosd worden bij wateroverlast.
 Aan de Veurnesluis op het kanaal Npt. – Dnk. werd terug 1 sluisdeur uitgehaald en
hersteld met nieuwe beplanking, ook werden de slechte stukken uit de
raamconstructie verwijderd en vervangen.
 Ook aan de Nieuwpoortsluis in Veurne werd er terug een sluisdeur uitgehaald en
vernieuwd.
 Bouwen van aanlegsteiger van 50m aan de sluis in Fintele.

3.1.2. Vooruitzicht 2017

 Binnenkort start WenZ met rijt- ruimingswerken aan de Bergenvaart. In eerste
instantie zal gestart worden met het verwijderen van riet in de waterloop (dit gaat
vooral over zones rond Bulskamp, aan het Zwaantje en ter hoogte van het
Houtemsas). In totaal dient 18.500m³ slib te worden verwijderd.
 Aan de Gravensluis op het kanaal Plassendaele-Nieuwpoort werd onlangs terug
1 sluisdeur uitgehaald. Deze wordt momenteel hersteld met nieuwe beplanking,
ook worden de slechte stukken uit de raamconstructie verwijderd en vervangen.
 Herstelling van een aantal oeververzakkingen en slechte stukken langs de
verschillende waterlopen op het district in het kader van de onderhoudswerken.
(vb. bij Reningebrug, thv. Diksmuide, langs Lokanaal)
 Naast de opsomming van bovengenoemde werken worden er op het
onderhoudsbudget nog een aantal kleinere projecten uitgevoerd.
 Aan de Veurnestuw op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke werd vorige week ook
een stuwschuif uitgehaald, hier was de beplanking onderaan van los gekomen
waardoor de schuif niet meer helemaal dicht kon.
 De afgraving van slibstort de Nieuwe Stede werd gegund aan de firma Verhelst
uit Oostende. Er werd reeds een eerste ruwe planning opgemaakt.
 Op 01/01/2018 wijzigt de naam van “Waterwegen en Zeekanaal NV” in de
“Vlaamse Waterweg NV”. Dit in het kader van de fusie tussen Waterwegen en
Zeekanaal en De Scheepvaart.

De voorzitter dankt de secretaris en biedt de mogelijkheid om vragen te stellen.
De voorzitter deelt mee dat er een schrijven is gericht aan het kabinet Weyts namens
de Zuidijzerpolder in samenspraak met de gemeenten Poperinge, Alveringem,
Vleteren, Lo-Reninge, Houthulst en Diksmuide omtrent de staat van de rechteroever
van de IJzer. Het bestuur dringt aan op een degelijk herstel van de oever zoals dit het
geval is tussen Knokkebrug en het innamekanaal van het Spaarbekken.
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3.2. Onbevaarbare waterlopen 1ste cat.
Toelichting door Dhr. Pieter-Jan Taillieu, namens Maarten Goegebeur (VMM)

3.2.1. Realisaties 2016 en vooruitzicht 2017
In 2016 werden volgende werken uitgevoerd:
 Reiten: Poperingevaart, Kemmelbeek, Houtensluisvaart, Stenensluisvaart,
Ieperlee, Martjesvaart, Noordkantvaart
 Ruimen: Noordkantvaart + gedeelte Houtensluisvaart, Martjesvaart (deel II)

In 2017 worden volgende werken uitgevoerd:





Poperingevaart: zomerreiten + exotenbestrijding , reiten
Kemmelbeek, Ieperlee, Martjesvaart: reiten,
Houtensluisvaart, Stenensluisvaart: lokaal reiten
Noordkantvaart: 1 oever reiten + bodemmaaien

 Kemmelbeek: ecologisch oeverinrichtingsproject: start vistrap 3 april opwaarts de
stuw; start ruiming 1 augustus
 Kemmelbeek: afvoer ruimingsspecie afwaarts de weg Noordschote - Reninge
 Aanleg pompboezem en bouwkunde pompgemaal Engelendelft: start 1april

De voorzitter dankt de secretaris en biedt de mogelijkheid om vragen te stellen.
Er worden geen bijkomende vragen gesteld.

3.3. Onbevaarbare waterlopen 2de cat.
Toelichting door Dhr. R. Casier, Provinciale Dienst Waterlopen

3.3.1. Realisaties 2016 en vooruitzicht 2017
REITWERKEN (WATERLOPEN 2DE CAT.)
VHA
WY.4.1.
WY.4.2.
WY.4
WY.5
WY.5.2
WY.5.3
WY.5.4
WY.5.5.
WY.5.5

Naam
Zonder naam
Vossenholbeek
Walevaart
Ronebeek
Kerkevaart
Kerkebeek
Stenenmolenbeek
Velkelokerbeek
Velkelokerbeek

2016
2017
1 957
1 957
2 378
2 378
2 366
2 366
2 988
2 988
695
695
1 419
1 419
1 177
1 177
1 210
1 210
1 204
1 204

11

WY.6
WY.6.1.
WY.6.1
WY.6.1.2.
WY.6.1.4.
WY.6.1.5.
WY.6.1.6.
WY.6.2.
WY.6.2
WY.6.3
WY.6.4.
WY.6.4.1.
WY.6.4.2.
WY.6.4.4. (ex polder)
WY.6.A
WY.7.1.
WY.7.3.1.
WY.7.3.3.
WY.7.3.4.
WY.7.3.4.2.
WY.7.3.5
WY.8.
WY.9.1.
WY.9.1.9.
WY.9.2.
WY.9.3.
WY.9.4.
WY.9.5.
WY.9.6.
WY 9.A.
WY.9.A
WY.9.B.
WY.10
WY.10.1
WY.10.1.A
WY.10.2
WY.10.3
WY.10.4.
WY10.4.B.
WY.10.5.
WY.10.5.C
WY.10.5.C.1 (ex polder)
WY10.5.D.
WY.10.A
WY.10.A.C.
WY.10.A.C.1.

Steenbeek-Stenensluisvaart
Engelendelft
Zonder Naam
Zonder naam
Zonder naam
Zonder naam
Zonder naam
Kleibeek
Kleibeek
Kleine Kleibeek
Kwadebeek
Schavinkbeek
Zonder naam
Zonder naam
Separaatgracht
Zonder naam
Zonder naam
Lobeek
Langewaedebeek
Zonder naam
Korverbeek
Zonder naam
Landdijkgracht
Zonder naam
Zonder naam
Neerloopbeek
Kapelbeek
Bosbeek
Zonder naam
Zonder naam
Zonder Naam
Zonder naam
Boezingegracht
Meersbeek
Zonder naam
Heidebeek
Siboutsdelft
Kanunnikbeek
Zonder Naam
Kerkebeek
Fortuinbeek
Fortuinbeek
Zonder Naam
Paepedijk
Zonder naam
Zonder naam

3 126
4 270
1 176
1 079
496
580
720
2 922
799
611
2 794
740
355
567
1 958
790
270
1 522
2 134
555
538
2 077
2 440
1 207
471
1 912
1 267
1 559
461
135
830
1 184
6 863
1 427
1 568
1 294
1 241
1 727
1 194
2 692
769
836
115
432
3 080
843

3 126
5 940
1 176
1 079
496
580
720
2 922
799
611
2 794
740
355
567
1 958
790
270
1 522
2 134
555
538
2 077
2 440
1 207
471
1 912
1 267
1 559
461
135
830
1 184
6 863
1 427
1 568
1 294
1 241
1 727
1 194
2 822
769
836
115
432
3 080
843
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WY.11.1
WY.11.1 (ex polder)
WY.11.1.1.
WY.11.1.2.
WY.11.1.3.
WY.11.1.5.
WY.11.1.7.
WY.11.1.A.
WY.11.1.B
WY.11.1.B.
WY.11.1.C.
WY.11.1.4
WY.11.A
WY.11.A.1.
WY.13.
WY.15.
WY.15
WY.16.
WY.17.
WY.17.3
WY.18
WY.19.
WY.19.2.
WY.19.3.
WY.20
WY.21.
WY.22
WY.23.
WY.26
TOTAAL

Heidebeek
Heidebeek
Oostsluisbeek
Hoeslandbeek
Nattebeek
Lanszweertbeek
Coenesbeek
Zonder naam
Zonder naam
Zonder naam
Hoeslandbeek
Bernardsbeek
Eversambeek
Zonder naam
Pesersbeek
Iepkenbeek
Iepkenbeek
Neerloopbeek
Westsluisbeek
Boeltjesbeek
Gatebeek
Kallebeek-Schardouwbeek
Winkelbeek
weggracht Grensstraat
Haringebeek
Zonder naam
Dode Ijzer
Zonder naam
Zwijnebeek

ZOMERREITWERKEN (WATERLOPEN 2DE CAT.)
WY.6.1
Koeivaardeken
WY.6.2
Kleibeek
TOTAAL

6 323
250
1 601
1 231
755
867
521
537
124
124
489
659
363
536
1 709
374
2 468
2 160
1 589
363
1 215
2 869
377
424
3 748
147
497
140
1963
116 997

948
784
1732

6 323
250
1 601
1 231
755
867
521
537
124
124
489
659
363
536
1 709
374
2 468
2 185
1 589
363
1 455
2 869
377
424
3 748
147
497
140
1 963
117508

1148
784
1932

RUIMINGSWERKEN
Dienstjaar 2016
Slibvang Steenbeek:
WY8 en WY.7.1:
Heidebeek:
Zwijnebeek WY26:

3.069 m³
1.705 m
1.045 m
150 m

Dienstjaar 2017
Boezingegracht WY.10:

3514 m
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Dode IJzer WY.22:
Slibvang Ronebeek WY.5:
Andere:

1999 m³
1500 m³
556 m

OEVERBESCHERMINGSSWERKEN
Dienstjaar 2016



Engelendelft WY.6.1: 350m paal + dubbele plank + tegels t.h.v. brug
Zwijnebeek WY. 26: 100m paal + dubbele plank + 50 m riettegels

Dienstjaar 2017





Neerloopbeek WY.16: 50m paal + dubbele plank + 50 m riettegels
Velkelokerbeek WY.5.5: 100m paal + dubbele plank
Haringebeek WY.20: 630m paal + dubbele plank
Diverse volgens noodzaak

De voorzitter biedt de algemene vergadering de mogelijkheid tot vraagstelling.
Er worden verder geen vragen gesteld.
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken
over dienstjaar 2016 en de geplande werken 2017 goed.

3.4. Onbevaarbare waterlopen 3de cat.
Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder

3.4.1. Realisatie 2016 en vooruitzicht 2017
POPERINGE: REITWERKEN
VHA
WY.24.
WY.24. (ex polder)
WY.24.2 (ex polder)
WY.24.1.
WY.24.1. (ex polder)
WY.25.A.
WY.25.A. (ex polder)
TOTAAL

Naam
Beetjesbeek
Beetjesbeek
Beiaartsbeek
Kerkebeek
Kerkebeek
Zonder naam
Zonder naam

2016
1 073
693
530
377
1 511
947
140
5 271

2017
1 073
693
530
377
1 511
947
140
5 271

Dienstjaar 2017:
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Ruimen: benedenpand Kerkebeek WY.24 (267m)
Oeverversterking volgens noodzaak

Voor supplementaire werken wordt een administratieve kost van 10% aangerekend. Dit dient
de kosten te dekken voor het plannen en opvolgen van de werken.
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken voor
dienstjaar 2016 en de geplande werken dienstjaar 2017 goed.

3.5. Polderwaterlopen 4de cat.
Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder

3.5.1. Realisaties 2016






Reitwerken: 102.746 m
Ruimingswerken: door de natte terreinomstandigheden vanaf halfweg
november 2016 was het terrein te verzadigd om de nodige ruimingswerken uit
te voeren. Om structuurschade te vermijden werden de werken uitgesteld tot
2017. Volgende waterlopen dienen dus nog geruimd te worden:
o
WY.20.E: 505 m
o
WY.10.L: 126 m
o
WY.10.K: 186 m
o
WY.10.A (2,3,4,6): 2036 m
o
WY.9.1.5: 430 m
o
WY.6.1.C: 370 m
o
WY.6.1.G: 288 m
Onderhoud en herstel van diverse kunstwerken
Handmatig ruimen van bakelementen in verschillende polderwaterlopen

3.5.2. Vooruitzicht 2017






Jaar

Reitwerken: 108.629 m
Ruimingswerken: totale lengte van  5.500m
o
WY.20.E: 505 m
o
WY.10.L: 126 m
o
WY.10.K: 186 m
o
WY.10.A (2,3,4,6): 2036 m
o
WY.9.1.5: 430 m
o
WY.6.1.C: 370 m
o
WY.6.1.G: 288 m
o
WY.9.1.4: 140 m
o
WY.6.1.A: 100 m
o
Andere: volgens noodzaak
Oeververdediging: 50 m (plaats zal bepaald worden naargelang de
noodzaak)
Onderhoud, herstel + vernieuwen van meerdere kunstwerken
Handmatig ruimen van bakelementen in verschillende polderwaterlopen
2012

2013

2014

2015

2016

2017

15

Gemaaid (lm)

97.755 105.583 100.370 105.702

102.746

108.812

De Voorzitter wijst erop dat de onderhoudskaart voor 2017 zowel voor 2de, 3de
en 4de categorie waterlopen is opgehangen in de zaal.
Er worden door de algemene vergadering een aantal algemene vragen gesteld:
… doet navraag waarom langs de IJzer op verschillende plaatsen geen weideafsluiting
geplaatst is. De polder antwoordt dat het plaatsen van een weideafsluiting tussen
waterloop en perceel een wettelijke verplichting is. Het is aan waterbeheerder WenZ om
zijn aangelanden hierop te duiden. Op de onbevaarbare waterlopen schrijft de Polder de
aangelanden aan.
… door “goed” onderhoud stroomopwaartse waterlopen komt water sneller toe in de
Zuidijzerpolder. De Polder antwoordt dat dit een terechte opmerking is. Er werden door
andere waterbeheerders en gemeenten reeds een aantal inspanningen geleverd om
water langer stroomopwaarts te bufferen. Ook de ontkoppeling van regenwater en
vuilwater en de inwerkingtreding van overstorten verzwaart dit effect. Het is belangrijk om
binnen polder alle waterlopen jaarlijks voldoende te onderhouden zodat het water na een
overstroming vlot kan uitstromen naar de IJzer.
De dijkgraaf vult eveneens aan dat de bijkomende verharding hier een cruciale factor
vormt. De infiltratie wordt hierdoor beperkt, bovendien staan heel wat buffervoorzieningen
in de winter vol, zodat er geen extra buffer beschikbaar is.
… kaart aan dat de verhoging van het waterpeil rondom de Blankaart negatieve effecten
heeft. Het peil dient lager gehouden te worden, zodat bij neerslag het hemelwater binnen
de oevers kan gebufferd worden. Het bestuur maakt duidelijk dat het raamakkoord
getekend werd door alle partners. Landbouwers die schade ondervinden werden reeds
vergoed. Het peil wordt door de waterbeheerders niet alleen afgestemd voor landbouw,
maar eveneens voor natuur. Soms zijn er tegenstrijdige belangen, waardoor een gulden
middenweg wordt gezocht.
Tevens klaagt … over de werking van bufferbekkens, deze zouden in sommige perioden
niet volledig geledigd worden. G. Mares (Provincie) licht toe dat bufferbekkens eveneens
voorzien in de nodige buffer voor irrigatie tijdens droge periodes. Er wordt een goed
evenwicht gezocht tussen water vasthouden en laten uitstromen.

Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken
dienstjaar 2016 en de geplande werken dienstjaar 2017 goed.

3.6. Captatiepunt landbouwers slibvang Steenbeek
Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder
Het bestuur van de Zuidijzerpolder onderzoekt de mogelijkheid om in het kader van het
decreet integraal waterbeleid een watercaptatiepunt voor landbouwers aan te leggen naast
de slibvang van de Steenbeek. Het bestuur is daarvoor in onderhandeling getreden met de
Vlaamse Milieumaatschappij om in samenwerking met de provincie een tapplaats aan te
leggen.
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De Steenbeek is een waterloop die quasi permanent watervoerend is. De locatie naast de
Provincieweg (N369 Ieper-Diksmuide) op de rand van het Natuurinrichtingsproject De
Blankaart is de ideale locatie om een nieuw captatiepunt aan te leggen. Landbouwmachines
kunnen water capteren weg van de openbare weg zodat zij niet hinderlijk opgesteld staan voor
het voorbijgaand verkeer. De aanpassingen die dienen te gebeuren aan de bestaande
slibvang zijn beperkt.

Figuur 6: Inrichtingsplan captatiepunt Steenbeek

Figuur 7: principe dwarsdoorsnede captatiepunt
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Figuur 8: voorbeeld aanleg captatiepunt Robaertbeek Poperinge

De nodige kunstwerken zouden worden gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen,
terwijl de terreinaanleggingswerken zouden worden uitgevoerd door de Zuidijzerpolder. De
kostprijs voor het totaal project wordt momenteel geraamd op 30.000 euro. De
terreinaanleggingswerken worden geraamd op maximaal 15.000 euro.
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering het projectvoorstel
“Captatiepunt Steenbeek” goed i.k.v. de uitvoering van het integraal waterbeleid. De
nodige financiële middelen worden goedgekeurd bij de begroting 2017.

3.7. Onderhoud polderwegen, steenslagwegen, bermen en
groenstroken
Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder

3.7.1. Realisaties 2016








Herstel NO-zijde toegangsweg rond spaarbekken
Spreiden van steenslag (o.a. Elzendamme, Amandarientje,
Rapenstraat,…)
Onderhouden bermen en straatgrachten
Afgraven zomerweg naast toegangsweg spaarbekken met als doelstelling
vlotte afwatering van de weg. De borduren werden terug vrijgezet, de
overtollige steenslag kon gerecupereerd worden ter aanvulling van de
putten in de steenslagwegen van de Polder.
Dijken en bermen van diverse polderwegen werden geklepelmaaid. Een
deel van deze werken werden uitgevoerd met inbegrip van het afvoeren
van de maaispecie.
Het onderhoud van diverse houtkanten werd uitbesteed aan sociale
tewerkstelling
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3.7.2. Vooruitzicht 2017
De geplande werken dienstjaar 2017 zijn gelijkaardig aan deze van 2016
 Herstel polderwegen, spreiden van steenslag
 Onderhouden bermen en straatgrachten
 Onderhoud groenstroken overgedragen door de ruilverkaveling
 Handmatig ruimen van de bakgoten
 Verwijderen houtopslag uit taluds

Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken
over dienstjaar 2016 en de geplande werken dienstjaar 2017 goed.

3.8. Exotenbestrijding
Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder

3.8.1. Realisaties 2016

De muskusratpopulatie in (West-)Vlaanderen neemt sinds 2015 terug toe. De samenwerking
tussen de verschillende gemeenten en polders onder coördinatie van het Regionaal Comité
Rattenbestrijding IJzer werd terug aangescherpt. Dit resulteerde in een toename van de aantal
gepresteerde mandagen van 1598,5 naar 1984 binnen het comité. De migratie vanuit Frankrijk
via de grensoverschrijdende waterlopen blijft echter het grote knelpunt. Via een nieuw
Europees project Ecosystème wordt het de bedoeling om opnieuw over de grens controles en
afvangsten te organiseren.
In 2016 werden er door onze bestrijder terug 98 muskusratten gevangen
t.o.v. 26 in 2015. Verhoogde waakzaamheid is een absolute must willen
we vermijden dat de muskusratten zich terug verspreiden in de IJzervallei.
Tabel 2: Evolutie aantal gevangen muskusratten (onderhoudsman ZYP)

2011
9

2012
3

2013
1

2014
8

2015
26

2016
98

2017
13*

De verhoogde druk van deze exoot zorgde ervoor dat er reeds verschillende exemplaren
gevangen werden in Diksmuide dat toch al een eind verwijderd ligt van de Franse grens.
In 2016 kon de onderhoudsman van de polder, Denny Pauwels, 52 bruine ratten mechanisch
afvangen. Hij zette daartoe gemiddeld 23 klemmen en 33 kooien uit. Deze worden praktisch
om de twee dagen nagezien. Daarnaast lagen er gemiddeld 100 gifbuizen uit die eveneens op
regelmatige basis werden gecontroleerd en aangevuld. In totaal werd 20 kg gif over die buizen
verdeeld.
2 à 3 maal per jaar wordt de polyvalente onderhoudsman eveneens ingezet voor de bejaging
van zomerganzen. Dit is een gezamenlijk georganiseerde afvangst die zich vooral
concentreert rond de Blankaart. Wanneer een koppel exotische Nijlganzen wordt gesignaleerd
worden ook deze afgevangen m.b.v. vangkooien.
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Tijdens het aflopen van de waterlopen is de Zuidijzerpolder eveneens aandachtig voor
plantenexoten zoals Reuze berenklauw en grote waternavel. Met name de Reuze berenklauw
is een probleem soort langs de Poperingevaart en mag niet verder migreren langs waterlopen
in beheer van de Polder. Op heden werden nog geen grote geïnfecteerde oevers vastgesteld
en dit hopen wij zo te houden. De planten moeten namelijk manueel worden uitgespit en
vernietigd wat niet alleen duur, maar ook zeer tijdrovend is.
Alles bij elkaar genomen werd de onderhoudsman van de Polder in 2016, 189 dagen ingezet
voor de bestrijding van muskusratten, bruine ratten en andere exoten (Reuzenberenklauw,
Nijlganzen,…).
Dhr. … doet navraag welke instantie verantwoordelijk is voor de bejaging van zomerganzen
met name in de IJzervallei tussen Elzendamme en Roesbrugge. De Secretaris van de
vergadering antwoordt dat dit zal nagevraagd worden bij Inagro.
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Tabel 3: Overzicht dagen muskusratbestrijding 2016

OVERZICHT DAGEN MUSKUSRATBESTRIJDING 2016
2016

IJZER

ZUID-WESTHOEK

MAAND LO-REN. VLET. HOUTH. DIKSM.
JANUARI
1
6,5
2
0,5
FEBRUARI
2,5
5,5
2
0,5
5
5
1,5
0,5
MAART
APRIL
3
7
2,5
1
MEI
2
4
2
0,5
JUNI
4
4,5
2,5
1,5
JULI
2
4
2
1,5
AUGUSTUS
3,5
5
2
1
SEPTEMBER
2
4,5
1
1
OKTOBER
4,5
3
2,5
1
NOVEMBER
2
2,5
2
0,5
DECEMBER
2
3
1,5
0,5
aantal
dagen per
gemeente
tss. totaal
totaal

33,5

54,5

23,5

10

ALV.
subtot. IEPER LANGEM. POP. subtot. TOTAAL
5,5
15,5
0,5
0,5
1
2
17,5
6,5
17
0,5
0,5
1
2
19
6
0,5
0,5
1,5
18
2,5
20,5
3,5
17
0,5
0,5
1,5
2,5
19,5
2,5
11
0,5
0,5
0,5
1,5
12,5
3,5
16
0,5
0,5
1,5
2,5
18,5
2
11,5
0,5
0,5
0,5
1,5
13
2
13,5
0,5
0,5
1
2
15,5
3
11,5
0,5
0,5
1
2
13,5
2,5
13,5
0,5
0,5
1
2
15,5
2,5
9,5
1
1
0,5
2,5
12
3
10
0,5
0,5
1
2
12

42,5

164

6,5

6,5

25
189

12

189

3.8.2. Vooruitzicht 2017
In 2017 zal gestreefd worden om het aantal mandagen voor de bestrijding van bruine
ratten en muskusratten te behouden. De controle op muskusratten dient te worden
behouden. Met name het natuurlijk overstromingsgebied van de IJzer dient extra te
worden bewaakt. Ook de andere muskusrattenvangers die actief zijn in de Zuidijzerpolder
worden aangemaand om de nodige waakzaamheid te garanderen. Eveneens is er
voldoende aandacht nodig tegenover invasieve planten zoals de Reuzenberenklauw,
Grote waternavel en Reuzenbalsemien. De polder zal zich verder engageren voor de
bestrijding van zomerganzen, dit gebeurt in overleg met Natuurpunt.
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken
over dienstjaar 2016 en de geplande werken dienstjaar 2017 goed.

3.9. Ruilverkavelingswerken en landinrichting
Toelichting door Dhr. Johan Vulsteke (VLM –Ruilverkaveling en Landinrichting)
Ruilverkaveling Reninge
Activiteiten 2016:
o

Dorpskernvernieuwing: Herstellingen van gebreken en tekortkomingen aan de
uitgevoerde werken, vooral aan rioleringen – faillissement aannemer veroorzaakte
vertraging.

Voorziene activiteiten 2017:
o

Dorpskernvernieuwing:
Vervangingen van een aantal gebroken betonplaten op de Steenweg Reninge –
Noordschote, op vraag van de Stad Lo-Reninge
 Voorlopige oplevering dorpskernvernieuwing Reninge en Noordschote
Opstart subsidiedossier voor de aanleg van IBA’s binnen de ruilverkavelingen
Reninge en Woesten


o

Geplande Ruilverkaveling Pollinkhove, omgedoopt tot Izenberge fase 1
Is het tweede project op het Plateau van Izenberge dat grosso modo tussen de
ruilverkaveling Sint-Rijkes, de Lovaart en de IJzer ligt. De westelijke begrenzing wordt
voorlopig vastgesteld op de lijn Izenberge-Gyverinkhove-Ijzer.
Er wordt een overlapping met een deel van de vroegere ruilverkaveling Beveren-Ijzer
voorgesteld tussen de Gapaard en Elzendamme omwille van de impact van de mogelijke
verbreding van de N8 aan de westkant van deze gewestweg.
In de voorgestelde overlappingszone met ruilverkaveling de Beveren-IJzer zou
ongeveer 1/3 van de gebruikers in die zone getroffen worden door de mogelijke verbreding
van de N8.
Een beperkt deel van deze voorgestelde ruilverkaveling ligt in de Zuidijzerpolder.
Voorziene activiteiten 2017
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o
o

Voortzetting van de planvorming (= herhaling want in 2016 niet aan gewerkt),
onduidelijkheid rond de aanpassing van de N8 is een probleem.
Indien er mensen knelpunten inzake afwatering binnen de voorlopige begrenzing
van de ruilverkaveling rond Pollinkhove wensen door te geven, dan zullen wij die
graag noteren.

LANDINRICHTING
Inrichtingsplan Lovaart – fase 3 met herinrichting Fintele - Samenwerking W&Z –
VLM – stad Lo-Reninge
2016
o Enkele nog hangende problemen konden niet opgelost worden ingevolge
faillissement aannemer
2017
o Oplossing van enkele nog hangende problemen

3.10. Natuurinrichting: “De Blankaart”
Dhr. Edgard Daemen (VLM – afdeling West-Vlaanderen) verontschuldigde zich voor de
zitting, dhr. Johan Vulsteke leest zijn verslag voor.

1. Uitgevoerd in 2016
-

Afwerking van inrichtingsdossier moerasherstel deel 3 (Merkembroek en
Woumenbroek)

-

Start van inrichtingsdossier moerasherstel deel 4
o

Aannemer: Grondwerken Declercq

o

Grondwerken geconcentreerd in Neckersbroek

o

Grondverzet: ±15.000 m3

o

Aannemingsbedrag: 298.833 €

o

Afgravingen zijn afgewerkt; gestockeerde grond moet nog afgevoerd

2. Uit te voeren in 2017
-

Afwerken van dossier moerasherstel deel 4
o

-

Afvoer van gestockeerde grond (zomer 2017)

Opstarten van dossier moerasherstel deel 4bis
o

Aannemer: Degro bvba

o

Aannemingsbedrag: 454.120 € (60% VLM/ANB en 40% W&Z)

o

Grondwerken in Merkembroek en percelen in omgeving stuw Stenensluisvaart

o

Grondverzet: ±35.000 m3
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o

Afgegraven grond wordt gebruikt voor ophoging 2 akkers (Oostbroekstraat en
Westbroekstraat) in kader van de aanleg van de waterkering van W&Z als
alternatief voor aanleg van dijk op deze 2 percelen akkerland

o

Stedenbouwkundige vergunning voor ophoging van de akkers zit in
stedenbouwkundige vergunning van W&Z voor aanleg van dijk verleend op
12/9/2016

o
-

Start van de werken: juli 2017

Voorbereiding dossier “moerasherstel deel 5” met de Onthaalinfrastructuur
(kijktorens, kijkwand, onthaalpunt)

4.

o

Stedenbouwkundige vergunning is in aanvraag

o

Aanbesteding najaar 2017

o

Uitvoering: 2018

Goedkeuring beleidsplan, werkprogramma en onderhoudskaart
2017

Uit praktische overweging werd bij agendapunt 3 telkens de uitgevoerde werken 2016 en
geplande werken 2017 per beheerder overlopen. Mogen wij U vragen uw goedkeuring te
geven over de onderhoudskaart van de Zuidijzerpolder zoals achteraan opgehangen in de
zaal?
De onderhoudskaart van de Zuidijzerpolder is ook online consulteerbaar via: http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Paginas/onderhoud.aspx

Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering het beleidsplan,
werkprogramma en de onderhoudskaart met aanduiding van de polderwaterlopen goed.
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5.

Goedkeuren staat van onwaarden 2014
De staat van onwaarden wordt voorgesteld door de secretaris.

Bedrag nog te innen voor dienstjaar 2014

121,11 €

Dit bedrag is volledig oninbaar wegens faillissementen, onvindbaar of daar de inningskosten
voor het innen van buitenlandse ingelanden, het te innen bedrag overstijgen. Bij 1 dossier is
nog een schuldbemiddelaar actief, waardoor de schuld mogelijk toch nog wordt afbetaald.
Totaal oninbaar

121,11

€

Op vraag van de Voorzitter keurt de Algemene Vergadering met algemeenheid van
stemmen de staat van onwaarden 2014 goed.

26

6.

Goedkeuren dienstjaarrekening 2016

(Frank)
Alle stemgerechtigden werd een exemplaar van de jaarrekening 2016 toegestuurd.
Voorafgaandelijk werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd die voorafgaandelijk
onderzoek vereisen. De voorzitter geeft het woord aan de ontvanger-griffier die een korte
toelichting zal geven bij de dienstjaarcijfers.
Dienstjaarrekening 2016
Reservefonds
Boni vorig dienstjaar
Ontvangst uit gewone dienst
Ontvangst uit buitengewone dienst
Overschrijving naar gewone dienst
Overschrijving naar buitengewone dienst
Reservefonds volgend dienstjaar
Jaarresultaat 2016

Gewone ontvangsten
Gewone uitgaven
Saldo gewone dienst
Buitengewone ontvangsten
Buitengewone uitgaven
Saldo buitengewone dienst

Begroot 2016 [€] Rekening 2016 [€]
258 773,11
258 773,11
3 185,43
0,00
0,00
38 747,45
0,00
33 289,74
757,76
0,00
261 200,78
264 230,82
2 427,67
5 457,71

Samenvatting dienstjaarrekening 2016
Begroot 2016 [€] Rekening 2016 [€]
507 435,43
367 994,53
507 435,43
367 994,53
0,00
0,00
22 500,00
22 500,00
0,00

39 160,67
39 160,67
0,00

Evolutie kapitaal reservefonds
01/01/2012
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
471 625,50 €
438 510,50 €
375 731,65 €
335 678,72 €
258 773,11 €
264 230,82 €
- 33 115,00 € > - 62 778,85 € > - 40 052,93 € > - 76 905,61 € > + 5 457,71 €
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Inkomstenverdeling 2016
Overschrijving uit reservefonds
9%

Andere
1%

Polderbelasting
13%
Toelage
muskusratbestrijding
4%

Toelage De
Watergroep
28%

Toelage Provincie 2de
cat.
41%

Toelage steden en
gemeenten
4%

Figuur 9: Inkomstenverdeling 2016 (totale gewone inkomsten: 367 994,53 EUR)

Uitgavenverdeling 2016
Afbetaling polderhuis
3%

Algemene
bestuurs- en
werkingskost
en
13%

Andere
0%

Onderhoud 2de cat.
27%

Wedden en
vergoedingen
29%
Onderhoud
polderwaterlopen
23%

Onderhoud steden en
gemeenten
3%

Onderhoud wegenis
en beplanting
2%

Figuur 10: Uitgavenverdeling 2016 (totale gewone uitgaven: 367.994,53 EUR)

De ontvanger-griffier overloopt de belangrijkste posten van de gewone en buitengewone
dienst. Als mede de verdeling van de inkomsten en uitgaven.
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Gewone ontvangsten dienstjaar 2016:
POST 2: Door de laattijdige aanlevering van de kadastergegevens toestand 1 januari 2016 die
pas eind oktober volledig was en de aanpassingen die ten gevolge van een gewijzigde
aanlevering van de gegevens dienden te gebeuren kon de polderbelasting pas op 20
december 2016 verstuurd worden dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waar deze reeds
begin oktober kon verstuurd worden. De gewijzigde aanlevering zorgde voor heel wat
problemen niet alleen bij de polders en watering, maar ook bij de diensten van de grondlasten.
Hierdoor kon in 2016 slechts een beperkt deel van de polderbelasting geïnd worden
(36.899,30 EUR.). De overige openstaande geschotten worden weergegeven in de begroting
2017.
POST 3a: Gezien de eindstaat met de firma Degro pas half december plaatsvond is de
terugbetaling van de laatste schijf onderhoud waterlopen 2e cat. doorgegaan januari 2017.
POST 10: Om de gewone dienstjaarrekening 2016 in balans te brengen was een overschrijving
uit het reservefonds nodig van 33.289,74 EUR.
De totale gewone inkomsten in 2016 bedroegen 367.994,53 EUR. De afwijking t.o.v. de
begrote inkomsten is voornamelijk te wijten aan de laattijdige inning van de geschotten.
Gewone uitgaven dienstjaar 2016:
Ter info:
De vergoeding voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen bedraagt 75 EUR/zitting. Er
zijn 10 betaalde bestuursvergaderingen. Deze vergoeding omvat zowel de zitpenning als
onkostenvergoeding. De dijkgraaf en adjunct ontvangen 200 EUR/betaalde
bestuursvergadering (max.10 betaalde zittingen). Dit bedrag dient alle kosten te dekken voor
het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, aanwezigheden op stuurgroepen en/of
supplementaire bijeenkomsten.
POST 13c: De sociale wetgeving RSZ en BV werd in de begroting overschat. Begin 2016 was
er nog onduidelijkheid omtrent de verlaging van de RSZ en BV waardoor ook het sociaal
bureau de uitgaven met de nodige marge begrootte.
POST 25: Door de natte terreinomstandigheden vanaf november 2016 zijn de geplande
ruiming niet meer kunnen uitgevoerd worden zoals voorzien was. Er werd beslist om de
uitvoering er van uit te stellen tot 2017. Dit verklaard waarom deze post niet volledig werd
ingevuld.
Buitengewone inkomsten & uitgaven dienstjaar 2016:
De secretaris geeft de nodige duiding bij de buitengewone dienstjaarrekening.
POST 31: In 2016 ontving de polder de vierde en laatste betoelaging voor de aankoop van de
dienstwagen voor de uitvoering van de muskusratbestrijding.
POST 32: De Vlaamse Gemeenschap kende de ZYP de slotfinanciering van het project NTI
Steenbeek toe.
POST 33: Naast de verkoop van de grond voor de aanleg van de ringweg rond Diksmuide t.h.v
de Walevaart werd er nog een buitengewone ontvangst geïnd via de Watergroep. Uit
nacalculatie bleek namelijk dat een indexatiesprong in 2012 niet werd toegepast. Deze
rechtzetting leverde uiteindelijk 18.703,14 EUR op.
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POST 37: De uitspraak van het vonnis wateroverlast op de site Lamaire werd uitgesteld tot
voorjaar 2017.
Vanuit de buitengewone dienst werd 38.747,45 EUR overgeschreven naar het reservefonds.

Reservefonds:
Tot slot wordt de evolutie van het kapitaal in het reservefonds besproken. Tijdens de algemene
vergadering van 6 maart 2015 werd beslist dat de kritische kasreserve van de Zuidijzerpolder
niet mag dalen onder de 250.000 EUR om de stabiele werking te kunnen garanderen. In 2016
verhoogde de kasreserve van 258.773,11 EUR naar 264.230,82 EUR. Deze groei is miniem
en laat de polder toe om stabiel te functioneren en de nodige werken uit te voeren zonder
kredieten te moeten aanvragen.

De Voorzitter biedt de vergadering de mogelijkheid tot vraagstelling.
Verder zijn aangaande de dienstjaarrekening 2016 geen vragen.

Op vraag van de Voorzitter keurt de Algemene Vergadering met algemeenheid van
stemmen de rekening dienstjaar 2016 goed.
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7.

Goedkeuring begroting 2017 en vaststellen aanslagvoet en kohier
polderbelasting 2017
Toelichting door de voorzitter, begroting door secretaris

Alvorens de aanslagvoet 2017 te bespreken stelt de voorzitter voor om eerst de begroting
2017 door te nemen.
De ontvanger-griffier geeft de nodige duiding.
Alle stemgerechtigden hebben een ontwerp van begroting 2016 ontvangen. De
ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2016 werd als volgt voorgesteld:
Dienstjaarrekening 2017
Reservefonds
Boni vorig dienstjaar
Ontvangst uit gewone dienst
Ontvangst uit buitengewone dienst
Overschrijving naar gewone dienst
Overschrijving naar buitengewone dienst
Reservefonds volgend dienstjaar
Jaarresultaat 2017

Begroot 2017 [€]
264 230,82
83 174,57
0,00
0,00
62 500,00
284 905,39
20 674,57

Samenvatting dienstjaarrekening 2017
Gewone ontvangsten
Gewone uitgaven
Saldo gewone dienst
Buitengewone ontvangsten
Buitengewone uitgaven
Saldo buitengewone dienst

Begroot 2017 [€]
748 609,33 €
748 609,33 €
0,00 €
62 500,00 €
62 500,00 €
0,00 €

Evolutie kapitaal reservefonds
01/01/2012
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
264 230,82 €
471 625,50 €
438 510,50 €
375 731,65 €
335 678,72 €
258 773,11 €
284 905,39 €
- 33 115,00 € > - 62 778,85 € > - 40 052,93 € > - 76 905,61 € > + 5 457,71 € > + 20 674,57
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Begroting inkomstenverdeling 2017
Andere
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Figuur 11: Begrote inkomstenverdeling 2017 (totale gewone inkomsten: 748.609,33 EUR)
Afbetaling
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2%

Begroting uitgavenverdeling 2017
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Figuur 12: Begrote uitgavenverdeling
2017 (totale gewone uitgaven: 748.609,33 EUR)

32

Gewone ontvangsten dienstjaar 2016:
POST 1a: de resterende inkomsten uit de polderbelastingen dienstjaar 2016 bedroeg
130.514,50 EUR.
POST 1b: De eindstaat voor onderhoud 2e cat waterlopen bedroeg 133.101,84 EUR.
POST 1d: De inname van het ruwwater door het WPC de Blankaart bedroeg 9.187.002l wat
verhoudingsgewijs lager is dan 2015. Hierdoor is de resterende invordering 2016 beperkt tot
1.780,02 EUR.
POST 3a: De toelage vanuit de Provincie wordt geraamd op 193.535,11 EUR rekening
houdende dat de laatste eindstaat pas in 2018 wordt terugbetaald.
POST 5: Het toeleveringscontract ruwwater aan het WPC de Blankaart liep medio 2017
teneinde. Het bestuur nam de nodige voorzorgsmaatregelen en onderhandelde in 2016 over
een nieuw contract dat ingaat per 01/01/2017. De eenheidsprijs per l ruwwater bedraagt 1
eurocent en wordt vanaf 2018 geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex. Er vanuit
gaande dat de normale jaarlijkse productie 10 miljoen liter bedraagt, wordt de begroting
ingesteld op 100.000 EUR.
Gewone uitgaven:
De overige posten werden analoog begroot zoals 2016. Dit leidde tot minimale aanpassingen
in min of plus van een aantal posten.
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Tabel 4: Recurrente en ad hoc inkomsten en uitgaven

Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2016
2017 2018*
INKOMSTEN
A. Recurrent:
Geschot
Ruwwater Watergroep
Terugbetaling duikers
Muskusratbestrijding
Andere
Totaal A.:

169 640,94
93 500,00
1 000,00
12 000,00
7 580,05
283 720,99

46 929,41
103 778,56
273,46
13 558,23
2 419,55
166 959,21

290 514,50
101 780,02
1 000,00
12 000,00
2 330,05
407 624,57

168 000,00
102 000,00
1 000,00
13 500,00
2 350,00
286 850,00

B. Ad hoc:
Onderhoud waterlopen 2de en 3de cat.

223 714,44

167 745,58

340 984,76

299 000,00

Totale Inkomsten (A+B)

507 435,43

334 704,79

748 609,33

585 850,00

0,00

33 289,74

0,00

47 100,00

C. Recurrent:
Onderhoud polderwaterlopen en wegen
Algemene bestuurskosten
Personeelskosten

130 500,00
26 000,00
128 000,00

91 835,50
20 149,23
105 930,10

133 000,00
23 000,00
120 000,00

133 000,00
23 000,00
120 000,00

Kantoorkosten
Materialen
Lening
Andere
Totaal C.:

17 500,00
12 000,00
10 000,00
10 750,00
334 750,00

13 136,02
9 451,06
9 466,53
6 489,41
256 457,85

17 750,00
12 500,00
10 000,00
10 200,00
326 450,00

17 750,00
12 500,00
10 000,00
9 700,00
325 950,00

D. Ad hoc:
Onderhoud waterlopen 2de en 3de cat.

169 500,00

111 536,68

338 984,76

297 000,00

Totale Uitgaven (C+D)

504 250,00

367 994,53

665 434,76

622 950,00

Verschil Recurente inkomsten-uitgaven:

-51 029,01

-89 498,64

81 174,57

-39 100,00

Overschrijving reservefonds

UITGAVEN
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Buitengewone ontvangsten:
Er worden in 2017 geen buitengewone ontvangsten verwacht.
Buitengewone uitgaven:
POST 35: Het bestuur vraagt de goedkeuring aan de AV om een krediet te openen voor de
vervanging van de dienstwagen van de ontvanger-griffier. Deze wagen is 11 jaar oud en als
goed bestuur werd geoordeeld dat de vaste kosten hoog zijn in vergelijking met gelijkaardige
nieuwe wagens. Het is de bedoeling om in de loop van 2017 een aanbesteding uit te schrijven
voor het vervangen van de dienstwagen. Het model dient gelijkaardig te zijn aan de huidige
wagen. De kosten voor het vervangen van de dienstwagen worden geraamd op 30 à 35.000
EUR. Het krediet zou worden afgesloten op 4 jaar.
POST 36: Deze post omvat de realisatie van een aantal werken in het kader van de uitvoering
van een integraal waterbeleid. Hiertoe behoort onder andere de plaatsing van een captatiepunt
t.h.v. de slibvang van de Steenbeek.
POST 37: De ZYP werd vrijgesproken in de zaak Lamaire, de tegenpartij kan echter nog in
beroep gaan waardoor nog steeds een bedrag gereserveerd wordt voor de uitbetaling van de
verdedigingskosten die mogelijks niet gedragen door de verzekeringsmaatschappij.
Reservefonds:
Uit voorgestelde begroting blijkt dat de inhoud van het reservefonds onder normale
omstandigheden zou moeten toenemen met 20.674,57 EUR. Het is echter nog steeds zo dat
er een structureel te kort is op de gewone dienst waardoor de stijging als éénmalig wordt
beschouwd en hoofdzakelijk te wijten is aan de resterende inkomsten uit de poldergeschotten
van 2016.
Aanslagvoet Polderbelasting:
Alle argumenten in overweging genomen stelt het huidig bestuur voor de aanslagvoet van de
Polderbelasting te behouden op 15€/ha met een minimum geschot van 15€.
De betalingstermijn is voorzien op 30 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending
van het aanslagbiljet.

Op vraag van de Voorzitter beslist de Algemene Vergadering als volgt:






De voorgestelde aanslagvoet voor dienstjaar 2017 van 15 € per hectare wordt
aanvaard. De aanslagvoet voor dienstjaar 2017 wordt 15 € per hectare met een
minimum geschot van 15 €.
De betalingstermijn is voorzien op 30 dagen vanaf de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Bij wanbetaling wordt er als supplementaire administratiekost 12 €
aangerekend, de intrest wordt vastgesteld op 7 %.
Het kohier van de polderbelasting 2017 ten bedrage van 167 413,80 euro goed te
keuren.
De algemene vergadering stemt in met de vervanging van de dienstwagen,
daartoe wordt het bestuur gemachtigd een krediet te openen op 4 à 5 jaar met
een maximale aflossing van 7.500 €/jaar.
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Er worden geen verdere vragen gesteld.
Op Voorzitter stelt voor om over te gaan tot goedkeuring van de begroting.
De Algemene Vergadering besluit unaniem de voorgestelde begroting dienstjaar 2017
goed te keuren.

8.

Mededelingen en varia

Namens het bestuur van de Zuidijzerpolder volgen geen supplementaire mededelingen.

De Voorzitter geeft de mogelijkheid aan de Algemene Vergadering om vragen te
stellen.
… komt nogmaals terug op de schadevergoeding ten compensatie van het verhogen
van het waterpeil rond de Blankaart. Hij verklaart geen schadevergoeding te hebben
ontvangen. Het bestuur antwoordt dat dit mogelijk is wanneer de percelen voldoende
hoog zijn gelegen, waardoor er geen effect is van een hoger waterpeil.
De Voorzitter dankt alle genodigden en sprekers, alsook de collega waterbeheerders,
openbare besturen, … De Voorzitter bedankt alle aanwezigen stemgerechtigden en
sluit de vergadering om 15 u 40.

Aldus gedaan in zitting van 17 maart 2017
Secretaris,

Voorzitter,

Pieter-Jan Taillieu
Ontvanger-griffier

Frank De Poortere
Dijkgraaf
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Bijlage
Beknopt verslag Algemene vergadering van 11 maart 2016
DAGORDE :
1. Goedkeuren notulen van de AV van 6 maart 2015
2. Neerslag en waterpeilbeheer 2015
3. Werkingsverslag dienstjaar 2015 en werkingsprogramma 2016
4. Goedkeuren ruiling onroerend goed
5. Toelichting bij begrotingsstructuur
6. Goedkeuren staat van onwaarden 2013
7. Vaststelling aanslagvoet polderbelasting en goedkeuring begroting 2016
8. Verkiezing van 4 bestuursleden wier mandaat zal eindigen op 31/12/2021
9. Verkiezing van een adjunct-dijkgraaf wiens mandaat zal eindigen op 31/12/2021
10. Mededelingen en varia
Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr. Frank De Poortere, dijkgraaf van de
Zuidijzerpolder.
Dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier van de Zuidijzerpolder, is secretaris.
202 stemgerechtigden zijn vertegenwoordigd.
1. Goedkeuren verslag vorige Algemene Vergadering.
Het verslag van de Algemene Vergadering van 6 maart 2015 telde 42 blz.
De dijkgraaf doet navraag of het nodig is de verkorte versie van 4 blz. voor te lezen. Het
volledige verslag van 42 pagina’s lag ter inzage in het kantoor van de Zuidijzerpolder. De
voorzitter gaf de Algemene Vergadering alle tijd om het beknopt verslag door te nemen.
De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering om het verslag van de vorige zitting goed te
keuren. Alle aanwezigen gaan akkoord met het verslag van de vorige algemene vergadering.
Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd.
2. Neerslag en waterpeilbeheer 2015
De secretaris geeft een korte toelichting i.v.m. neerslag en waterpeilen in de Zuidijzerpolder
gedurende 2015.
3. Werkingsverslag dienstjaar 2015 en werkingsprogramma 2016
I. Bevaarbare waterlopen IJzer en Kanaal Ieper-IJzer




WenZ deelt mee dat er een project lopende is voor de mechanisering van verschillende
kunstwerken o.a. sluizen Boezinge, sluizen Fintele en Veurne
In 2016 worden een aantal oeververzakkingen hersteld nabij de Reningebrug en t.h.v.
Diksmuide.
Dhr. Delepiere kaart aan dat er enkele ernstige oeverafschuivingen aanwezig zijn t.h.v.
de Rapestraat. Deze opmerking zal overgemaakt worden aan WenZ.
II. Waterlopen van eerste categorie onbevaarbaar

Naast de normale onderhoudswerken werden volgende realisaties opgesomd:
2015
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Ruiming Kemmelbeek aansluitend op zone 2014
Ruiming Martjesvaart
Bescherming Hoeve Debergh (West-Vleteren)

2016
 Ruiming Noordkantvaart + deel Houtensluisvaart
 Afwerking ruiming Martjesvaart
III. Waterlopen van tweede categorie onbevaarbaar
Naast de gebruikelijke maaiwerken werd in 2015, 4.243m geruimd langs o.a de
Gibboutsdilf, Langewadebeek, WY10A, enz. De oevers van de Zwijnebeek en de
Langewadebeek werden plaatselijk hersteld.
In 2016 staat de ruiming van volgende waterlopen gepland: Slibvang Steenbeek,
Heidebeek, WY8 en WY7.1.
IV. Toelichting NTI Steenbeek
Er wordt een uitvoerige toelichting gegeven over de uitvoering van de werken NTI
Steenbeek. Langsheen een traject 1,2km werden de oevers ingericht volgens de
principes
van
natuurtechnische
milieubouw.
Alternerend
werd
een
onderhoudsstrook langs 1 zijde van de waterloop aangelegd. Het project werd
gerealiseerd voor een totaal bedrag van 270.577,92 EUR.
V. Waterlopen van derde categorie:
Het onderhoud van de 3de cat. waterlopen beperkt zich enkel tot de waterlopen in
Poperinge. In 2016 staat de ruiming van het benedenpand van de Kerkebeek op de
planning.
VI. Waterlopen van vierde categorie (polderwaterlopen)
2015
 107.616m polderwaterlopen werden gereit in 2015 en 6025m geruimd.
 Polderwaterloop WY.A.1.1 werd geherkalibreerd over een lengte van 475m.
 Plaatselijk werd de nodige oeverversterking geplaatst.
 Onderhoud en herstel van diverse kunstwerken
Voor 2016 is gepland om 102.161 m te reiten en +/- 5.000 m te ruimen.
VII. Onderhoud polderwegen/steenslagwegen:
In 2015 werden verschillende toegangswegen hersteld met de nodige steenslag. Ook de
toegangsweg rond het spaarbekken werd hersteld. 1 Elzensingel langs WY.10.1.A werd
afgezet.
De geplande werken 2016 zijn gelijkaardig aan deze van 2015
- spreiden van steenslag
- onderhoud bermen en straatgrachten
- herstel toegangsweg rond WPC De Blankaart

IX. Exotenbestrijding
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In 2015 werden 170 mandagen ingezet en 128 bruine ratten mechanisch afgevangen en 26
muskusratten.
Gepland wordt om de inspanningen om ratten en exoten te bestrijden onverminderd verder te
zetten in 2016.
IX. Ruilverkavelingswerken en landinrichting
Johan Vulsteke geeft de stand van zaken weer van de ruilverkavelingen Reninge en
Pollinkhove.
X. Natuurinrichting: “De Blankaart”
Dhr. Edgard Daemen verontschuldigde zich voor deze zitting. Dhr. Johan Vulsteke somt kort
de uitgevoerde en geplande werken op in het kader van het NIP De Blankaart.
4. Goedkeuren ruiling onroerend goed
De AV keurt de voorgelegde ontwerp akte goed voor de kosteloze ruiling met Dhr. Cappon.
De dijkgraaf en ontvanger-griffier worden gemachtigd de akte te ondertekenen.
5. Goedkeuren staat van onwaarden 2013
De staat van onwaarden bedraagt voor 2013: 450,48 €
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de staat van onwaarden 2013
goed.
6. Goedkeuren dienstjaarrekening 2015
De ontvanger-griffier licht de samenvattende cijfers van de rekening 2015 voor. Hierbij wordt
de aandacht gevestigd op de beslissing van de AV van 6 maart 2015 waarbij beslist werd om
een minimum kritische kasreserve van 250.000 EUR aan te houden. De algemene vergadering
keurt de dienstjaarrekening 2015 goed.
7. Vaststelling aanslagvoet polderbelasting en goedkeuring begroting 2016
De ontvanger-griffier voorziet de nodige toelichting bij de ontwerpbegroting 2016. Om de
begroting te kaderen wordt een overzicht gemaakt van de recurrente en ad hoc inkomsten en
uitgaven. Hoewel er een klein positief netto resultaat op de gewone dienst wordt begroot blijft
er een structureel te kort van 51.029,01 EUR. Met andere woorden het blijft de komende jaren
de opdracht van het bestuur om dit te kort op te vangen. Alle argumenten in overweging
genomen stelt het bestuur voor om de aanslagvoet te behouden op 15 EUR/ha met een
minimum geschot van 15 EUR.
De AV keurt unaniem zowel de begrotingsopmaak, de begroting, het kohier en aanslagvoet
goed.
8. Verkiezing van 4 bestuursleden wier mandaat zal eindigen op 31/12/2021
Vier bestuursmandaten lopen teneinde. Er werden vier kanditatuurstellingen ingediend die
voldoen aan de gestelde wettelijke voorwaarden
Dhr. CAILLIAU Ivan, Middelstraat 42 te 8647 Lo-Reninge
Dhr. DELEU Marnik, St. Janstraat 20 te 8920 Langemark
Dhr. LEEMAN Geert, Vijfhuizenstraat 5 te 8600 Diksmuide
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Mevr. TYLLEMAN Stephanie, Oostpoeselstraat 14 te 8647 Lo-Reninge
Het kiesbureau wordt samengesteld uit Dhr. Frank De Poortere, Pieter-Jan Taillieu, Johan
Vulsteke en Ruben Casier.
Als uitslag van deze stemronde wordt genoteerd:
 aantal uitgebrachte stemmen: 199 waarvan 2 blanco en 0 ongeldige stemmen, wat
betekent 197 geldig uitgebrachte stemmen
 het quorum/ vereiste volstrekte meerderheid: 99
 uit de opname van de stemmen uit het bureau blijkt dat de volgende stemmen werden
bekomen, welke door de voorzitter worden bekendgemaakt:
Derhalve zijn als regielid verkozen, gezien ze bij de eerste stemronde de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalden, de heren:
I. Cailliau
M. Deleu
G. Leeman
S. Tylleman

178
177
171
184

stemmen
stemmen
stemmen
stemmen

Er wordt vastgesteld dat de verkozen regieleden bloed- noch aanverwant zijn in de eerste of
tweede graad met elkaar, noch met de andere regieleden, noch met de ontvanger-griffier.
Hun mandaat zal overeenkomstig art. 23 van het Huishoudelijk Reglement 6 jaar duren en
aanvangen, vanaf de eedaflegging en eindigen op 31.12.2021.
9. Verkiezing van een adjunct-dijkgraaf wiens mandaat zal eindigen op 31/12/2021
De voorzitter deelt mee dat op heden het mandaat van adjunct-dijkgraaf eindigt.
Op vraag van de voorzitter aan de regieleden wie het ambt van adjunct-dijkgraaf wenst op te
nemen, drukt enkel bestuurslid Geert Leeman de wens uit dit ambt te willen opnemen.
Als uitslag van deze stemronde wordt genoteerd:
 Aantal uitgebrachte stemmen: 196 waarvan: 7 blanco en: 0 ongeldige stemmen,
wat betekent : 189 geldig uitgebrachte stemmen.
 Quorum/ vereiste volstrekte meerderheid: 95
 Uit de opnamen van de stemmen uit het bureau blijkt dat de volgende stemmen
werden bekomen, welke door de voorzitter worden bekendgemaakt:
Dhr. Geert Leeman : 186 stemmen.
Gezien Dhr. Geert Leeman, Vijfhuizen 5, 8600 Diksmuide de vereiste volstrekt meerderheid
behaalt van de geldig uitgebrachte stemmen wordt voornoemde als adjunct-dijkgraaf
verkozen. Zijn mandaat zal, overeenkomstig art. 23 van het H.R. zes jaar duren en aanvang
nemen op heden.
10. Mededelingen en varia
Namens het bestuur van de Zuidijzerpolder volgen geen supplementaire mededelingen.
Dhr. … formuleert nog 3 vragen die door de dijkgraaf beantwoord worden.

De voorzitter sluit de vergadering om 16u20.
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