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Betreft: Gebruik beregeningsinstallatie.  Machtiging nr. .......................... 
 
Geachte, 
 

Hierbij verleen ik u machtiging voor het beregenen van uw landerijen gelegen te: 
(Gemeente, plaatsnaam en straat) 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 
Met een installatie van maximum / meer (schrappen wat niet past) dan 50.000 liter per uur. 
mits de voorafgaandelijk betaling van 50 euro / 75 euro (schrappen wat niet past) per nacht. 
 
 

De machtiging geldt voor de nacht van   .  .  /  .  .   op   .  .  /  .  . /  .  .  .  . 

 
  en voor de nacht van          .  .  /  .  .   op   .  .  /  .  . /  .  .  .  . 
 
De aanvrager aanvaardt bij het betalen van de som de voorwaarden en verplichtingen vermeld 
op pagina 2. 
 
Ondertekende verklaart ontvangen te hebben van bovenstaande aanvrager: 
 
de som van ...................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Gedaan te Houtave, op .................................. (handtekening) ...................................................... 
 
  

……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
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Reglement op het gebruik van beregeningsinstallaties binnen de omschrijving van de Nieuwe Polder van 
Blankenberge, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de polder in zitting van 3 november 1989, 
goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen in zitting van 14 
december 1989, gewijzigd bij besluit van 18 februari 2002 en 9 mei 2017 van het Bestuur van de Nieuwe 
Polder van Blankenberge. 
 
 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van het Bijzonder Politiereglement van de Nieuwe Polder 
van Blankenberge (vastgesteld door de Algemene Vergadering op 13 april 1978 en goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 13 oktober 1978) beslist de Algemene Vergadering een retributie te heffen op het 
gebruik van beregeningsinstallaties waarbij op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze water opgepompt 
wordt uit de waterlopen van de polder. 
 
Het gebruik van een beregeningsinstallatie wordt onderworpen aan een voorafgaande vergunning, af te 
leveren door het Polderbestuur die de voorwaarden vaststelt. 
Het beregenen van landerijen is verboden tijdens de dag en kan door het Polderbestuur verboden 
worden in gevallen van plaatselijke of algemene waterschaarste en bij ontoereikende voorzieningen. 
De retributie wordt vastgesteld op 50 euro per nacht voor een installatie tot 50.000 liter per uur en 75 
euro per nacht voor een installatie van meer dan 50.000 liter per uur. 
Het begrip nacht wordt gedefinieerd als de tijdsduur gaande van zonsondergang tot zonsopgang. Bij 

hoge luchtvochtigheid en voldoende watervoorraad kan de beregeningstijd verlengd worden. Dit kan enkel 

na uitdrukkelijk akkoord van de Polder en volgens afspraak met de Polder.  

 
 
Alle inbreuken op de bepalingen van dit reglement worden bij proces-verbaal vastgesteld en als 
overtreding beschouwd. Deze overtredingen worden bestraft zoals voorzien bij artikel 22 van de wet 
van 3 juni 1957 betreffende de polders. 
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