
Politiebesluit tot het instellen van een recreatie en captatieverbod

De gouverneur van de provincie Limburg

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6
maart L81"8, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de

overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;

Gelet op de melding van blauwalgenbloei op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo,

het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, de Zuid-Willemsvaart en het Albertkanaal (vanaf sluis Hasselt) en

recente waarnemingen van de waterloopbeheerder;

Gelet op het microscopisch onderzoek uitgevoerd door de VMM d.d. 26/07/2OIg,2t/08/2OLg,
28/08/2019,29/O8/20I9 en 6/O9/2019 waaruit blijkt dat het om potentieel toxische blauwalgen gaat;

Gelet op het binnen de CIW afgesproken kader van gecoórdineerde aanpak blauwalgen voor wateren
andere dan zwem -en recreatiewateren;

Overwegende dat de blauwalgen vooral voorkomen bij warm weer en in stilstaande wateren; dat ze

lijken op de gewone algen, maar ze zijn feller van kleur; dat bij het sterven van de blauwalgen er giftige

stoffen vrijkomen, die potentieel schadelijk zijn voor mens en dier;

Overwegende dat het om veiligheidsreden noodzakelijk is om

- op het kanaal Bocholt-Herentals;
- op het kanaal naar Beverlo;

- op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen;
- op de Zuid-WillemsvaarU

- op het Albertkanaal (sluis Hasselt kmpt. 50,5 tot sluis Kwaadmechelen kmpt. 77,1);

a) een verbod in te stellen om water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor
drinkwater voor vee en b) een verbod in te stellen op elke vorm van zachte recreatie;

Gelet op de hoogdringendheid van beslissing;

BESLUIT:

Artlkel 1.

Dit besluit is van toepassing op het grondgebied van de provincie Limburg op

het kanaal Bocholt-Herentals;
het kanaal naar Beverlo;

het kanaal Dessel-Kwaadmechelen;

de Zuid-WillemsvaarU

het Albertkanaal (sluis Hasselt kmpt. 50,5 tot sluis Kwaadmechelen kmpt. 77,L).

Artikel 2

Binnen een straal van 1"00m. rond de drijflaag is het verboden om water te capteren voor het
besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.



Artikel3.

Binnen een straal van L00m. rond de drijflaag zijn alle vormen van zachte recreatie verboden.

Artikel4.

Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en

een geldboete van 26 tot 200 euro1, of met één van deze straffen alleen.

Artikel5.

Het volgende besluit worden opgeheven op 619/2OL9 en integraal vervangen door dit besluit:

besluit van de gouverneur van 2lO9/2O19 betreffende het captatie- en recreatieverbod op:

o het kanaal Bocholt-Herentals;

o het kanaal naar Beverlo;

o hetkanaal Dessel-Kwaadmechelen;

o deZuid-Willemsvaart.

ArtikelS.

Huidig besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Limburg.

ArtikelT.

Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via

gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht.

Hasselt, 6 september 2Ot9

De gouverneur,

Herman Reynders

1 Deze bedragen worden vermenigvuldigd zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de decimes op

de strafrechtelijke geldboeten.


