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DE GOUVERNEUR

PROVINCIE TIMBURG

De gouverneur van de provincie Limburg,

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april L836 en op de artikelen L en 2 van de wet van 6
maart L8L8, 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 het advies van de Vlaamse Waterweg van !7 augustus 20Lg;

Dat uit dit advies blijkt dat er op 17 augustus 201.8 een staalname werd uitgevoerd op de ZuidWillemsvaart gezien er een vermoeden was van de aanwezigheid van blauwalgen;
Dat in deze stalen door de Vlaamse Milieumaatschappij potentieel toxische blauwalgen (Cyanobacteriën) werden aa ngetroffen;
Dat deze blauwalgen een potentieel risico vormen voor de volksgezondheid;

Dat deze blauwalgen toxische stoffen afscheiden die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij
contact of inname van het besmette water;
Dat ook het besproeien van gewassen potentieel gevolgen kan inhouden voor de volksgezondheid,
aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven en bijkomend de
verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk kan zijn voor omwonenden;
Overwegende dat er zich derhalve maatregelen opdringen om de gezondheid van mens en dier te
vrijwaren;

BESLUIT:

Artikel 1. Het is verboden water te capteren uit het volledige traject van de Zuid-Willemsvaart voor
het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
Artikel 2. Elke vorm van zachte recreatie op het volledige traject van de Zuid-Willemsvaart is verboden.

Artikel 3. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van 8 tot i.4 dagen
en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen,
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Artikel 4. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend
gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht.

Hasselt, t7/08/20L8
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