Besluit
2020_23

De gouverneur van de provincie ANTWERPEN,
Gelet op art.128 van de provinciewet van 30 april 1836;
Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;
Gelet op de melding van een blauwalgenbloei op het Kanaal Bocholt-Herentals, het Kanaal naar Beverlo en het
Netekanaal en recente waarnemingen van de waterloopbeheerder;
Overwegende dat blauwalgenbloeien en drijflagen vooral voorkomen bij warm weer en in wateren met hoge
gehaltes voedingsstoffen en weinig of geen stroming;
Overwegende dat er bij het afsterven van blauwalgen in een drijflaag er giftige stoffen kunnen vrijkomen, die
schadelijk kunnen zijn voor mens en dier;
Gelet op het microscopisch onderzoek uitgevoerd door de VMM d.d. 19/08/2020 en d.d. 03/09/2020 waaruit
blijkt dat het om potentieel toxische blauwalgen gaat;
Gelet op het binnen de CIW afgesproken kader voor een gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloeien voor
wateren andere dan de erkende zwem -en recreatiewateren;
Overwegende dat het om veiligheids- en gezondheidsreden noodzakelijk is om op het Kanaal Bocholt-Herentals
(deel), het Kanaal naar Beverlo (deel) en het Netekanaal (deel) een verbod in te stellen op de captatie van
gecontamineerd water voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor het drenken van vee;
Gelet op de hoogdringendheid van de beslissing;

BESLUIT:
Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op:
-

Kanaal Bocholt-Herentals (provinciegrens tot kmp 31.1 (net opwaarts sluis 4,
Dessel));
Kanaal naar Beverlo (van provinciegrens tot kmp 5 (ophaalbrug NV Nyrstar));
Netekanaal, dode arm ter hoogte van jachthaven VVW Nete

Artikel 2.

In de drijflaag en de omgeving ervan is het verboden water te capteren voor het besproeien van
consumptie- en voedergewassen en voor het drenken van vee;

Artikel 3.

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;

1

Deze bedragen worden vermenigvuldigd zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de decimes op de strafrechtelijke boetes
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Artikel 4.

Huidig besluit geldt vanaf heden tot het wordt opgeheven bij politiebesluit van de gouverneur
van Antwerpen;

Artikel 5.

Dit besluit vervangt het besluit van 20 augustus 2020 en zal worden aangeplakt aan de
gemeentelijke aanplakborden en worden bekend gemaakt via gemeentelijke en provinciale
websites. Het is onmiddellijk van kracht.

Antwerpen,
5 september 2020
Digitaal
ondertekend door
Cathy Berx
(Signature)
Datum: 2020.09.05
11:06:55 +02'00'

Cathy Berx
Gouverneur provincie Antwerpen
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