Besluit

POLITIEBESLUIT
De waarnemend gouverneur van de provincie ANTWERPEN,
Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6
maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de
overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;
Gelet op het advies van de Vlaamse Waterweg van 7 augustus 2018 en van 9 augustus 2018;
Gelet op de staalname op 7 augustus 2018 op het kanaal Bocholt-Herentals te Lommel en Neerpelt
en de staalname op 9 augustus 2018 op het kanaal Bocholt-Herentals ter hoogte van sluis 7 en 8 te
Geel en het aantreffen van potentieel toxische blauwalgen (cyanobacteriën) door de Vlaamse
Maatschappij;
Gelet dat er ook op het kanaal naar Beverlo op verscheidene plaatsen een visuele vaststelling van
een drijflaag werd gedaan en dit kanaal in open verbinding staat met het kanaal Bocholt-Herentals;
Gelet dat deze blauwalgen een potentieel risico vormen voor de volksgezondheid;
Gelet dat deze blauwalgen toxische stoffen afscheiden die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier
bij contact of inname van het besmette water.
Gelet 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 kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo voor
het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
ARTIKEL 2.
Elke vorm van zachte recreatie (kajakken, kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,…) op het
kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo is verboden.
ARTIKEL 3.
Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en
een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen.

Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de
opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.
(*)

ARTIKEL 4.
Huidig besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Antwerpen.
ARTIKEL 5.
Dit besluit vervangt het politiebesluit van 7 augustus 2018 en zal worden aangeplakt aan de
gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt
onmiddellijk van kracht.

Antwerpen,
9 augustus 2018
De waarnemend gouverneur,

Bram Abrams

