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DE GOUVERNEUIT

PROVINCIE LIMBURG

De gouverneur van de provincie Limburg,

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april L835 en op de artikelen Len2van 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 of te stellen bij provinciale of
plaatselijke reglementen;

Gelet op het kader voor beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van
oppervlaktewater bij droogte, geadviseerd door de Vlaamse Droogtecommissie op L9 mei
2020;

Gelet op het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 19 mei 2020;

Gelet op het advies van het provinciebestuur Limburg, dienst Water en Domeinen - directie
Omgeving van 18 november 2020 en het advies van de VMM van 19 november 2O2O;

Gelet op de afschaling van het beheerniveau van niveau L (preventieve maatregelen - code
geel) naar niveau 0 ( normaal beheer- code groen) na advies van 20 november 2020 van de
Frojectgroep Waterschaarste en Droogterisicobeheer Reactief aan de Droogtecommissie;

Gelet op het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 20 mei 2020 betreffende het
verbod water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg met uitzondering van
de in het besluit opgesomde waterlopen;

Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in de provincie
Limburg;

Overwegende de recent gevallen en nog voorspelde neerslag en het positief effect ervan de
op de waterbeschikbaarheid in de waterlopen;

Overwegende de huidige beperkte watervraag;

Overwegende dat derhalve het vermelde captatieverbod opgelegd bij besluit van 20 mei
2020 niet langer noodzakelijk is;
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BESLUIT:

Artikel 1. Het besluit van de waarnemend gouverneur van 20 mei 2020 betreffende het
verbod water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg met uitzondering van
de in het besluit opgesomde waterlopen wordt opgeheven.

Artikel 2. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden
bekend gemaakt via de gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van
kracht.

Hasselt, 20 november 2020

De Go rneur

Jos Lantmeeters


