
Besluit van de gouverneur van de provincie Limburg

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- De wet betreffende de onbevaarbare waterlopen van 28 december L967, artikel

23bis;
- Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet

onbevaarbare waterlopen van 7 mei 2027, artikel 31.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De CIW Adviesgroep Droogte heeft advies gegeven op 10 oktober 2022
- De Droogtecommissie CIW heeft advies gegeven op 13 oktober 2022'
- Het provinciaal droogteoverleg formuleerde via schriftelijke procedure d.d. 13 oktober

2022 geen bijkomende opmerkingen op deze adviezen'

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het eindrapport "Uitwerking van een reactief afwegingskader voor

prioritair watergebruik tijdens waterschaarste" dat in de mededeling van de Vlaamse regering

van 30 april 202L bekrachtigd werd en de daarin voorgestelde droogteindicatoren en hun

bijhorende drempelwaarden. Dit besluit houdt eveneens rekening met verdere gebied

specifieke informatie die aangeleverd werd door de verschillende waterbeheerders tijdens het

overleg van de Adviesgroep Droogte dd. 10 oktober 2022'

De Droogtecommissie, de Adviesgroep Droogte en het provinciaal droogte overleg van de

provincie Limburg stelden het volgende vast.

De neerslag van afgelopen weken heeft voor een tijdelijke stijging van afuoeren en

waterpeilen van de bevaarbare waterlopen gezorgd, de laatste dagen zien we door de

beperkte neerslag op de meeste locaties terug dalingen van peilen en afvoer, er is nog geen

structureel herstel.

Ook op de onbevaarbare waterlopen treden (tijdelijke) stijgingen van debiet en waterhoogte

op,

Voor een aantal van deze waterlopen, voornamelijk in de zuidelijke helft van Vlaanderen,



worden de ecologische minimumdebieten echter nog steeds niet gehaald.

De grondwaterstanden zijn wel verder gestegen. De situatie is verbeterd ten opzichte van

10 dagen geleden, maar de grondwaterstanden zijn zeker nog niet op een normaal niveau

voor deze tijd van het jaar.

De waterkwaliteitsproblemen als gevolg van de droogte zijn stelselmatig aan het reduceren,

Ook de blauwalgen zijn op een aantal locaties verdwenen.

De drinkwatervoorziening blijft gewaarborgd. Het Maasdebiet blijft nog voldoende hoog

(verantwoordelijk voor ca. 40o/o van de drinkwaterproductie in Vlaanderen) waardoor de

toestand van de drinkwatervoorziening normaal blijft. Ook de verbruikscijfers zijn

momenteel zeer laag.

Deze week blijft redelijk droog, in het weekend en begin volgende week wordt wel terug

neerslag voorspeld. Hierdoor wordt verwacht dat de toestand niet zal verergeren'

De Droogtecommissie, de Adviesgroep Droogte en het provinciaal droogte overleg van de

provincie Limburg adviseren om de tijdelijke onttrekkingsverboden op de onbevaarbare

waterlopen en in afgesloten meanders op te heffen, gezien voor het merendeel van de

waterlopen de minimale ecologische debieten en waterpeilen gehaald worden. Bovendien is

de watervraag momenteel zeer beperkt zodat de kans van een negatieve impact van

onttrekkingen nagenoeg nihil is.

Het is evident dat in de stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken waar

een permanent onttrekkingsverbod ingesteld werd, het verbod van kracht blijft.

Het beheerniveau wordt door de Droogtecommissie afgeschaald van niveau 2 (code oranje)

naar niveau 1 (code geel - preventieve maatregelen)'

Daarom is het niet langer nodig om het algemene tijdelijke onttrekkingsverbod dat bij

besluit van 15 juli 2022 werd ingevoerd aan te houden.

Bekendmaking van dit besluit

Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de provinciale bestuursmemoriaal.

Daarnaast wordt aan de bevoegde besturen en administraties gevraagd om dit besluit en de

bijhorende kaart bekend te maken via:
- Het e-loket wateronttrekking uit onbevaarbare waterlopen;
- De website https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen;
- De website van de Dienst Noodplanning en Crisisbeheer Limburg;
- De website van de betrokken lokale besturen'

Het besluit wordt bezorgd aan de betrokken waterbeheerders, lokale besturen, politiezones

en de toezichthouders.



Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) van 23 oktober 2000 tot vaststelling

van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoórdineerd op

15 juni 2018 (waterwetboek);
- De Europese habitatrichtlijn (92/43IEEG) inzake de bescherming van de natuurlijke

habitat en de wilde flora en fauna;
- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk

milieu (Natuurdecreet), artikel 16, 26bis en 36ter'

DE GOUVERNEURVAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT:

AÉikel 1.

Het besluit van de waarnemend gouverneur van 15 juli 2022betreffende het tijdelijk verbod

om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de

stroomgebieden van de provincie Limburg wordt opgeheven.

AÉikel 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf heden.

Hasselt, 74 oktober 2022

De Gouverneur

Jos Lantmeeters


