Besluit

De gouverneur van de provincie Antwerpen,
zich baserend op:


Art. 128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door
de wet van 5 juni 1934 en 14 juni 1963, omtrent de straffen bij onder meer provinciale
reglementen vast te stellen;



de expertbeoordeling van de Vlaamse Droogtecommissie van 17 augustus 2018, het behoud
van de code oranje voor alle Vlaamse provincies en het advies tot intrekking van de
gebruiksbeperkingen van leidingwater, grondwater en regenwater;

rekening houdend met volgende context en risico’s:




door het opgebouwde neerslagtekort resp. de meteorologische en hydrologische
omstandigheden in Vlaanderen en in het bijzonder door de aanhoudende droogte zijn de
peilen en afvoeren van de rivieren en beken uitzonderlijk laag en is de waterkwaliteit
verslechterd, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg;
de regen en lagere temperaturen van de afgelopen dagen zorgden voor een daling in het
leidingwaterverbruik tot een normaal verbruik voor de tijd van het jaar en voor aanvulling
van de regenputten;

is om al deze redenen van oordeel dat:



dat maatregelen noodzakelijk blijven met het oog op het handhaven van een minimumpeil in
de waterlopen;
dat de uitzonderlijke maatregelen ter beperking van het leidingwater, grondwater en
regenwater niet langer vereist zijn. Rationeel, spaarzaam en functioneel omgaan met
leidingwater, grondwater en regenwater blijft echter te allen tijde belangrijk.

BESLUIT:
Artikel 1. Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie
Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het
eigen vee dat nog buiten staat.
Artikel 2. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien
dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200 1 of met één van de straffen alleen.
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Deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke
geldboeten.

Artikel 3. Dit besluit vervangt het politiebesluit van 13 augustus 2018 en zal worden aangeplakt
aan de gemeentelijke aanplakborden en gepubliceerd op gemeentelijke website en wordt
van kracht op 17 augustus 2018. Het geldt tot het verbod wordt opgeheven.

Antwerpen,
17 augustus 2018
De waarnemend gouverneur,

Bram Abrams

