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Instellen onttrekkingsverbod Waterschap Limburg mei 2020
Overwegende dat:
 in de fasering, zoals opgenomen in het “Calamiteitenbestrijdingsplan Droogte”, een
onttrekkingsverbod wordt ingesteld wanneer de afvoer van 8 of meer (referentie)beken in
Noord- en Midden-Limburg lager is dan de basisafvoer en de weersvooruitzichten geen spoedige
verbetering van de situatie plausibel maakt;
 op dit moment bij meer dan 8 (referentie)beken in Noord- en Midden-Limburg de afvoer lager is
dan de basisafvoer en de weersvooruitzichten geen spoedige verbetering van de situatie
plausibel maken;
 op dit moment voor een groot aantal beken in heel Limburg een onttrekkingsverbod noodzakelijk
is ter bescherming van de aanwezige aquatische soorten. Het criterium hierbij is dat het gaat om
zeer kwetsbare soorten die zich moeilijk verspreiden en niet vervangbaar zijn. De bedreiging
bestaat uit een te lage stroming vanwege een lage waterstand in combinatie met een
watertemperatuur die te hoog oploopt. Gezien de basisafvoer, de periode van het jaar en de
komende weersverwachtingen wordt er geen spoedige verbetering van de situatie verwacht.
Gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Keur van Waterschap Limburg 2019, uitvoeringsregel 1.2
‘Onttrekken van water uit een oppervlaktewater’ en de beleidsregel 3 ‘Onttrekken van water uit een
oppervlaktewater’ behorende bij de keur;
BESLUIT:
I.

Met ingang van vrijdag 22 mei 2020, 12.00 uur in te stellen een verbod voor het onttrekken
van water uit oppervlaktewateren in het beheergebied van Waterschap Limburg;

II.

Het verbod geldt tot uiterlijk 1 oktober 2020. Al naar gelang de omstandigheden kan het
verbod tussentijds worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken. Wijziging of intrekking van
het verbod wordt op identieke wijze openbaar bekend gemaakt.

III.

Overeenkomstig het vastgestelde beleid en de bovengenoemde overwegingen gelden de
volgende uitzonderingen:
1.
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Het verbod geldt niet voor de volgende (delen van) oppervlaktewateren omdat deze in de
regel altijd voldoende afvoer hebben:
- Niers;
- Swalm;
- Heukelomsebeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk;
- Eckeltsebeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de Spitsbrug;
- Neerbeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en Winkelmolenstuw;
- Oostrumsche Beek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de watermolen aan de
St. Wilbertsweg te Geysteren;
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III.

Boschmolenplas;
Roer;
Jeker;
Geleenbeek vanaf de zuivering in Hoensbroek;
Zuiveringssloot Gronsveld.

2.

Het verbod geldt niet voor onttrekking ten behoeve van veedrenking door middel van een
weidepomp, mits niet elektrisch aangedreven.

3.

Het verbod geldt niet voor onttrekkingen uit een oppervlaktewater ten behoeve van de
volgende kapitaalintensieve teelten in verband met het voorkomen van beschadiging van
de planten en/of vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater (ijzerafzet) en/of ten
gevolge van zonverbranding waarbij alternatieven ontbreken:
 bedrijfsmatige fruitteelt;
 bedrijfsmatige groenteteelt;
 bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt;
 bedrijfsmatige bomenteelt.

Ontheffingsmogelijkheden
1.

Er kan een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod worden
aangevraagd als nut en noodzaak van de onttrekking in voldoende mate wordt
aangetoond en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.

2. Van het bovenstaande voorschrift kan enkel worden afgeweken in geval van zeer urgente,
niet voorzienbare omstandigheden of dreigende gevaar.
Roermond, 19 mei 2020
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Namens het dagelijks bestuur,

w.g.

H.E.G. Frenken
Lid van het dagelijks bestuur
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