{\$CIE LI

go

q

,11

èó

,P

o

DE GOUVERNEUIi

PROVINCtE LIMBURG

De waarnemend gouverneur van de provincie Limburg,
Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april
1836 en op de artikelen 1 en 2 van dewet van 6
maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffenáe
de straffen uit te spreken tegen de
overtreders van algemene verordeningen ofie stellen
6ij provinciale of plaatselijke reglementen;

Gelet op

de afkondiging van code oranje
y9o1 {le vlaamse provincies
door de vlaamse DroogteI
commissie en het aansluitende advies uuÁZ+
iuliZOtt;
Gelet op de provinciale coórdinatievergaderin g.van 25juli
201g over het waterverbruik;
Gelet op de meteorologit^.|-.^.n hydrologische omstandigheden
in Lirnburg, waaronder het oplope'de
neerslagtekort sinds juni 20 I g;

overwegende dat de aanhoudende droogte kan leiden tot rnoeilijkheden
voor een normale waterbedeling;
Overwegende dat zich maatregelen opdringen om het waterverbruik
te beperke';

Gelet op het besluit van mijn ambt van 25 juli 2018 betreffende
het verbod orn water uit het publieke
drinkwaternet evenats grond- en regenwatei te gebruik;;;;;;;;paarde
doerei'den;
overwegende evenwel dat ook de waterkwaliteit in de
waterlopen verder afneemt

droogte, wat gezondheidsrisico's voor mens en dier
met zichkan meebrengen;

bij

aanhoudende

Dat er moet worden gestreefd om een minimumpeil in
de waterlopen te handhaven:
BESLUIT:

Artikel 1' Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare
waterlopen in de provincie Limburg,
tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater
voor het
u." iat nog buiten staat.
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DE GOUVERNEUR

A$ike!.Z. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien
dagen en met een geldboete van 26 tot200 euro, óf met één van de straffen alleen.
Artike.! ?. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend
maakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijkvan kracht.
Hasselt, 27 juli
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De waarnemend gouverneur,

MichelCarlier
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