Besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
houdende tijdelijke beperkingen op het gebruik van het water
bestemd voor menselijke consumptie dat wordt geleverd
vanuit het openbaar waterdistributienetwerk in het
bevoorradingsgebied Mid-Oost van De Watergroep
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2
van 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 op te
stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 5.2.2.1, zoals gewijzigd bij het
decreet van 26 april 2019;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende
reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke
consumptie, art. 14/1, §2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 juli 2019;
Gelet op het overleg met De Watergroep, exploitant van het openbaar
waterdistributienetwerk in de betreffende regio en de Vlaamse Milieumaatschappij,
van 22 mei 2020;
Overwegende dat er zich in het bevoorradingsgebied Mid-Oost van De Watergroep
moeilijkheden voordoen om een normale waterbedeling te handhaven als gevolg
van aanhoudende extreme piekverbruiken die de leveringscapaciteit overschrijden,
dat reeds alle mogelijke herstelmaatregelen door De Watergroep werden genomen
maar alsnog niet kan worden uitgesloten dat de bevoorradingsproblemen
aanhouden en dat zich derhalve tijdelijke maatregelen opdringen om het onnodig
verbruik van water bestemd voor menselijke consumptie dat wordt geleverd vanuit
het openbaar waterdistributienetwerk in het bevoorradingsgebied tegen te gaan;
Overwegende dat er een algemene droogte is die verder wordt onderzocht voor
eventuele maatregelen op het grondgebied van de ganse provincie;
BESLUIT:
Artikel 1. Het is verboden om water bestemd voor menselijke consumptie dat
wordt geleverd vanuit het openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken voor nietessentiële toepassingen.
Onder niet-essentiële toepassingen vermeld in het eerste lid, worden
begrepen:
1° het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
2° het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
3° het vullen of bijvullen van vijvers;
4° het bevoorraden van fonteinen;
5° het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden,
terrassen, opritten, parkings en pleinen;
6° het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
7° het sproeien van velden en weiden;
8° het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;

9° het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.
De toepassingen opgesomd in het tweede lid zijn wel toegestaan indien ze
noodzakelijk zijn om te voldoen aan de algemene, sectorale of bijzondere
milieuvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 5.4.2. van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 73 van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Art. 2. Het verbod uit artikel 1 geldt in de gemeenten binnen het distributiegebied
Mid-Oost van De Watergroep.
Het betreft de volgende gemeenten:
Aarschot
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Geetbets
Glabbeek
Grimbergen
Haacht
Herent
Hoegaarden
Hoeilaart
Holsbeek
Huldenberg
Kampenhout
Kapelle-op-den-Bos
Keerbergen
Kortenaken
Kortenberg
Landen
Leuven
Linter
Londerzeel
Lubbeek
Meise
Merchtem
Opwijk
Oud-Heverlee
Overijse
Rotselaar
ScherpenheuvelZichem
Steenokkerzeel
Tervuren
Tielt-Winge
Tienen

Tremelo
Vilvoorde
Zemst
Zoutleeuw
Art.3. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een
gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of
met één van deze straffen alleen.

Art. 4. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en
worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van
kracht.

Leuven, 22 mei 2020.
De gouverneur,

Lodewijk De Witte.

(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de
strafrechtelijke geldboeten.

