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DE GOUVERNEUR

PROVINCIE LIMBURG

De gouverneur van de provincie LIMBURG,

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1.836, op de artikelen ! en 2 van de wet van 6
maart 18L8, gewijzigd door de wet van 5 juni L934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de
overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;

Gelet op het besluit van mijn ambt van 25 juli 2018 betreffende het verbod om water uit het
publieke drinkwaternet en grond- en regenwater te gebruiken voor bepaalde doeleinden;

Gelet op de provinciale coórdinatievergadering van L4 augustus 20i.8 over het waterverbruik;

Gelet op de expertbeoordeling en het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 17
augustus 2018, met behoud van de code oranje voor alle Vlaamse provincies;

Overwegende dat uit dit advies blijkt dat de meteorologische en hydrologische omstandigheden in
Limburg inmiddels zijn gewijzigd;

Overwegende dat de regenval van de voorbÍje week de voorraden leiding-, regen- en grondwater
voldoende heeft aangevuld;

Overwegende dat de drinkwatermaatschappijen een dalende trend noteren in het waterverbruik
en/of terug een normaal waterverbruik voor deze periode van het jaar vaststellen;

Overwegende dat de komende tien dagen geen voor
temperaturen worden verwacht;

de tijd van het jaar ongebruikelijke

Dat derhalve de maatregelen genomen bij het besluit van 25 juli 2018 niet langer noodzakelijk zijn;

BESLUIT:

Artikel 1. Het besluit van de waarnemend gouverneur van 25 juli 2018 betreffende het verbod om
water uit het publieke drinkwaternet en grond- en regenwater te gebruiken voor bepaalde
doeleinden wordt opgeheven.
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Artikel 2. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend
gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht.

Hasselt, t7/0812018

De eur,

Herman Reynders
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