BESLUIT VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR

Rechtsgronden
Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836;

Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;

Gelet op de artikelen 20 en 99 van het Bosdecreet van 13 juni 1990;

Gelet op artikel 35 van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van
21 oktober 1997;

Gelet op artikel 89 van het Veldwetboek van 7 oktober 1886;

Overwegende dat het Agentschap Natuur en Bos, naar aanleiding van de aanhoudende en
uitzonderlijke droogteperiode, risicocode oranje met betrekking tot brandgevaar in
natuurgebieden in de provincie Vlaams-Brabant heeft afgekondigd;

Overwegende dat ten gevolge van extreme klimatologische omstandigheden er een verhoogd
risico op brandgevaar bestaat in alle bossen, natuur- en heidegebieden in de provincie VlaamsBrabant;

Overwegende dat onzorgvuldige gedragingen van personen die zich ophouden in natuur- en
heidegebieden evenals in bossen het risico op brandgevaar kunnen verhogen;

Overwegende dat ter vrijwaring van de openbare orde, zich derhalve preventief tijdelijke
maatregelen opdringen om branden in natuur- en heidegebieden evenals in bossen te
voorkomen;

Overwegende dat daartoe een rook- en vuurverbod dient opgelegd te worden;
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Bekendmaking van dit besluit
Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in het provinciale bestuursmemoriaal.
Daarnaast wordt aan de lokale besturen gevraagd dit besluit bekend te maken via aanplakking op
de gemeentelijke aanplakborden en via de gemeentelijke websites.
En zal gepubliceerd worden op de website van de gouverneur en de provinciale website.
Het besluit wordt bezorgd aan de bevoegde besturen en administraties, de politiezones en de
provinciale veiligheidscel.

BESLUIT:

Artikel 1.
Het is verboden om in of grenzend aan natuur- en heidegebied evenals in bossen op het
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant kampvuren en vuur in open lucht te maken. Onder
‘grenzend aan’ wordt begrepen binnen een perimeter van 30 meter te rekenen van de rand van
natuur- en heidegebied evenals een bos.

Artikel 2.
Het is verboden om te roken in natuur- en heidegebieden evenals in bossen in de provincie
Vlaams-Brabant

Artikel 3.
Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien
dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro1 of met één van de straffen alleen.

Artikel 4.
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van
Vlaams-Brabant

Leuven, 12 mei 2022

Jan Spooren,
Getekend door:Jan Spooren (Signature)
Getekend op:2022-05-12 16:32:28 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Provinciegouverneur Vlaams-Brabant
Deze bedragen worden vermenigvuldigd zoals bepaald in de Wet van 5 maart 1952 betreffende de decimes op de
strafrechtelijke geldboeten.
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