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Beslissing van 8 september 2022

1. Opheffing tijdelijk verbod op het houden van kampvuren en andere open vuren en het
gebruik van onkruidverbranders wegens aanhoudende droogte

Voorgeschiedenis
' De informatienota'advies bij aanhoudende droogte'van de hulpverleningszone Oost Vlaams-

Brabant van 10 augustus 2022.
. Berichtgeving van de dienst Noodplanning van de provincie Vlaams-Brabant van 10 augustus

2022 betreffende risicocode rood voor natuurbranden in Vlaanderen.. Het burgemeesterbesluit van 10 augustus 2022betre'Ífende het verbod op het houden van
kampvuren en andere open vuren en het gebruik van onkruidbranders wegens aanhoudende
droogte.

Feiten en context
. Op 10 augustus 2022 besliste de burgemeester een tijdelijk verbod op het houden van

kampvuren en andere vuren en het gebruik van onkruidbranders wegens aanhoudende droogte,
in lijn met het berichtgeving van agentschap Natuur en Bos.. De verwachte weersomslag met regelmatig neerslag, de voorspelde lagere
maximumtemperaturen rond 20'C en de stijgende ondergrens voor de relatieve luchtvochtigheid
zorgen voor een duidelijke en sterke daling van het risico op brandgevaar. Hierdoor besliste het
agentschap Natuur en Bos op 8 september 2022 de alarmfase brandgevaar te verminderen van
code rood naar code geel.

Juridische gronden
. Artikel 13552,5" van de nieuwe gemeentewet

Adviezen
' Op 8 september 2022 heeft de gemeente Rotselaar telefonisch advies ingewonnen bij de

hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

Argumentatie
' De gevallen regen, de verwachte weersomslag met regelmatig neerslag, de voorspelde lagere

maximumtemperaturen rond 20"C en de stijgende ondergrens voor de relatieve luchtvochtigheid
zorgen voor een duidelijke en sterke daling van het risico op brandgevaar;

' De alarmfase brandgevaar is door het agentschap Natuur en Bos verlaagd van rood naar geel.

Besluit
Artikel 1:
. Tengevolge van de verwachte neerslag, de voorspelde lagere maximumtemperaturen en de

stijging van de ondergrens voor de relatieve luchtvochtigheid, alsook het verlagen van de
alarmfase brandgevaar door het Agentschap Natuur en Bos van rood naar geel, wordt het tijdelijk
verbod op het houden van kampvuren en andere open vuren en het gebruik van onkruidbranders
wegens aanhoudende droogte met onmiddellijke ingang opgeheven.. Kampvuren op vaste plaatsen in het kader van kampen en in bivakzones, worden toegelaten, mits
volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:
. het vuur en gensters mogen in geen geval contact kunnen maken met brandbare materialen

in de omgeving. Bijwinderige omstandigheden moeten extra maatregelen worden genomen;
. het vuur mag enkel worden aangestoken met een aansteker of lucifer;

112



er mag geen gebruik worden gemaakt van brandversnellers, brandbare vloeistoffen of andere
brandversterkende stoffen om het vuur aan te wakkeren;
er moet steeds afdoende blusmiddelen aanwezig zijn;
het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het
vuur volledig wordt gedoofd na het beëindigen van elke activiteit.

Artikel2:
Dit besluit wordt overgemaakt aan:
. de politie;
. de brandweer;
. de eigenaars van de locaties die ter beschikking worden gesteld aan jeugdverenigingen voor het

houden van kampen;
. de jeugdverenigingen die voor de komende periode een toelating hadden bekomen van het

college van burgemeester en schepenen voor het houden van een kampvuur, die ten gevolge van
het verbod van 10 augustus 2022 ingetrokken werd.

Opgemaakt op 8 september 2022

An Craninckx
Algemeen directeur

Jelle Wouters
Burgemeester
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