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WAALSE OVERHEIDSDIENST
[2018/205033]
10 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking
van de specifieke spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 2, van het Waterwetboek
De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit,
Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,
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Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de artikelen D.177 en R.203;
Gelet op artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op de droogte in Wallonië van 1 mei 2018 tot 31 juli van hetzelfde jaar;
Overwegende dat het Koninklijk Meteorologisch Instituut de kans op terugkeer van een dergelijke gebeurtenis in
166 van de 262 Waalse gemeenten op twintig jaar of meer schat;
Gelet derhalve op het uitzonderlijke karakter van bedoelde gebeurtenis voor de 166 bovengenoemde gemeenten;
Overwegende dat het onverstandig is om alleen voor deze 166 gemeenten een specifieke regeling vast te stellen,
aangezien de andere gemeenten vergelijkbare situaties hebben meegemaakt;
Overwegende dat, bij een groot deel van de fokkers, door deze droogte het rundveebeslag voortijdig gestald moest
worden voor het voederen ervan;
Dat deze voortijdige stalling de hoeveelheden dierlijke mest in tanken heeft verhoogd, die overigens moeten
worden leeggemaakt om de periodes van spreidingsverbod in acht te nemen;
Dat de spreiding van deze dierlijke mest onder gunstige omstandigheden op het gebied van landbouw en ecologie
het afwachten van bedoelde omstandigheden vereist;
Dat deze omstandigheden zich na 15 september kunnen voordoen,
Besluit :
Artikel 1. Overeenkomstig paragraaf 3 van artikel R. 203 van het Waterwetboek, wordt de einddatum van de in
paragraaf 2, tweede lid, van datzelfde artikel bedoelde termijn verlengd tot en met 30 september 2018. De begindatum
van de in paragraaf 2, eerste lid, van hetzelfde artikel bedoelde verbodsperiode wordt verschoven van 16 september 2018 naar 1 oktober 2018.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.
Namen, 10 september 2018.
C. DI ANTONIO
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