
Erkenning als bodemsaneringsdeskundige
Erkenning

Bij ministerieel besluit van 11 juni 1999, werd de vennootschap ABO
nv, opgericht op 27 oktober 1995, met hoofdzetel Gentsesteenweg 22 te
9750 Zingem, vanaf 12 juni 1999 voor een duur van 5 jaar, erkend als
bodemsaneringsdeskundige van type 2.

Erkenning als bodemsaneringsdeskundige
Opheffingen

Bij ministerieel besluit van 14 juni 1999 werd het ministerieel besluit
van 31 juli 1997 houdende erkenning van ECO VSB nv, als bodemsa-
neringsdeskundige van type 2 opgeheven met ingang van de datum
van betekening van het besluit aan de betrokkene.

Bij ministerieel besluit van 14 juni 1999 werd het ministerieel besluit
van 31 juli 1997 houdende erkening van RESEARCH DEVELOPMENT
& CONSULTING nv, als bodemsaneringsdeskundige van type 2
opgeheven met ingang van de datum van betekening van het besluit
aan de betrokkene.

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[C − 99/36022]

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. — Voorlopige vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het
gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden,
Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Londerzeel,
Machelen, Merchtem, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel,
Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst

Een besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 1999 bepaalt :

Artikel 1. Het hierbijgevoegde ontwerpplan Halle-Vilvoorde-Asse tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk
besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse regering van 24 juli 1991, 30 juli 1992, 20 januari 1993, 22 december 1994, 22 maart 1995,
13 december 1995, 21 december 1995, 9 juli 1996, 15 april 1997, 7 april 1998 en 23 juli 1998 wordt voorlopig vastgesteld
voor delen van de kaartbladen 23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 24/5, 25/4, 30/7, 30/8, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6,
31/7, 39/2, met aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zoals vervat in respectievelijk de bijlagen 1 tot 19 en 20
bij dit besluit.

Art. 2. De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand en de verklarende nota behorende tot de
niet-normatieve delen van het voornoemd gewestplan, zijn vervat in de bijlagen 21 tot 39 bij dit besluit.

Art. 3. De aanleg van de aardgasleiding DN 250 tussen de VTN-leiding te Zemst en de electrische centrale te
Vilvoorde, de aanleg van kaaimuren aan het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van het bedrijf Denayer en de
dringende werken voor verbouwing en volume-uitbreiding van de cateringgebouwen in de bufferzone met
geluidswerende gebouwen bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem (″L″) met oog op het
dringende karakter tot beheersing van het grondlawaai en vermindering van afval, waterrecuperatie en afvalwater-
zuivering worden als werk van algemeen belang geschouwd.

Art. 4. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant is belast met het openbaar onderzoek van het in
artikel 1 voorlopig vastgestelde ontwerpplan.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

TRADUCTION

Département de l’Environnement et de l’Infrastructure
[C − 99/36022]

Plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse. — Fixation provisoire du projet de plan de modification partielle du plan de
secteur sur le territoire des communes d’Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Gammerages,
Grimbergen, Hal, Herne, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Londerzeel,
Machelen, Merchtem, Overijse, Pepingen, Rhode-Saint-Genèse, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel,
Ternat, Vilvorde, Wemmel, Zaventem et Zemst

Un arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 1999 fixe :

Article 1er. Le projet de plan annexé Hal-Vilvorde-Asse de modification partielle de l’arrêté royal du
7 mars 1977 fixant le plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 24 juillet 1991, 30 juillet 1992, 20 janvier 1993, 22 décembre 1994, 22 mars 1995, 13 décembre 1995, 21 décembre 1995,
9 juillet 1996, 15 avril 1997, 7 avril 1998 et 23 juillet 1998, est provisoirement fixé pour des parties des

Agrément en qualité d’expert en assainissement du sol
Agréation

Par arrêté ministériel du 11 juin 1999, la nv. ABO, établie le
27 octobre 1995, avec siège principale Gentsesteenweg 22 à 9750 Zin-
gem est agréée pour une duréé de cinq ans à dater du 12 juin 1999 en
qualité d’expert en assainissement du sol de type 2.

Agrément en qualité d’expert en assainissement du sol
Abrogations

Par arrêté ministériel du 14 juin 1999 l’arrêté ministériel du
31 juillet 1997 concernant l’agrément de ECO VSB nv, en qualité
d’expert en assainissement du sol type 2 est abrogé à partir du date de
la notification de l’arrêté à l’interessé.

Par arrêté ministériel du 14 juin 1999 l’arrêté ministériel du
31 juillet 1997 concernant l’agrément de RESEARCH DEVELOPMENT
& CONSULTING nv, en qualité d’expert en assainissement du sol type
2 est abrogé à partir du date de la notification de l’arrêté à l’interessé.
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feuilles 23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 24/5, 25/4, 30/7, 30/8, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 39/2, avec
prescriptions urbanistiques complémentaires, telles que respectivement comprises dans les annexe 1ère
à 19 comprise et 20 au présent arrêté.

Art. 2. Les cartes indiquant la situation physique et juridique, appartenant aux parties non-normatives du plan de
secteur précité, sont comprises dans les annexes 21 à 39 comprise au présent arrêté.

Art. 3. Les travaux d’aménagement du gazoduc DN 250 entre la conduite VTN à Zemst et la centrale électrique
à Vilvorde, l’aménagement de murs de quai au canal Bruxelles-Charleroi au droit de l’entreprise Denayer et les travaux
urgents de modification et d’agrandissement de volume des bâtiments d’approvisionnement alimentaire dans la zone
tampon par des bâtiments isolant les bruits près de la porte économique internationale de Zaventem (″L″) en vue de
la gestion urgente des nuissances sonores et de la diminution des déchets, de la récupération des eaux et de l’épuration
des eaux usées, sont considérés être des travaux d’utilité publique.

Art. 4. Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant flamand est chargé de l’enquête publique du projet de
plan de secteur provisoirement fixé à l’article 1er.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

*

[C − 99/35383]
Gewestplan Veurne-Westkust. — Definitieve vaststelling van het
plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het
grondgebied van de gemeente Nieuwpoort

Bij besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 1999 wordt het
bijgevoegde bestemmingsplan « Veurne-Westkust » tot gedeeltelijke
wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1976 houdende
vaststelling van het gewestplan en latere wijzigingen definitief vastge-
steld voor gronden in de gemeente Nieuwpoort zoals aangeduid voor
delen van het kaartblad 12/5 met aanvullend stedenbouwkundig
voorschrift, zoals vervat in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand
behorende tot de niet-normatieve delen van voormeld gewestplan zijn
vervat in de bijlage 3 bij dit besluit.

De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Uittreksel uit het verslag van de Regionale Commissie d.d. 6 november 1998

Advies gedeeltelijke herziening gewestplan Veurne-Westkust m.b.t. de uitbouw van de jachthaven, aanleg van een
grondstoffendepot met nabestemming parkgebied, vaststelling zone Hemmepolder als natuurgebied, op het
grondgebied van Nieuwpoort

Gewestplan Veurne-Westkust. — Advies van de Streekcommissie van advies voor de ruimtelijke ordening
en de stedenbouw in West-Vlaanderen

De Regionale Commissie van Advies in haar zitting van 6 november 1998,

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, inzonderheid de
artikelen 2, § 2, 9, 10, 11, 41 en 43, § 2;

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke planning, inzonderheid op de artikelen 6, 7 en 11;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de

ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 december 1978 en bij besluiten
van de Vlaamse regering van 3 oktober 1984, 15 en 29 september 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1976 houdende vaststelling van het gewestplan Veurne-Westkust;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Oostende-

Middenkust;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van

19 mei 1995 houdende aanwijzing van een gewest (Veurne-Westkust en Oostende-Middenkust) waarvoor een plan van
aanleg moet worden opgemaakt;

Overwegende dat de Vlaamse regering op 23 september 1997 het besluit van de definitieve vaststelling van het
Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen heeft goedgekeurd;

Gelet op het decreet houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, aangenomen
door het Vlaams Parlement op 19 november 1997;

TRADUCTION
[C − 99/35383]

Plan de secteur « Veurne-Westkust ». — Fixation définitive du plan de
modification partielle du plan de secteur sur le territoire de la
commune de Nieuwpoort

Un arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 fixe définiti-
vement le plan de destination « Veurne-Westkust » y ajouté de modifi-
cation partielle de l’arrêté royal du 6 décembre 1976 portant fixation du
plan de secteur « Veurne-Westkust » et des modifications ultérieures
pour des terrains situés dans la commune de Nieuwpoort comme
figururés pour des parties de la feuille 12/5 avec une prescription
urbanistique complémentaire telles que comprises dans les annexes 1re
et 2 au présent arrêté.

Les cartes indiquant la situation physique et juridique existante et
appartenant aux parties non normatives du plan de secteur précité sont
comprises dans l’annexe 3 au présent arrêté.

Le ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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