
Art. 19. Eventuele ontwerpadviezen zijn minstens 10 werkdagen vóór de beslissende vergadering consulteerbaar
door de netbeheerders van fysieke leidingnetten.

Art. 20. Na de beslissing, maakt de secretaris het advies op en legt het ter inzage voor aan de leden van de
GRB-raad. De voorzitter licht het advies toe en ondertekent het.

Art. 21. De adviezen van de GRB-raad worden door de voorzitter overgemaakt aan de stuurgroep GIS-Vlaanderen.
Art. 22. De GRB-raad beraadslaagt zoals voorzien in artikelen 3, 4 en 17 enkel als minstens de helft van de

stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien minstens de helft van de stemgerechtigde leden niet aanwezig zijn, roept
de voorzitter binnen de twee weken de GRB-raad opnieuw bijeen en wordt er gestemd ongeacht het aantal aanwezige
leden.

Afdeling 5. — Slotbepalingen
Art. 23. De GRB-raad kan beraadslagen over een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, als dit op

de agenda werd ingeschreven als een beslissing van de vorige vergadering van de GRB-raad.
Art. 24. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de datum van de publicatie ervan in het Belgisch

Staatsblad.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 november 2004 houdende het huishoudelijk

reglement van de GRB-raad.
Brussel, 12 november 2004.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[2005/35135]

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Henkelsite Herent »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2005 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Henkelsite Herent » wordt
definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen 1 en 2 :

1° Bijlage 1 bevat het grafisch plan;

2° Bijlage 2 bevat de stedenbouwkundige voorschiften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlage 3, de
toelichtingsnota. Het gaat om :

1° een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

2° de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

3° een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en die worden opgeheven.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2005/35129]

GIS-Vlaanderen. — Wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 2002 houdende de benoeming van de
voorzitter en de leden van het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en van de Geografische Informatie
Raad

Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 12 november 2004
bepaalt het volgende :

in artikel 6 van het ministerieel besluit van 27 maart 2002 houdende de benoeming van de voorzitter en de leden
van het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en van de Geografische Informatie Raad, wordt de bepaling onder 7°
vervangen door wat volgt :

« 7° Mevr. C. Heylen, als vertegenwoordigster van de GIS-vereniging Flagis V.Z.W.; ».

Aan Mevr. H. Naessens wordt ontslag verleend uit haar mandaat van lid van de Geografische Informatie Raad als
vertegenwoordigster van de GIS-vereniging Flagis V.Z.W.

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