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VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2006/36212]

12 JULI 2006. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2002 tot bepaling
van de werkingsregels van de Adviescommissie Bodemsanering en van de vergoeding van sommige van
haar leden

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, gewijzigd bij het decreet van
22 december 1995, bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996, bekrachtigd bij het decreet van
4 maart 1998, en bij de decreten van 20 december 1996, 26 mei 1998, 18 mei 2001, 18 december 2002,
27 juni 2003,19 december 2003 en 31 mei 2006;

Gelet op het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en van
15 juli 2005;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en
decreten, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005 houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot wijziging
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel
Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten en houdende wijziging van het decreet van
23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering, inzonderheid op artikel 35, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 oktober 2001 en 14 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, inzonderheid op artikel 27, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, inzonderheid artikel 3, § 9 en artikel 4, 8°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2005;

Overwegende dat door de operationalisering van de nieuwe structuur van de Vlaamse overheid het vroegere
departement Leefmilieu en Infrastructuur, waarvan de afdeling Juridische Dienstverlening deel uitmaakte, opgehou-
den heeft te bestaan. Door middel van rechtsopvolging berusten de taken en bevoegdheden van deze afdeling met
betrekking tot de regelgeving inzake bodemsanering, bij de dienst die belast is met de juridische zaken binnen het
departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Meer bepaald gaat het om het voorzitten van de Adviescommissie
Bodemsanering, het beoordelen van de ontvankelijkheid van de beroepen en het vervullen van de secretariaatsfunctie
voor deze adviescommissie (art. 35 tot en met 37 van het besluit van Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering). Het aanpassen van het ministerieel besluit dat
de werking van deze adviescommissie regelt aan deze rechtsopvolging is noodzakelijk teneinde de goede werking
ervan te garanderen;

Overwegende dat door de operationalisering van de nieuwe structuur van de Vlaamse overheid de afdeling
Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie de rechtsopvolger is van de vroegere afdeling
Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en
Infrastructuur;
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Overwegende dat door de wijziging van artikel 35 van het besluit van Vlaamse Regering van 5 maart 1996
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering door artikel 12 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 14 juni 2002 de samenstelling van de Adviescommissie Bodemsanering zoals geregeld in
artikel 2 van het ministerieel besluit van 12 maart 2002 tot bepaling van de werkingsregels van de Adviescommissie
Bodemsanering en van de vergoeding van sommige van haar leden gewijzigd werd op een manier die het artikel 2
grotendeels stilzwijgend opheft. Het komt de rechtszekerheid ten goede om voor een uitdrukkelijke opheffing van de
achterhaalde bepalingen te zorgen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 maart 2002 tot bepaling van de werkingsregels van de
adviescommissie bodemsanering en van de vergoeding van sommige van haar leden, wordt een punt 3° en 4°
toegevoegd, die luiden als volgt :

« 3° de dienst : de dienst die belast is met de juridische zaken binnen het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie;

4° hoofd van de dienst : het personeelslid dat belast is met de leiding van de dienst die belast is met de juridische
zaken binnen het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. »

Art. 2. In het artikel 2 van voornoemd besluit worden alle leden van § 1, behoudens het laatste, opgeheven en
vervangen door wat volgt :

« De Adviescommissie Bodemsanering is als volgt samengesteld :

1° een stemgerechtigde voorzitter, hoofd van de dienst, die ingevolge de operationalisering van het beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie rechtsopvolger is van de afdeling Juridische Dienstverlening van het voormalige
departement Leefmilieu en Infrastructuur, of zijn plaatsvervanger, behorende tot de ambtenaren van de dienst en
aangewezen door het hoofd ervan;

2° één of meerdere secretarissen, aangewezen door de voorzitter van de commissie, behorende tot de ambtenaren
van de dienst, die geen stemrecht hebben;

3° een vertegenwoordiger, of zijn plaatsvervanger, van de afdeling Milieuvergunningen van het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, die stemrecht heeft;

4° een vertegenwoordiger, of zijn plaatsvervanger, van een door de voorzitter van de commissie aangewezen
wetenschappelijke instelling, die stemrecht heeft;

5° twee deskundigen, of hun respectievelijke plaatsvervangers, die op grond van hun bijzondere juridische,
wetenschappelijke of technische bekwaamheid door de voorzitter van de commissie worden aangewezen, die
stemrecht hebben. »

Art. 3. In de artikelen 2, § 2, en 5, § 1, van voornoemd besluit worden de woorden ″AJD″ vervangen door de
woorden ″de dienst″.

Art. 4. In artikel 2 van voornoemd besluit worden in § 3 de woorden ″De Minister″ vervangen door de woorden
″Het diensthoofd van de dienst″ en de woorden ″de minister″ door de woorden ″het diensthoofd van de dienst″.

Art. 5. In artikel 2 van voornoemd besluit wordt in § 2 het tweede lid opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

Brussel, 12 juli 2006.

K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2006/36201]

25 JULI 2006. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 november 2005 tot oprichting
van de stuurgroep voor het natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, Speciale beschermingszone, groen-, park-
en bosgebieden in de « Duinen van de Middenkust tussen Oostende en Blankenberge »

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, inzonderheid het
artikel 50, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 19 juli 2002;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen, inzonderheid
op de artikelen 9 en 11;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2005 tot het opstarten van de procedure voor de opmaak van een
natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, Speciale Beschermingszone, groen-, park- en bosgebieden in de « Duinen van
de Middenkust tussen Oostende en Blankenberge » en aanstelling van de coördinator;
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