
Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake technische capaciteit vastgesteld in
hoofdstuk II, afdeling I van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de
leveringsvergunningen voor elektriciteit;

Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid
en inzake de capaciteit om aan de behoeften van de klanten te voldoen, zoals bepaald in hoofdstuk II, afdelingen II
en III, van voornoemd besluit van de Vlaamse Regering;

Dat de aanvrager bevestigt te voldoen aan de voorwaarden inzake de beheersmatige en juridische onafhankelijk-
heid ten opzichte van de netbeheerders, vastgesteld in hoofdstuk II, afdeling IV, van hetzelfde besluit;

Dat de aanvrager bijgevolg voldoet aan de bepalingen van artikel 2 tot 11 van het betreffende besluit;
Dat de aanvrager verklaart te zullen voldoen aan de openbare dienstverplichtingen opgelegd op grond van

artikel 19, 2° van het Elektriciteitsdecreet,
Beslist :

Artikel 1. Aan Endesa Energfa met maatschappelijke zetel Calle Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, Spanje en
BTW-nummer ESA81948077 wordt een leveringsvergunning toegekend voor de levering van elektriciteit via het
distributienet aan in aanmerking komende afnemers in het Vlaamse Gewest.

De leveringsvergunning is geldig voor een onbepaalde termijn.

Art. 2. De aanvrager zal spontaan, ten laatste op 31 mei van elk kalenderjaar en voor de eerste maal op
31 mei 2007, en verder na elke aanvraag van de VREG, de informatie verschaffen bedoeld in hoofdstuk VII van het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de leveringsvergunningen voor elektriciteit.

Art. 3. De beslissing tot toekenning van de leveringsvergunning zal worden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en in de daartoe geëigende publicaties van de VREG.

Brussel, 27 februari 2007.

Voor de VREG :

A. Pictoel,
Gedelegeerd bestuurder

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2007/35358]

Ruimtelijke ordening. — Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
« Historisch gegroeid bedrijf Orotex te Oostrozebeke » : definitieve vaststelling

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Historisch gegroeid bedrijf Orotex
te Oostrozebeke » wordt definitief vastgesteld.

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

1° Bijlage I bevat het grafisch plan;

2° Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

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

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

2° de relatien 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.
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Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2007/35368]

Ruimtelijke ordening. — Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

TIELT. — Bij besluit van 1 maart 2007 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen wordt het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan Tielt, zoals definitief vastgesteld bij besluit van 7 december 2006 van de gemeenteraad van Tielt
en gevoegd in bijlage bij het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd mits uitsluiting
van :

— Het toelaten van een nieuwe handelsfunctie tot 100 m2, als nevenfunctie bij de woonfunctie, in zonevreemde
woningen die aansluiten bij een bestaande juridische woonzone.

— Nieuwe handelsfunctie in leegstaande hoevegebouwen, complementair aan de woonfunctie, gericht op verkoop
van land- en tuinbouwproducten en/of grondstoffen.
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