
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 20 november 2006
wordt het hierna vermeld laboratorium erkend in het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van de hiernavolgende
analysepakketten zoals bepaald in artikel 3, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse :

— het laboratorium Vlaamse Milieumaatschappij, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende :
c., d. en e.1. met uitzondering van oliën en vetten tot 12 september 2011.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 6 februari 2006
wordt het hierna vermeld laboratorium erkend in het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van de hiernavolgende
analysepakketten zoals bepaald in artikel 3, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse :

— het laboratorium Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), Technologielaan 23, 3001 Heverlee :
a.1., a.3., b., c., d., e.1., e.2., e.3., g.1.1., h.1.1.1., h.1.1.2., h.1.1.3., i., k.1., k.2. en k.3. voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 3 april 2006 wordt
het hierna vermeld laboratorium erkend in het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van de hiernavolgende
analysepakketten zoals bepaald in artikel 3, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse :

— het laboratorium Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), Technologielaan 23, 3001 Heverlee :
a.1., a.3., b., c., d., e.1., e.2., e.3., g.1.1., h.1.1.1., h.1.1.2., h.1.1.3., i., k.1., k.2. en k.3. voor een termijn van vijf jaar met

uitwerking vanaf 17 januari 2006.
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Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2007/35623]

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
« Intergetijdengebied Noordelijk gedeelte Prosperpolder »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2007 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Intergetijdengebied
Noordelijk gedeelte Prosperpolder » wordt voorlopig vastgesteld.

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

1° bijlage 1 : het grafisch plan;

2° bijlage 2 : de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als :

1° bijlage 3 : de toelichtingsnota : een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele
toelichting en de kaarten;

2° bijlage 4 : het plan-MER « geactualiseerd SigmaPlan ».

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 − 2007/35667]
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

regio Haspengouw - Voeren - Bos- en Landbouwgebieden « Schelfheide ». — Aankondiging openbaar
onderzoek

Op 20 april 2007 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen waarin ze het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw - Voeren -
Bos- en landbouwgebieden « ″Schelfheide″ » voorlopig heeft vastgesteld.

Voor dat ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 15 juni 2007 tot en met
13 augustus 2007 ligt het plan ter inzage op het gemeentehuis van Geetbets en Nieuwerkerken. U kunt het plan in die
periode ook inkijken bij de Vlaamse overheid, Departement RWO, Ruimtelijke Planning, in het Phoenixgebouw,
Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. Tevens kan U het plan volledig bekijken op onze website
www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Als u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u dat schriftelijk doen, uiterlijk op
13 augustus 2007. U geeft uw brief met adviezen, opmerkingen of bezwaren tegen ontvangstbewijs af op het
gemeentehuis van Geetbets en Nieuwerkerken, of bij de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening. U kunt uw
adviezen, opmerkingen of bezwaren ook aangetekend versturen naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. Houd er wel rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of
bezwaren alleen betrekking kunnen hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan werden opgenomen.
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