
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Vlaamse Milieumaatschappij

[C − 2007/36821]

30 SEPTEMBER 2007. — Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij
houdende vaststelling van het organogram van de Vlaamse Milieumaatschappij

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,

Gelet op het kaderdecreet van 18 juli 2003 betreffende het bestuurlijk beleid, inzonderheid op artikel 10, § 4;
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;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid,
inzonderheid op artikel 10;

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 31 maart 2006 houdende de werking van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Vlaamse Milieumaatschappij »;

Gelet op het advies van het entiteitsoverlegcomité van de Vlaamse Milieumaatschappij van 25 september 2007,

Besluit :

Artikel 1. De Vlaamse Milieumaatschappij wordt ingedeeld in volgende afdelingen :

1° de afdeling Rapportering Water;

2° de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie;

3° de afdeling Ecologisch Toezicht;

4° de afdeling Economisch Toezicht;

5° de afdeling Operationeel Waterbeheer;

6° de afdeling Algemene Zaken;

7° de afdeling Kennisbeheer.

Art. 2. De in artikel 1 genoemde afdelingen hebben onder meer de volgende taken :

1° de afdeling Rapportering Water :

— meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;

— meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;

— laboratorium;

2° de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie :

— meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de
milieuvergunningsaanvragen lucht;

— meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;

— rapporteren over de toestand Vlaams Leefmilieu : MIRA;

— externe communicatie;

— internationaal milieubeleid;

3° de afdeling Ecologisch Toezicht :

— ecologisch toezicht en gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur;

— uitbouw en beheer van de saneringsinfrastructuur;

— adviseren van de milieuvergunningsaanvragen afvalwaterlozingen m.i.v. het beheer van de milieugevaarlijke
en diffuse stoffen;

4° de afdeling Economisch Toezicht :

— economisch toezicht op de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering m.i.v. de correcte kostentoerekening;

— incohieren, innen en invorderen heffing;
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5° de afdeling Operationeel Waterbeheer :

— beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;

— grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;

— lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;

— drinkwater en grijswaterbeheer;

— rattenbestrijding;

— watersysteemkennisbeheer m.i.v. het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer;

6° de afdeling Algemene Zaken :

— boekhouding, begroting en facilitymanagement;

— interne communicatie;

— juridische zaken;

— logistieke ondersteuning buitendiensten;

— personeelsbeleid;

7° de afdeling Kennisbeheer :

— organisatiebeheersing m.i.v. het beleid beheersinformatie;

— informatica.

Art. 3. De taken inzake integraal waterbeleid en het secretariaat Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
worden toegewezen aan de algemeen directeur.

Art. 4. De in artikel 1 vermelde afdelingen worden geleid door een managementfunctie van N-1 niveau of de
algemeen directeur.

Art. 5. Het organogram van de Vlaamse Milieumaatschappij is vastgesteld in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Aalst, 30 september 2007.

F. VAN SEVENCOTEN

Bijlage
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