
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van
het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 29 september 2006, 16 maart 2007, 6 juli 2007, 19 juli 2007 en 14 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de operationalisering van het
beleidsdomein Landbouw en Visserij;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2006 houdende de delegatie van specifieke bevoegdheden inzake het
landbouwbeleid en de zeevisserij aan de leidend ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij, gewijzigd bij
het ministerieel besluit van 7 maart 2008;

Gelet op het besluit van de leidend ambtenaar van 31 maart 2006 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan
de afdelingshoofden en het hoofd van de Managementondersteunende Diensten van het departement Landbouw
en Visserij, gewijzigd bij het besluit van de secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij
van 12 maart 2008;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, wenselijk is om sommige bevoegdheden te
subdelegeren aan het meest functionele niveau,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 9 van het besluit van de leidend ambtenaar van 31 maart 2006 tot delegatie van sommige
bevoegdheden aan de afdelingshoofden en het hoofd van de Managementondersteunende Diensten van het
departement Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het besluit van de secretaris-generaal van het departement Landbouw
en Visserij van 12 maart 2008, worden tussen de woorden ″Monitoring en Studie″ en de woorden
″en Duurzame Landbouwontwikkeling″ de woorden ″, Organisatie en Strategisch Beleid″ ingevoegd.

Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de secretaris-generaal van het departement Landbouw en
Visserij van 12 maart 2008, wordt een artikel 10bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 10bis. Het afdelingshoofd van de afdeling Organisatie en Strategisch Beleid wordt gemachtigd om
beslissingen te nemen in verband met de informatie- en communicatiesystemen van het departement en
om goedkeuring te verlenen voor de vastlegging en uitbetaling van alle informaticakredieten van het departement. »

Brussel, 11 juni 2008.

De secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij,
J. VAN LIEFFERINGE

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/35624]

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Gemengd regionaal bedrijventerrein « Weiveld noord-oost »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein
« Weiveld noord-oost » 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 stedenbouwkinduge voorschriften bij het grafisch plan.

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

Bijlage III : de toelichtingsnota : een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele
toelichting en de kaarten, de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 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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VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/35623]
Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de

gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur, regio Kust-Polders-Westhoek : landbouw- en
natuurgebieden « Strand Middenkust-West »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van
de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur, Kust-Polders-Westhoek : landbouw- en natuurgebieden
« Strand Middenkust-West » wordt voorlopig 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 onderdeel
van bijlage III, de toelichtingsnota die bevat :

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;
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