
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2010/201569]

Waterwegen en Zeekanaal NV. — Besluit van de Raad van Bestuur
betreffende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur betreffende de delegatie van bevoegdheden

Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, inzonderheid artikel 3, 3e lid,
artikel 34 en artikel 38, laatste lid;

Gelet op de statuten van Waterwegen en Zeekanaal NV, extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht,
inzonderheid de artikelen 38, 44 § 1 en 45;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden;
Overwegende dat passus in fine artikel 6 § 2 ″én begrensd tot 50 % van het aannemingsbedrag waarvoor delegatie

is verleend″ aanleiding kan geven tot interpretatieproblemen;
Gelet op alle hogere akten en overwegingen, samengevoegd,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 6, § 2, van het besluit van de Raad van Bestuur betreffende de delegatie van bevoegdheden
worden de woorden ″én begrensd tot 50 % van het aannemingsbedrag waarvoor delegatie is verleend″ geschrapt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 10 maart 2010.

Willebroek, 10 maart 2010.

Albert. Absillis ir. Leo Clinckers,
Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2010/201530]

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, regio Zenne-Dijle-Pajottenland : gebieden van het
geactualiseerd Sigmaplan ″Cluster Dijlemonding″

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2010 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, Zenne-Dijle-Pajottenland : gebieden van het geactualiseerd
Sigmaplan ″Cluster Dijlemonding″ wordt voorlopig vastgesteld.

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

1o bijlage I bevat het grafisch plan;

2o 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, IV en V :

1o bijlage III, de toelichtingsnota met 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 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden
opgeheven; in voorkomend geval, een overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de
passende beoordeling, het ruimtelijk veiligheidsrapport en andere verplicht voorgeschreven effectenrappor-
ten;

2o bijlage IV, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of gebruikers-
compensatie;

3o bijlage V, de landschapstoets.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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