
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[2011/201033]

Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 tot aanwijzing van de leden en hun
plaatsvervangers van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, wat betreft de vervanging van een
plaatsvervangend lid

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. In artikel 2, 1o, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 tot aanwijzing van de
leden en hun plaatsvervangers van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij worden de woorden ″Hilde
Maertens″ vervangen door de woorden ″Danny Vandebeeck″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 25 februari 2011.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van
dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2011/201358]

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. — Erkenning als bodemsaneringsdeskundige

Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 februari 2011 wordt de BVBA
Recycling Assistance met hoofdzetel gevestigd Drengel 34 te 2980 Zoersel erkend als bodemsaneringsdeskundige van
type 1 voor onbepaalde duur.

Dit besluit treedt in werking op 25 februari 2011.

*
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Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2011/201338]

Arrest van de Raad van State

Het verzoek van de stad GENT tot tussenkomst in het administratief kort geding wordt ingewilligd.
Bij arrest nr 211.048 van 7 februari 2011 beveelt de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van het

besluit van 9 juli 2010 van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ″afbakening grootstedelijk gebied Gent-deelproject 6C Parkbos″, bij uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2010, in zoverre dit het ″gebied voor wetenschapspark″ betreft.

De Raad van State verwerpt de vordering voor het overige.
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Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2011/35259]

Provincie Antwerpen. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

ARENDONK. — Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 3 februari 2011 verleent
goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur » dat de gemeenteraad
van Arendonk op 8 november 2010 definitief vastgesteld heeft. De goedkeuring door deputatie gebeurt met één
tegenstem.
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Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2011/201357]
Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

LICHTERVELDE. — Bij besluit van 3 maart 2011 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Stegen Akker voor de gemeente Lichtervelde, zoals definitief vastgesteld door
de gemeenteraad van Lichtervelde in zitting van 20 december 2010, gedeeltelijk goedgekeurd, mits uitsluiting van de
met blauw omrande delen.
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