
Art. 4. De bodemattesten werden aangevraagd bij de OVAM.

Art. 5. De plannen liggen ter inzage tijdens de kantooruren bij de Vlaamse Landmaatschappij, Provinciale
Afdeling Gent, Ganzendries 149 te 9000 Gent, gedurende 30 werkdagen vanaf de bekendmaking van het inzagerecht
en het machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6. Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen na de
bekendmaking of kennisneming ervan alsook voor de Vrederechter op het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt
ingezet. Voor de Raad van State dient het ondertekend verzoekschrift aangetekend verstuurd te worden samen met drie
voor eensluidend gewaarmerkte afschriften door de ondertekenaar en bovendien zoveel afschriften als er andere bij de
zaak betrokken partijen zijn. Bevat het verzoekschrift tot nietigverklaring tevens een vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van de bestreden akte, dan worden bij het verzoekschrift tot nietigverklaring, negen door de
ondertekenaar voor eensluidend verklaarde afschriften gevoegd (Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot
regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State o.m. art. 85).

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2012/203539]

27 APRIL 2012. — Rechtzetting van een materiële vergissing in bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 december 2011 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. In bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 houdende definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden″
wordt artikel A5.1.8, verkeerdelijk opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften, voor ongeschreven en
onbestaande gehouden.

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

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/203650]
Exploitation aéroportuaire

Un arrêté ministériel du 1er juin 2012 agrée, pour une durée de dix ans prenant cours le 1er juin 2012, la société
″Altitude Global″ pour prester sur l’aéroport de Liège des activités d’assistance d’entretien en ligne.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2012/203650]
Flughäfenverwaltung

Durch Ministerialerlass vom 1. Juni 2012 wird der Gesellschaft ″Altitude Global″ für eine Dauer von zehn Jahren
ab diesem Datum die Zulassung gewährt, um auf dem Flughafen von Lüttich Stationswartungsdienste zu leisten.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2012/203650]
Luchthavenexploitatie

Bij ministerieel besluit van 1 juni 2012 wordt de vennootschap ″Altitude Global″ vanaf 1 juni 2012 voor tien jaar
erkend om op de luchthaven van Luik in het lijnonderhoud te voorzien.
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