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Art. 2. Artikel 7/1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
″Art. 7/1. Als de administrateur-generaal tijdelijk afwezig of verhinderd is of als er geen administrateur-generaal
is, wordt deze van rechtswege vervangen door de algemeen directeur.
Als de administrateur-generaal en de algemeen directeur gelijktijdig afwezig of verhinderd zijn of als er geen
algemeen directeur is, duidt de administrateur-generaal de persoon aan die hem vervangt. Als de administrateurgeneraal niet aanduidt wie hem vervangt, wordt de administrateur-generaal van rechtswege vervangen door een
afdelingshoofd waarbij een orde van voorrang wordt aangehouden volgens hoogste dienstanciënniteit en bij
gelijke dienstanciënniteit volgens leeftijd.″
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Mechelen, 9 april 2013.
De administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,
H. De BAETS
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VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[2013/202274]
4 MAART 2013. — Erkend natuurreservaat
Een ministerieel besluit van 4 maart 2013 verleent aan de uitbreiding van het erkende natuurreservaat nr. E-141
″Maldegemveld″, met een oppervlakte van 7 ha 47 a 3 ca gelegen te Maldegem (Oost-Vlaanderen), het statuut van
erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen
en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 13 juli 2025, einddatum van een eerdere erkenning,
zodat de totale erkende oppervlakte 85 ha 24 a 71 ca bedraagt.
Gelijktijdig wordt bij ministerieel besluit van 4 maart 2013 de toegankelijkheidsregeling goedgekeurd overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en
de natuurreservaten. De toegankelijkheidsregeling ligt ter inzage bij de gemeente Maldegem en wordt op het terrein
zichtbaar gemaakt via infopanelen aan de voornaamste ingangen van het gebied.
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VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[2013/202275]
4 MAART 2013. — Erkend natuurreservaat
Een ministerieel besluit van 4 maart 2013 verleent aan het privaat natuurreservaat ″Opstalvallei″, met een
oppervlakte van 42 ha 25 a 7 ca gelegen te Antwerpen (provincie Antwerpen), het statuut van erkend natuurreservaat
overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende
toekenning van subsidies. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van dit besluit.
Gelijktijdig wordt bij ministerieel besluit van 4 maart 2013 de toegankelijkheidsregeling goedgekeurd overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en
de natuurreservaten. De toegankelijkheidsregeling ligt ter inzage bij de stad Antwerpen en wordt op het terrein
zichtbaar gemaakt via infopanelen aan de voornaamste ingangen van het gebied.
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VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie

[2013/202304]
3 APRIL 2013. — Vaststelling van modelformulier voor aanvraag van een bodemattest
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 3 april 2013 wordt het modelformulier
voor aanvraag van een bodemattest vastgesteld. Dit modelformulier vervangt het modelformulier dat bij het
ministerieel besluit van 29 maart 2012 werd vastgesteld.
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2013.
De aanvragen voor een bodemattest die voor de inwerkingtreding van dit besluit bij de OVAM worden ingediend
op basis van het modelformulier, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
van 29 maart 2012 houdende vaststelling van modelformulier voor aanvraag van bodemattest, en die na de
inwerkingtreding ervan door de OVAM worden beoordeeld, behouden hun rechtsgeldigheid.
Het nieuwe modelformulier kan geraadpleegd en gedownload worden op de OVAM-website : http: //www.ovam.be

