
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2015/09274]
Personeel. — Pensioen

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014, wordt met ingang van
1 december 2014, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Michel
GEORGE, geboren op 18 juli 1954 te Elsene, Adviseur-generaal
penitentiaire inrichtingen, Directeur bij de Federale Overheidsdienst
Justitie buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI, Penitentiaire
Inrichtingen, in het Frans taalkader.

Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2015/11238]
Elektrische verbindingen. — Verklaring van openbaar nut

Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015, wordt een verklaring van
openbaar nut toegekend aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te
1000 Brussel, met index : 9.EE/235/80834 voor de bouw en exploitatie
van een bovengrondse 150 kV-lijn tussen het bestaande station
Langerbrugge en een nieuw aan te leggen transitiestation en van een
ondergrondse verbinding tussen het transitiestation en het station
Rechteroever, op het grondgebied van de stad Gent en de gemeente
Evergem.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[2015/202726]
2 JUNI 2015. — Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 23 april 2015

tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitale Ondersteuning

Het afdelingshoofd van de afdeling Digitale Ondersteuning van het departement Landbouw en Visserij,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, eerste lid, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de
bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, artikel 8, 13, 14, artikel
14bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, artikel 17, 18 en 19;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan
personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 10, 14 en 84;

Gelet op het besluit van het afdelingshoofd van 23 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan
personeelsleden van de afdeling Digitale Ondersteuning,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 2 van het besluit van het afdelingshoofd van 23 april 2015 tot delegatie van sommige
bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitale Ondersteuning wordt een punt 3o toegevoegd, dat luidt
als volgt:

″3o diensthoofd: het personeelslid dat belast is met de leiding van een dienst van de afdeling.″.

Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

″Art. 6. Het teamhoofd van het team Projectondersteuning en Aankoop ICT en het diensthoofd van de dienst
Ontwikkeling A hebben delegatie om, in het kader van de uitvoering van de begroting en binnen de perken van de in
de begroting vastgestelde kredieten, de opdrachten tot vastlegging en ordonnancering, de inkooporders en de facturen
goed te keuren inzake de aangelegenheden die tot de taken van de afdeling behoren, tenzij die betrekking hebben op:

1o inschrijvingskosten voor vormingen binnenland van personeelsleden van de afdeling;

2o kosten voor buitenlandse zendingen van personeelsleden van de afdeling.″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2015/09274]
Personnel. — Pension

Par arrêté royal du 21 juillet 2014, démission de ses fonctions est
accordé à Monsieur Michel GEORGE, né le 18 juillet 1954 à Ixelles,
Conseiller général établissement pénitentiaire, Directeur au sein du
service public fédéral Justice, services extérieurs de la direction
générale EPI Etablissements pénitentiaires, dans le cadre linguistique
français, à partir du 1er décembre 2014.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2015/11238]
Connexions électriques. — Déclaration d’utilité publique

Par arrêté royal du 7 juin 2015, une déclaration d’utilité publique est
octroyée à la S.A. Elia Asset, Boulevard de l’Empereur 20, à 1000 Bruxel-
les, index : 9.EE/235/ 80834, pour la construction et l’exploitation d’une
ligne aérienne à la tension de 150 kV, entre la station existante
Langerbrugge et la station de transition à construire et d’une liaison
souterraine entre la station de transition et la station Rechteroever, sur
le territoire de la ville de Gand et de la commune d’Evergem.
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Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 2/1, dat bestaat uit artikel 6/1, ingevoegd, dat luidt als volgt:

″Hoofdstuk 2/1. Delegatie inzake overheidsopdrachten

Art. 6/1. Het diensthoofd van de dienst Ontwikkeling A heeft delegatie om de beslissingen, vermeld in artikel 13,
14 en 14bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, te nemen als de
budgettaire weerslag ervan niet meer bedraagt dan 85.000 euro.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.″.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2015.

Brussel, 2 juni 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Digitale Ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij,
S. DESMET

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2015/35740]
1 JUNI 2015. — Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

tot het vaststellen van gronden gelegen in Zemst als site ’Woonzone Stationslaan Zemst’

De OVAM,

Gelet op het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (verder
genoemd ‘Bodemdecreet’), artikel 140 tot en met 145 en artikel 158;

Overwegende dat de OVAM een beleid heeft uitgewerkt waarin meerdere (potentieel) verontreinigde gronden
behorend tot een woonzone, overeenkomstig artikel 140 van het Bodemdecreet kunnen worden vastgesteld als site om
een integrale aanpak van de bodemverontreiniging te kunnen realiseren;

Overwegende dat de inventarisatiestudie ’Inventarisatie stortplaats te Stationslaan, 1980 Zemst – ref 07/687’,
uitgevoerd door de erkend bodemsaneringsdeskundige MAVA op 14 april 2009, bewoonde gronden op de niet
vergunde percelen van de voormalige stortplaats in kaart heeft gebracht;

Overwegende dat volgens deze inventarisatiestudie de gronden ter hoogte van de onderzoekslocatie in de jaren
’50 gebruikt zijn geweest als stortplaats voor huishoudelijk afval;

Overwegende dat de eigenaars van de grond aan de Stationslaan 77 (kadastraal gekend als gemeentenummer
23096, Zemst, 1ste afdeling, sectie B, grondnummer 505T) naar aanleiding van een overdracht van deze grond een
oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM hebben overgemaakt; dat uit dit oriënterend bodemonderzoek met als titel
’Oriënterend bodemonderzoek Stationslaan 77, 1980 Zemst’, uitgevoerd door de bodemsaneringsdeskundige ABO op
2 september 2004 blijkt dat op deze grond stortactiviteiten plaatsvonden;

Overwegende dat conform de “Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek” van de OVAM de
aanwezigheid van een vroegere stortplaats een ernstige aanwijzing voor een ernstige bedreiging vormt en dat er
bijgevolg dient overgegaan te worden tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek;

Overwegende dat de OVAM per brief van 30 juli 2010 de eigenaar Bhinda Asha overeenkomstig artikel 23, § 2, van
het Bodemdecreet vrijstelling heeft verleend’van de verplichting tot het uitvoeren van dit beschrijvend bodemonder-
zoek; dat de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek als doel heeft te onderzoeken of de voormalige
stortactiviteiten op de bovenvermelde grond met grondnummer 505T verontreiniging heeft veroorzaakt waarvoor een
sanering noodzakelijk is;

Overwegende dat op de grond aan de Stationslaan 69/71 (kadastraal gekend als gemeentenummer 23096, Zemst,
1ste afdeling, sectie B, grondnummer 505L) meerdere bodemonderzoeken werden uitgevoerd; dat uit deze
onderzoeken blijkt dat ook ter hoogte van deze grond stortmateriaal kon worden vastgesteld;

Overwegende dat een integrale aanpak voor deze percelen aangewezen is, gelet op de aanwezigheid van de
voormalige bodemverontreinigende activiteiten en gelet op het feit dat er meerdere eigenaars zijn die elk afzonderlijk
een onderzoeksplicht hebben voor hun eigen perceel; dat het derhalve aangewezen is om een site vast te stellen voor
deze percelen;

Overwegende dat een integrale aanpak van de bodemverontreiniging voor deze percelen aangewezen is omwille
van milieutechnische redenen, meer bepaald dat met het oog op een efficiënte aanpak en een goede risico-evaluatie het
aangewezen is om alle potentieel verontreinigde gronden op te nemen in één overkoepelend bodemonderzoek;

Overwegende dat een integrale aanpak van de bodemverontreiniging via sitevaststelling ook noodzakelijk is
omwille van administratieve en communicatie-informatieve redenen, meer bepaald dat de gebruikers en eigenaars van
de percelen gezamenlijk en gelijktijdig geïnformeerd worden over de verschillende fasen van het onderzoek en over de
ernst van de verontreiniging;

Overwegende dat conform artikel 142 van het Bodemdecreet een site-onderzoek uitgevoerd wordt op een site om
de bodemverontreiniging of potentiële bodemverontreiniging afkomstig van de bodemverontreinigende activiteiten
waarvoor de site is vastgesteld in kaart te brengen en om de ernst ervan vast te stellen. Het site-onderzoek voldoet aan
de doelstellingen van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voor de bodemverontreinigende activiteiten
waarvoor de site is vastgesteld. Een siteonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige
conform de standaardprocedure, vermeld in artikel 44, tweede lid, voor de bodemverontreinigende activiteit waarvoor
de site is vastgesteld. Bij gebrek aan een dergelijke standaardprocedure wordt het siteonderzoek uitgevoerd volgens
een code van goede praktijk;

Overwegende dat het site-onderzoek meer duidelijkheid zal geven over de omvang van de bodemverontreiniging
in het vaste deel van de aarde en in het grondwater; over de oorsprong van de bodemverontreiniging; over de
mogelijkheid tot verspreiding van de bodemverontreiniging; over de ernst van de bodemverontreiniging; over het
gevaar op blootstelling van de bodemverontreiniging voor mensen, planten en dieren en grond- en oppervlaktewateren
over de prognose van de spontane evolutie van de bodemverontreiniging in de toekomst;

Overwegende dat de locatie voldoet aan de voorwaarden voor opname in een woonzoneproject; de locatie bestaat
uit 7 percelen die opgelijst zijn in de bijlage 1;

Overwegende dat de geselecteerde gronden gelegen in Zemst vastgesteld worden als site ’Woonzone Stationslaan
Zemst’ waarvan de lijst van de gronden en het overeenkomstig overzichtsplan zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2;
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