
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[2017/206643]

8 NOVEMBER 2017. — Ministeriële besluiten betreffende
de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur te Kortenberg

Ministerieel besluit waarbij de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Kortenberg van
openbaar nut wordt verklaard

Nr. 23243
Bij besluit van 8 november 2017 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke

Schauvliege, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur onder, op of boven private - onder, op of boven
private onbebouwde gronden, die niet volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen
op het grondgebied van de gemeente Kortenberg, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin,
Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Kortenberg
—————————
Kadastraal gekend onder:
Afdeling: 1; Sectie: A;
Perceel: nummers: 166W, 166D, 180A2 en 180V.
Afdeling: 4; Sectie: D;
Perceel: nummers: 8G2, 8P2 en 8N3.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Ministerieel besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende
goederen bestemd voor de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur te Kortenberg

Nr. 23243 ONT
Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 8 november 2017 wordt de nv

Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar ertoe gemachtigd om voor het Vlaamse Gewest over te gaan tot de gerechtelijke
onteigening van de gronden gelegen op het grondgebied van de gemeente Kortenberg en in oranje kleur aangeduid op
het aangehechte onteigeningsplan nummer 23243/1/17 -3- 8.1 met revisie 1 van 16 maart 2017, zijnde 441 m2 van het
perceel kadastraal gekend als, Kortenberg, afdeling 1, sectie A, nummer 180A2.

Voor de gerechtelijke onteigening wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, tot instelling van een rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigeningen ten algemenen nutte.

De gronden worden verworven om de werkzaamheden nr. 23243: ″Kortenberg: Optimal. 93281″ uit te voeren op
het grondgebied van de gemeente Kortenberg met het oog op het verplaatsen van de Molenbeek, een waterloop van
de 3de categorie.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.
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Omgeving

[2017/206876]

20 DECEMBER 2016. — Arrest van de Raad van State

Bij arrest nr. 236.837 van 20 december 2016:

De Raad van State vernietigt :

1) het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 in zoverre dit het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ’Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ definitief vaststelt, met
uitsluiting van het westelijk deel van het ’Logistiek park Waasland’, gelegen te Beveren tussen de expressweg
Kust-Antwerpen (N49), de Verrebroekstraat, Havinkbeek en Paardenkerkhofstraat, en,

2) het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 ’houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp van
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, in zoverre dit betrekking heeft op het
beheersingsgebied van het deels vernietigde definitief vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Afbakening
zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’, dus met uitsluiting van het westelijk deel van het
’Logistiek park Waasland.

De Raad van State verwerpt het beroep voor het overige.
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