VR 2017 2209 DOC.0931/2BIS

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016
betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet
van xxx 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke
ordening, milieu en omgeving
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel
20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van
sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, artikel 17, 8°;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 9/1,
ingevoegd bij het decreet van xxx 2017, artikel 14/1, eerste lid, ingevoegd bij het
decreet van 18 december 2015, artikel 52, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van xxx
2017;
Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid,
artikel 59, 3°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van
nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
Gelet op het Koninklijk besluit van 22 februari 2005 tot verduidelijking van de criteria
waarmede rekening moet worden gehouden bij het onderzoek van ontwerpen van
handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economisch dossier;
Gelet op het Koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende de wijze van voordracht
en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de
Distributie;
Gelet op het Koninklijk besluit van 23 februari 2005 betreffende de organisatie en werking
van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 maart 2005 tot vaststelling van de nadere regels voor
de bekendmaking van de vergunning van de handelsvestiging door aanplakking bedoeld
bij artikel 12 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van
handelsvestigingen;
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Gelet op het Koninklijk besluit van 1 maart 2005 betreffende de voorafgaande verklaring
bedoeld in artikel 10, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning
van handelsvestigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie,
werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de
Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de
vergunning van handelsvestigingen;
Gelet op het Ministerieel besluit van 25 januari 2007 tot goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van het Interministerieel Comité voor de Distributie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende bepaling van de
nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van
de onbebouwde percelen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de
rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de
Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op xxx 2017;
Gelet op advies nr. xxxxxxx van de Raad van State, gegeven op xxxxxxx, met toepassing
van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en van de
Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
Artikel 1. Artikel 1.2.2.3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wordt opgeheven.
Art. 2. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 27 november 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de indelingsrubriek 9.5, d), 1°, wordt de zinsnede “pluimvee- of varkenshouderij”
vervangen door het woord “pluimveehouderij”;

Pagina 2 van 17

2° in de indelingsrubriek 12.1 wordt de zinsnede “niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en
43.2” vervangen door de zinsnede “niet in rubriek 20.1.5 en 20.1.6”;
3° in de indelingsrubriek 12.1 worden de indelingsrubrieken 12.1.1° en 12.1.2°
respectievelijk hernummerd tot de indelingsrubrieken 12.1.1 en 12.1.2;
4° in de indelingsrubriek 12.1.2°, die de indelingsrubriek 12.1.2 wordt, wordt het woord
“wisselspanning” vervangen door het woord “gelijkspanning” en wordt het woord
“schijnbaar” opgeheven;
5° in de indelingsrubriek 17.2.1 wordt de zinsnede “bijlage 6” telkens vervangen door de
zinsnede “bijlage 5”;
6° in de indelingsrubriek 19.8, 1°, wordt punt d) vervangen door wat volgt:
“d) opslagplaatsen van hout en dergelijke met een capaciteit van:
1) als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied:
i) meer dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een lokaal;
ii) meer dan 200 m³ tot en met 1600 m³ in openlucht;
2) als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan
industriegebied:
i) meer dan 40 m³ tot en met 200 m³ in een lokaal;
ii) meer dan 200 m³ tot en met 800 m³ in openlucht”;
7° in de indelingsrubriek 33.4 wordt de volgende inleidende zin ingevoegd:
“opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met
uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van:
Uitzondering:
bibliotheken en klassementen zijn niet in deze rubriek ingedeeld.”;
8° de indelingsrubriek 45.16 wordt vervangen door wat volgt:
45.16

De bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend
verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet
eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van
levensmiddelen of voeder van:
1° uitsluitend dierlijke grondstoffen (andere dan
uitsluitend melk) met een productiecapaciteit van
meer dan 75 ton per dag eindproducten
2° uitsluitend plantaardige grondstoffen met een
productiecapaciteit van meer dan:
a)
300 ton per dag eindproducten
b)
600 ton per dag eindproducten als de installatie
gedurende een periode van niet meer dan 90
opeenvolgende dagen in om het even welk jaar
in bedrijf is
3° dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in
gecombineerde als in afzonderlijke producten.
Deze rubriek is van toepassing indien de
productiecapaciteit in ton per dag één van volgende
drempels overschrijdt:
— 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 10,
— [300- (22,5 × A)] in alle andere gevallen,
waarin “A” het aandeel dierlijk materiaal is (in
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gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in
eindproducten.
De verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van
het product.
Deze onderafdeling is niet van toepassing wanneer de
grondstof uitsluitend melk is.
(voetnoot C zie achteraan bijlage 1)
”;
9° in de indelingsrubriek 53.2, 2°, b), wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
“2° bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld”.”.
Art. 3. In bijlage 4.4.2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 18 maart 2016, wordt de rij:
“
koolstofmonoxide (afkomstig
van productie-installaties met
volledige oxidatieve verbrandingsprocessen, inclusief naverbranding)

-

630-08-0

500 mg/Nm³

630-08-0

100 mg/Nm³

LUC/II/001

”
vervangen door de rij
“
koolstofmonoxide (afkomstig
van productie-installaties met
volledige oxidatieve verbrandingsprocessen, inclusief naverbranding)
”.

-

LUC/II/001

Hoofdstuk 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Art. 4. In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, vervangen bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 6 juni 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 27 november 2015, wordt punt 2° opgeheven.
Art. 5. In hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt het opschrift van afdeling 3 vervangen
door wat volgt:
"Afdeling 3. Beoordelingsgronden”.
Art. 6. In hoofdstuk 4, afdeling 3, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012, wordt het opschrift van
onderafdeling 1 opgeheven.
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Art. 7. Artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juli 2009, wordt opgeheven.
Art. 8. Artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juli 2009 en gewijzigd door het besluit van 10 juni 2011, wordt
opgeheven.
Art. 9. Artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juli 2009, wordt opgeheven.
Art. 10.

Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 11.
In artikel 15 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juli 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1 wordt opgeheven;
2° in paragraaf 2 worden de woorden “met de op basis van artikel 14 verleende
adviezen, desgevallend met de elementen die voortkomen uit het openbaar onderzoek,
en” opgeheven;
3° paragraaf 3 en 4 worden opgeheven.
Art. 12.
Artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juli 2009, wordt opgeheven.
Art. 13.
In hoofdstuk 4, afdeling 3, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012, wordt het opschrift van
onderafdeling 2 opgeheven.
Art. 14.
Artikel 17 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juli 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13
januari 2012, wordt opgeheven.
Art. 15.
Artikel 18 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juli 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13
januari 2012, wordt opgeheven.
Art. 16.
Artikel 19 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juli 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13
januari 2012, wordt opgeheven.
Hoofdstuk 3. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met
betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie
Art. 17.
In artikel 29, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005
met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, het laatst gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017, wordt punt 5° opgeheven.
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Hoofdstuk 4. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008
houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de
financiering van het register van de onbebouwde percelen
Art. 18.
In artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008
houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de
financiering van het register van de onbebouwde percelen, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 6 juni 2014 en 27 november 2015, wordt het
tweede lid vervangen door wat volgt:
“Elke gewestelijke omgevingsambtenaar respectievelijk elke provinciale
omgevingsambtenaar is gemachtigd het register te consulteren voor zijn gebied.".

Hoofdstuk 5. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014
houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
Art. 19. In artikel 23, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014
houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 24 februari 2017, wordt
het vijfde lid vervangen door wat volgt:
“De gewestelijke omgevingsambtenaren, of bij hun afwezigheid de personen die door hen
gemachtigd zijn, zijn vrijgesteld van de betaling van de vergoedingen, vermeld in deze
paragraaf.”.
Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015
tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Art. 20.
In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015
tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 en 10 februari 2017, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1°
aan de eerste alinea worden een punt 3° en een punt 4° toegevoegd, die luiden
als volgt:
“3° de aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten;
4° de aanvragen voor wijzigingen van de vegetatie, vermeld in artikel 9bis, §7, en artikel
13, §4 en §5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.”;
2°
in de tweede alinea wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° aanvragen door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking
tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die
wegen, met uitzondering van:
a)
aanvragen die louter strekken tot het vellen van bomen langs die wegen;
b)
aanvragen die louter betrekking hebben op dienstenzones langs autosnelwegen;”;
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3°
in de tweede alinea, 2°, worden de woorden “volgende spoorwegen” vervangen
door de zinsnede “volgende spoorwegen, en bruggen over en tunnels onder die
spoorwegen”;
4°
aan de tweede alinea, 5°, a), worden de volgende woorden toegevoegd “en
aanvragen met betrekking tot bruggen over en tunnels onder die waterwegen en
waterlopen”;
5°
In de tweede alinea, punt 16°, wordt het woord “waterzuivering” vervangen door
het woord “waterzuiveringsinstallaties”;
6°
in de tweede alinea wordt punt 17° vervangen door wat volgt:
“17° aanvragen met betrekking tot infrastructuur met openbaar karakter om vloeibare
stoffen en gassen via een pijpleiding te vervoeren, met uitzondering van leidingen voor
hemelwater, oppervlaktewater, afvalwater en water en met uitzondering van leidingen
die tot het lokale openbare distributienet behoren;”;
7°

in de tweede alinea wordt punt 22° opgeheven.

Art. 21.
In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°
aan de eerste alinea worden een punt 3° en een punt 4° toegevoegd, die luiden
als volgt:
“3° de aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten;
4° de aanvragen voor wijzigingen van de vegetatie, vermeld in artikel 9bis, §7, en artikel
13, §4 en §5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.”;
2° aan de tweede alinea, 2°, a), worden de volgende woorden toegevoegd “met
uitzondering van aanvragen met betrekking tot bruggen over en tunnels onder die
waterlopen”;
3°
in de tweede alinea wordt punt 5° vervangen door:
“5° kleinhandelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 20.000
vierkante meter, gelegen buiten de gemeenten Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent,
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout;”;
4°

in de tweede alinea wordt punt 7° opgeheven.

Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november
2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Art. 22.
In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november
2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10
februari 2017 en 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in het eerste lid wordt punt 28° opgeheven;
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2°
aan het tweede lid worden een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die luiden als
volgt:
“4° de definities, vermeld in artikel 2 van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het
integraal handelsvestigingsbeleid;
5° de definities, vermeld in artikel 2 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.”.
Art. 23.
In artikel 8, §1, 1°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 en
37” vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 24.
In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°
in het eerste lid worden tussen de woorden “omgevingsambtenaar is” en de
woorden “bevoegd om” de woorden “in eerste administratieve aanleg” ingevoegd;
2°
tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De gewestelijke omgevingsambtenaar is bevoegd om een beslissing te nemen over
beroepen tegen beslissingen over vergunningsaanvragen, waarvoor de deputatie in
eerste administratieve aanleg bevoegd is, als de aanvragen behandeld zijn conform de
vereenvoudigde vergunningsprocedure.”;
3°
in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden “eerste
lid” vervangen door de woorden “eerste en tweede lid”.
Art. 25.
In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°
punt 3° wordt vervangen door wat volgt:
“3° in geval van een project dat uitsluitend betrekking heeft op vergunningsplichtige
kleinhandelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van maximaal 20.000
vierkante meter;”;
2°
er worden een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die luiden als volgt:
“4° in geval van een project dat uitsluitend betrekking heeft op vergunningsplichtige
wijzigingen van de vegetatie als vermeld in artikel 9bis, §7, en artikel 13, §4 en §5, van
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
5° in geval van een project dat betrekking heeft op minstens twee van de
vergunningsplichten, vermeld in artikel 5, 1°, van het decreet van 25 april 2014: de
projecten, vermeld in artikel 14 van dit besluit, of veranderingen eraan.”.
Art. 26.
In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1°
de woorden “zowel vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen als de
vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten” worden
vervangen door de zinsnede “minstens twee van de vergunningsplichten, vermeld in
artikel 5, 1°, van het decreet van 25 april 2014,”;
2°
er worden een punt 3° en een punt 4° toegevoegd, die luiden als volgt:
“3° de kleinhandelsactiviteiten vallen onder de toepassing van artikel 11, 3°;
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4° de vegetatiewijzigingen vallen onder de toepassing van artikel 11, 4°.”.
Art. 27.
In artikel 15, §1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden
“vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen of de vergunningsplichtige
exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten” vervangen door de zinsnede
“vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen, de vergunningsplichtige
exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, vergunningsplichtige
kleinhandelsactiviteiten of vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen”.
Art. 28.
In artikel 23, §1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, worden tussen de woorden “gronden met
een kadastraal nummer” en de zinsnede “, stelt de gemeente” de woorden “of
kleinhandelsactiviteiten” ingevoegd.
Art. 29.
In artikel 24, §1, tweede lid, 2°, en artikel 25, §3, eerste lid, 3°, van
hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 en 37” vervangen door de zinsnede
“artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 30.
In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 mei 2017, wordt een artikel 28/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 28/1. Als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat met een
netto handelsoppervlakte van meer dan 20.000 vierkante meter, gelegen op een afstand
van minder dan twintig kilometer van een ander gewest of van verschillende andere
gewesten, dan vervult de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de
verplichtingen, opgenomen in artikel 6, §5bis, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen.”.
Art. 31.
In artikel 30 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 of 37”
vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 32.
Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 31. Als een vergunningsaanvraag of een beroep betrekking heeft op twee of meer
van de vergunningsplichten, vermeld in artikel 5, 1°, van het decreet van 25 april 2014,
zijn de artikels die de adviesinstanties voor de vergunningsplichten in kwestie bepalen
van toepassing. Daarbij hoeft dezelfde adviesinstantie als vermeld in artikel 35, 37, 38/1
of 38/3, maar één keer om advies gevraagd te worden en hoeft ze maar één advies uit te
brengen.”.
Art. 33.
In artikel 32 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 of 37”
vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37 of 38/1”.
Art. 34.
In artikel 33 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 of 37”
vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 35.
Aan titel 3, hoofdstuk 6, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse Regering van 16 december 2016, 10 februari 2017 en 24 februari 2017,
worden een afdeling 4, die bestaat uit artikel 38/1 en 38/2, en een afdeling 5, die
bestaat uit artikel 38/3 en 38/4, toegevoegd, die luiden als volgt:
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“Afdeling 4. De instanties die advies verlenen over kleinhandelsactiviteiten, en de inhoud
van de adviezen
Art. 38/1. §1. Over vergunningsaanvragen of beroepen die betrekking hebben op het
uitvoeren van vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten, wordt advies verleend door
de instanties en in de gevallen vermeld in dit artikel.
§2. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen verleent advies als het voorwerp van de
vergunningsaanvraag betrekking heeft op projecten voor kleinhandelsactiviteiten met
een netto handelsoppervlakte van 1000 vierkante meter of meer.
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan het subadvies inwinnen van het Comité
voor Kleinhandel, vermeld in artikel 8 van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het
integraal handelsvestigingsbeleid.
Tenzij het anders is bepaald in de adviesvraag, verleent de instantie, vermeld in het
tweede lid, het subadvies binnen een vervaltermijn van twintig dagen.
De vervaltermijn, vermeld in het derde lid, gaat in op de dag na de dag van ontvangst
van de subadviesvraag.
Art. 38/2. Het advies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen bevat een toetsing
aan de beoordelingsgronden, vermeld in artikel 13 van het decreet van 15 juli 2016
betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, en, in voorkomend geval, het Vlaams
beleidskader integraal handelsvestigingsbeleid, vermeld in artikel 5 van het voormelde
decreet.
Afdeling 5. De instanties die advies verlenen over vegetatiewijzigingen, en de inhoud van
de adviezen
Art. 38/3. §1. Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent advies over
vergunningsaanvragen of beroepen die betrekking hebben op het uitvoeren van
vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen.
§2. Het agentschap van het beleidsdomein Omgeving dat belast is met de uitvoering van
het beleid inzake onroerend erfgoed verleent advies als het voorwerp van de
vergunningsaanvraag betrekking heeft op gronden die liggen in een voorlopig of definitief
beschermde archeologische site, een voorlopig of definitief beschermd monument, een
voorlopig of definitief beschermd cultuurhistorisch landschap of een voorlopig of definitief
beschermd stads- of dorpsgezicht, in voorkomend geval met inbegrip van de
overgangszones, vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voor zover
een toelating vereist conform artikel 6.4.4, §3, tweede lid, van voormeld decreet.
In afwijking van het eerste lid wordt het advies verleend door de Vlaamse Commissie
Onroerend Erfgoed als een beroep middelen opwerpt over het advies van het
agentschap, vermeld in het eerste lid, of over de behandeling van dat advies door de
overheid, bevoegd in eerste administratieve aanleg.
Art. 38/4. §1. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos, bevat een toetsing aan
de beoordelingsgronden, vermeld in artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu alsook een
gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de aangevraagde
vegetatiewijzigingen met de natuurzorgplicht, zoals voorzien in artikel 14, §1, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
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§2. Het advies van het agentschap van het beleidsdomein Omgeving dat belast is met de
uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed, respectievelijk de Vlaamse
Commissie Onroerend Erfgoed bevat een gemotiveerde beoordeling van de
verenigbaarheid van de aangevraagde vegetatiewijzigingen met het actief- en
passiefbehoudsbeginsel en de bepalingen van het beschermingsbesluit van het betrokken
onroerend erfgoed, en preciseert welke rechtsgevolgen, vermeld in artikel 6.4.4, § 3,
vierde lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van toepassing zijn.”.
Art. 36.
In artikel 39, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel
35 of 37” vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 37.
In artikel 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°
in paragraaf 1, 5°, wordt de zinsnede “artikel 35 en 37” vervangen door de
zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 en 38/3”;
2°
in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Een personeelslid van het departement van niveau A dat de secretaris-generaal van het
departement heeft aangewezen, zit de GOVC voor.”;
3° in paragraaf 2 wordt het tweede lid opgeheven;
4°
in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“§3. De secretaris van de GOVC is een personeelslid van het departement dat de
secretaris-generaal van het departement heeft aangewezen.”.
Art. 38.
In artikel 41 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°
in het eerste lid, 4°, en het tweede lid, 1°, d), wordt de zinsnede “artikel 35 en
37” vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 en 38/3”;
2° aan het eerste lid wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“5° het gaat om een aanvraag met betrekking tot kleinhandelsactiviteiten met een netto
handelsoppervlakte van meer dan 20.000 vierkante meter.”;
3°
in het tweede lid worden de woorden “of een door haar gemachtigde persoon”
vervangen door de zinsnede “, de provinciale omgevingsambtenaar of een persoon die de
deputatie of de provinciale omgevingsambtenaar gemachtigd heeft”;
4°
aan het tweede lid, 1°, wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt:
“e) het gaat om een aanvraag met betrekking tot kleinhandelsactiviteiten met een netto
handelsoppervlakte van meer dan 20.000 vierkante meter;”.
Art. 39.
In artikel 42, eerste lid, 1°, d), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, wordt de zinsnede “artikel 35 en
37” vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 en 38/3”.
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Art. 40.
In artikel 46, 1°, van hetzelfde besluit wordt punt a) vervangen door wat
volgt:
“a) in voorkomend geval, de beoordelingsgronden, vastgesteld bij of krachtens de
decreten, vermeld in artikel 3, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014;”.
Art. 41.
In artikel 48, §1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°
in punt 4°, wordt de zinsnede “artikel 35 en 37” vervangen door de zinsnede
“artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”;
2°
in punt 7° wordt punt a) vervangen door wat volgt:
“a) in voorkomend geval, de beoordelingsgronden, vastgesteld bij of krachtens de
decreten, vermeld in artikel 3, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014;”.
Art. 42.
In artikel 62 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°
in het tweede lid worden een punt 3°/1 en een punt 3°/2 ingevoegd, die luiden als
volgt:
“3°/1 het Agentschap Innoveren en Ondernemen, als de vergunningsaanvraag
betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten;
3°/2 het Agentschap voor Natuur en Bos, als de vergunningsaanvraag betrekking heeft
op wijzigingen van de vegetatie;”;
2°
in het tweede lid, 4°, wordt de zinsnede “artikel 35 en 37” vervangen door de
zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 43.
In artikel 63, §1, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede
“artikel 35 en 37” vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 44.
In artikel 66 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 februari 2017, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“De vergunningsaanvraag wordt onontvankelijk bevonden als het bevoegde bestuur bij
het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek vaststelt dat de aanvraag strijdig is met
artikel 18, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.”.
Art. 45.
In artikel 67 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1 en paragraaf 2 wordt de zinsnede “artikel 35 en 37” telkens vervangen
door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”;
2° in paragraaf 3, eerste lid, en paragraaf 4, eerste lid, 1°, worden de woorden “een
eerste adviesvraag” vervangen door de woorden “een adviesvraag in een eerste
adviesronde”.
Art. 46.
In artikel 70, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, wordt de zinsnede “artikel 35 en 37”
vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
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Art. 47.
In artikel 73 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in
eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement
Omgeving.”.
Art. 48.
In artikel 75 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, en paragraaf 2, 1°, wordt de zinsnede “artikel 35 en 37”
vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”;
2° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, wordt de zinsnede “door de afdeling RO en de afdeling
Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning” vervangen door de zinsnede “door de
afdeling RO en de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning, het
Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Agentschap voor Natuur en Bos”.
Art. 49.
In artikel 76, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen
door wat volgt:
“1° de deputatie, een bestendig afgevaardigde die de deputatie gemachtigd heeft, de
provinciale omgevingsambtenaar of een ambtenaar die de provinciale
omgevingsambtenaar gemachtigd heeft, als de deputatie de bevoegde overheid is;”.
Art. 50.
In artikel 77, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede
“artikel 35 en 37” vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 51.
In artikel 81 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 februari 2017, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“De vergunningsaanvraag wordt onontvankelijk bevonden als het bevoegde bestuur bij
het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek vaststelt dat de aanvraag strijdig is met
artikel 37, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.”.
Art. 52.
In artikel 82, §1, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 en
37” vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 53.
In artikel 83 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “, die de aanvraag
niet mee hebben ondertekend” opgeheven.
Art. 54.
In artikel 89, §1, 1°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 en
37” vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 55.
In artikel 90, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen
door wat volgt:
“1° de deputatie, een bestendig afgevaardigde die de deputatie gemachtigd heeft, de
provinciale omgevingsambtenaar of een ambtenaar die de provinciale
omgevingsambtenaar gemachtigd heeft, als de deputatie de bevoegde overheid is;”.
Art. 56.
In artikel 91 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 of 37”
vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 57.
Aan artikel 140 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 februari 2017, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als
volgt:
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“De bekendmakingen, vermeld in het eerste tot en met derde lid, gebeuren uiterlijk tien
dagen na de datum van de aktename.”.
Art. 58.
Aan titel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 februari 2017, wordt een hoofdstuk 3, dat bestaat uit artikel 140/1,
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk 3. Bijstelling van de meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit
Art. 140/1.De bijzondere milieuvoorwaarden die in de meldingsakte van een ingedeelde
inrichting of activiteit van de derde klasse zijn opgelegd, kunnen worden bijgesteld. De
bijzondere milieuvoorwaarden kunnen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
afwijken als die mogelijkheid in de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
uitdrukkelijk is vermeld voor vergunningsplichtige ingedeelde inrichtingen of
activiteiten.”.
Art. 59.
Artikel 141 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 februari 2017, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 141. §1. De volgende personen vervullen altijd de functie van gewestelijke
omgevingsambtenaar:
1° de leidend ambtenaren van:
a)
het departement ;
b)
het Agentschap Innoveren en Ondernemen;
c)
het Agentschap voor Natuur en Bos;
2° de afdelingshoofden van:
a)
de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning;
b)
de afdeling RO, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
§2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, de Vlaamse minister,
bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor
economie, kunnen bijkomende gewestelijke omgevingsambtenaren aanwijzen. Alleen
ambtenaren van niveau A uit de afdelingen RO of Milieu, bevoegd voor de
omgevingsvergunning, het Agentschap Innoveren en Ondernemen of het Agentschap
voor Natuur en Bos kunnen worden voorgedragen en aangewezen. De ambtenaren die
van rechtswege aangewezen zijn en de ambtenaren die bijkomend aangewezen worden,
beschikken conform artikel 10 van het decreet van 25 april 2014 samen over voldoende
kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu als vermeld in hoofdstuk 3 van
deze titel.
Het aanwijzingsbesluit vermeldt een termijn van maximaal zes jaar. De aanwijzing is
hernieuwbaar. Ze kan op elk ogenblik worden beëindigd, hetzij bij ministerieel besluit, na
advies van de leidend ambtenaren, hetzij op verzoek van de betrokkene.”.
Art. 60.
In artikel 142 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door
wat volgt:
“De volgende personeelsleden worden ertoe gemachtigd om taken te vervullen ter
voorbereiding of bekendmaking van beslissingen, waarvoor de Vlaamse Regering of de
gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd is. Personeelsleden van:
1°
de afdeling RO, bevoegd voor de omgevingsvergunning;
2°
de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning;
3°
het Agentschap Innoveren en Ondernemen;
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4°

het Agentschap voor Natuur en Bos.”.

Art. 61.
In titel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 februari 2017, wordt een hoofdstuk 1/1, dat bestaat uit artikel 142/1 en
142/2, ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk 1/1. De provinciale omgevingsambtenaren
Art. 142/1. Om te kunnen worden aangewezen als provinciale omgevingsambtenaar,
moet een persoon voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
1° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A;
2° beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar.
De aangewezen personeelsleden beschikken conform artikel 9/1 van het decreet van 25
april 2014 samen over voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu
als vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.
Het aanwijzingsbesluit vermeldt een termijn van maximaal zes jaar. De aanwijzing is
hernieuwbaar. Ze kan op elk ogenblik worden beëindigd, hetzij bij besluit van de
deputatie, na advies van de gouverneur, hetzij op verzoek van de betrokkene.
Art. 142/2. Met uitzondering van de taken die zijn toegewezen aan de POVC is de
provinciale omgevingsambtenaar gemachtigd om te beslissen over de ontvankelijkheid
en volledigheid van vergunningsaanvragen, verzoeken en ambtshalve initiatieven tot
bijstelling van de omgevingsvergunning, mededelingen met de vraag tot omzetting van
een milieuvergunning van bepaalde duur in een vergunning van onbepaalde duur en
beroepen waarvoor de deputatie bevoegd is.
Personeelsleden van de provinciale administratie, bevoegd voor de
omgevingsvergunning, worden ertoe gemachtigd om taken te vervullen ter voorbereiding
of bekendmaking van beslissingen, waarvoor de deputatie bevoegd is.”.
Art. 62.
In artikel 153 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 35 of 37”
vervangen door de zinsnede “artikel 35, 37, 38/1 of 38/3”.
Art. 63.
In afdeling 1 van titel 8, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 24 februari 2017, wordt een
artikel 153/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 153/1. Met toepassing van artikel 14/1, vijfde lid, en in afwijking van artikel 14/1,
tweede lid, van het decreet van 25 april 2014 en de bepalingen van dit besluit wat
betreft digitale indiening, worden aanvragen die louter betrekking hebben op
kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen per beveiligde zending, niet zijnde een
digitale zending, ingediend in vier exemplaren, waarvan twee exemplaren op papier en
twee exemplaren op een leesbare, virusvrije USB-stick.
In afwijking van de bepalingen van dit besluit wat betreft digitale behandeling worden
aanvragen die louter betrekking hebben op kleinhandelsactiviteiten of
vegetatiewijzigingen analoog behandeld, met inbegrip van de bekendmaking van de
beslissing.
Pagina 15 van 17

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister,
bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de
economie, bepalen gezamenlijk de datum vanaf wanneer aanvragen die louter betrekking
hebben op kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen digitaal ingediend kunnen
worden en vervolgens digitaal behandeld worden.”.
Art. 64.
In artikel 156 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 24 februari 2017, wordt paragraaf 1
vervangen door wat volgt:
“§1. Met behoud van de toepassing van artikel 153/1, laadt het bevoegde bestuur
analoog ingediende, ontvankelijke en volledige vergunningsaanvragen en analoog
ingediende beroepschriften in het uitwisselingsplatform op uiterlijk op de dag van de
beslissing over de ontvankelijkheid en de volledigheid.
Het bevoegde bestuur dat akte heeft genomen van een melding, laadt de melding en de
meldingsakte in het uitwisselingsplatform op uiterlijk de tiende dag na de meldingsakte.”.
Art. 65.
Bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16
januari 2017 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017, wordt vervangen
door bijlage 1, gevoegd bij dit besluit.
Art. 66.
In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van
16 januari 2017 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017, worden de
betrokken addenda vervangen door de addenda, zoals opgenomen in bijlage 2, gevoegd
bij dit besluit en worden de addenda V1 en W1 ingevoegd, zoals opgenomen in bijlage 2,
gevoegd bij dit besluit.
Art. 67.
Bijlage 7 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16
januari 2017 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017, wordt vervangen
door bijlage 3, gevoegd bij dit besluit.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Art. 68.

De volgende besluiten worden opgeheven:

1° het koninklijk besluit van 22 februari 2005 tot verduidelijking van de criteria waarmede
rekening moet worden gehouden bij het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging
en de samenstelling van het sociaal-economisch dossier;
2° het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende de wijze van voordracht en
aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
3° het koninklijk besluit van 23 februari 2005 betreffende de organisatie en werking van
het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
4° het koninklijk besluit van 1 maart 2005 tot vaststelling van de nadere regels voor de
bekendmaking van de vergunning van de handelsvestiging door aanplakking bedoeld bij
artikel 12 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van
handelsvestigingen;
5° het koninklijk besluit van 1 maart 2005 betreffende de voorafgaande verklaring bedoeld
in artikel 10, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van
handelsvestigingen;
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6° het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking,
vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie
bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning
van handelsvestigingen;
7° het ministerieel besluit van 25 januari 2007 tot goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van het Interministerieel Comité voor de Distributie.
Art. 69.

Artikel 1 tot en met 3 treden in werking op 1 juli 2018.

Art. 70.
De volgende bepalingen treden in werking op 1 januari 2018:
1° artikel 32 tot en met artikel 51 van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het
integraal handelsvestigingsbeleid;
2° artikel XXX van het decreet van xxx houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke
ordening, milieu en omgeving;
3° artikel 5 tot en met 17 en artikel 19;
4° artikel 21, 1° tot en met 7°, artikel 22, 1° en 3°, artikel 24, 2°, artikel 26 tot en met
artikel 47, artikel 49 tot en met artikel 53, artikel 55 tot en met 57, artikel 60 tot en
met 67.
Art. 71.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse
minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, en de Vlaamse minister,
bevoegd voor de economie, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE
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