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VLAAMSE OVERHEID

N. 2010 - 1668 í2010/2029081

7 MEI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectgrindwinningscomité

De Vlaamse Regering,

Gelet op de biizondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bii wet van 16ftli1993,

artikel 20;

Gelet op het decreet van L4 iuli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning,
artikel 7, $ d, en artikel 20sexies, $ 1, ingevoegd-bii het decreet van 3 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot u1w9g!ng van het decreet van 14 juli 1993 tot

oprichting rian het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, artikel L2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 novembet 2009;

Gelet op adv\es 47.525 /3 van de Raad van State, gegeven op L5 december 2009,:net toepassing van artikel 84, $ 1,

eerste lid, 1à, van de wetten op de Raad van State, gècóórdineèrd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder decreet van 14 iuli 1993 : het decreet van 14 luli 1993 tot oprichting

van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning.

Art. 2. Er wordt een projectgrindwinningscomité opgericht overeenkomstig artikel Z}sexies, $ 1, van het decreet

van 14 juli 1993.

AÍt. 3. De deputatie, burqemeesters, organisaties en verenigingen, vermeld in artikel 2}sexies, $ 1, derde [id, van

r,"t iË.r"Ji """ 
ilFlt itó3-, eËt." áàn aó vËu^re minister, bevóegá voor de nqturSltitg,{illo-mmen, de namen mee

van de door hen aángewezen leden van het projectgrindwinningscomité, alsook elke wryzrgng.

Art. 4. Het projectgrindwiruringscomité neemt een huishoudelijk reglement aan met eenParigheid van stemmen'

Art. 5. Overeenkomstis arlikel2}septies van het decreet van 1.4 juli 1993, bezorgt het projectgrqdwinningscomité
de Vlaamse Regering een v-oorstel van àe regeis b-etreffende de procedure en de uitvoerrngsmoclalrtelten rnzaKe net

vóorbereidery h"et uiívoeren en het opvolgeniuan de proiecten irrhet proiectcomité.
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Art. 6. Aan artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 jrtlí1994 tot uitvoering van het decreet van
14 jttli 1,993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van ile grindwinning wordt een tweede lid toegevoegd,
dat luidt als volgt:

"\y'oor de toepassing van hoofdstuk IIIbls van het decreet worden de gemeenten Lanaken en As aanvullend
aangewezen als giindgemeente zoals bedoeld in artikel 7, $ 3, van het decreet.".

Art. 7. De Vtaamse minister, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

J. SCHAUVLIEGE
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