
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/15666]

21 DECEMBER 2018. — Decreet houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten
op het vlak van sectorregelgeving inzake omgeving (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op het vlak van sectorregel-
geving inzake omgeving

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:

1° decreet Lokaal Bestuur: het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

2° nieuwe gemeente: een gemeente als vermeld in artikel 343, 2°, van het decreet Lokaal Bestuur;

3° samengevoegde gemeente: een gemeente als vermeld in artikel 343, 4°, van het decreet Lokaal Bestuur.

Art. 3. De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op de hiernavolgende wetten en decreten, met inbegrip
van de uitvoeringsbesluiten ervan en de daarin opgelegde verplichtingen:

1° het Boswetboek van 19 december 1854;

2° de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging;

3° de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

4° de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet;

5° de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

6° de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

7° de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;

8° de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit
kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken;

9° de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het
winnen en het pompen van grondwater;

10° de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in
bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973,
alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979;

11° het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

12° de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke
effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen;

13° het Bosdecreet van 13 juni 1990;

14° het Jachtdecreet van 24 juli 1991;

15° het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

16° het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

17° het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen;

18° het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

19° het Bodemdecreet van 27 oktober 2006;

20° het Mestdecreet van 22 december 2006;

21° het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond;

22° de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

23° het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;

24° het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest;

25° het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting;

26° het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014;

27° het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

28° het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.

HOOFDSTUK 2. — Gevolgen voor inspraakmomenten

Art. 4. Als een van de samengevoegde gemeenten een procedure tot inspraak organiseert of mee organiseert bij
of krachtens een van de wetten of decreten, vermeld in artikel 3, dan verloopt die procedure overeenkomstig de
bepalingen van de wet of het decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten in kwestie zoals die van kracht waren op de
dag voor de samenvoegingsdatum, met dien verstande dat:

1° een rechtsgeldige aankondiging in een van de samengevoegde gemeenten beschouwd wordt als rechtsgeldig
gebeurd voor de nieuwe gemeente;

2° de eventuele terinzagelegging plaatsvindt op de plaats die aangegeven is in de aankondiging van het
inspraakmoment;
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3° de inspraak gebeurt op de wijze zoals aangegeven in de aankondiging van het inspraakmoment;

4° als een van de samengevoegde gemeenten de overheid is die bevoegd is om te beslissen in de procedure waarin
de inspraak is georganiseerd, de nieuwe gemeente die bevoegdheid verkrijgt.

In dit artikel wordt verstaan onder samenvoegingsdatum, de datum vermeld in artikel 343, 8°, van het decreet
Lokaal Bestuur.

HOOFDSTUK 3. — Gevolgen voor gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening

Art. 5. De gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening van de samengevoegde gemeenten behouden in
de nieuwe gemeente hun samenstelling en werking, en oefenen hun taken uit voor het grondgebied waarvoor ze zijn
opgericht tot een nieuwe commissie wordt benoemd voor de nieuwe gemeente.

HOOFDSTUK 4. — Gevolgen voor de ruilverkavelingscomités en ruilcomités

Art. 6. Voor een ruilverkavelingscomité als vermeld in artikel 66 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling
van landeigendommen uit kracht van de wet en een ruilcomité als vermeld in artikel 5 van de wet van
12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij
de uitvoering van grote infrastructuurwerken, geldt dat:

1° de zetel van het comité overgaat naar de nieuwe gemeente als de zetel gevestigd was in een van de
samengevoegde gemeenten;

2° de zetel van het comité niet wordt verplaatst naar een nieuwe gemeente als de zetel niet gevestigd was in een
van de samengevoegde gemeenten.

HOOFDSTUK 5. — Gevolgen voor de bevoegdheid voor beslissingen over omgevingsvergunningen

Art. 7. Als een aanvraag, een verzoek, een melding of een ambtshalve initiatief als vermeld in het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning betrekking heeft op twee of meer gemeenten binnen eenzelfde
provincie, blijft de overheid bevoegd die bevoegd was op het ogenblik dat de aanvraag, het verzoek of de melding werd
ingediend dan wel op het ogenblik van het ambtshalve initiatief werd geïnitieerd, ook als de twee gemeenten tijdens
de procedure samengevoegd worden, conform de bepalingen van deel 2, titel 8, van het decreet Lokaal Bestuur.

HOOFDSTUK 6. — Wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

Art. 8. Artikel 2bis van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, ingevoegd bij de
wet van 23 februari 1977, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 2bis. Met behoud van de toepassing van artikel 4 wordt de klassering behouden van de waterlopen die in de
tweede categorie gerangschikt waren op het ogenblik van de inwerkingtreding van de volgende wet en het volgende
decreet, en dat ongeacht de wijzigingen die in de gemeentegrenzen worden aangebracht door die wet of dat decreet:

1° de wet van 30 december 1975 houdende: 1° bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen in uitvoering van
de wet van 23 juli 1971 betreffende de samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen; 2° afschaffing van
de randfederaties opgericht door de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van
gemeenten;

2° een samenvoegingsdecreet zoals vermeld in artikel 343, 9°, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur.”.

HOOFDSTUK 7. — Slotbepaling

Art. 9. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Nota

(1) Zitting 2017-2018

Document:

- Ontwerp van decreet : 1675 – Nr. 1

Zitting 2018-2019

Documenten:

- Verslag : 1675 – Nr. 2

- Tekst aangenomen door de plenairevergadering : 1675 – Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 20 december 2018.

106731BELGISCH STAATSBLAD — 31.12.2018 — MONITEUR BELGE


