






aan de uitbreiding van het elkencl lìatuurreservaat lrr E-276
gelegen te Bocholt (Limbulg), het statuut varr erkend
van cle Vlaamse legering van 29 jurri 1999 houdende de

uurreservaten en van terreinbeherende natuulverenigingen
tot de einddatLur van de eerdere elkenning, zodat de tofale

MONITEUR BELGE - 1O.OI,2OO3 - BELGISCH STAATSBLAD

Bij het erkencl natLrLrrreservaat nc. E-277 " Buitenheide-Drie Bogen" wordt in de stad Hamont-Achel, kadasl-rale
aftleling 2, sectie-4, !*t" þlad en sectie B, l"t" blacl een uitbreidingszoné vaslgesteld waarbinnen het lecht varr voorkoop,
conlclrnr artikel 33, c.lerde lid van het clecreet betreffende het natuurbehonden het natuurlijl< milieu, van toepassing is.
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lc - 2002/36651]l

Aanstelling van de bijzondel gevolmachtigde va¡r het Vlaarns Gewest bij de N.V. Aquafin
Bij besluit van de Vlaarnse regering van 29 november 2002 wordt het volgende bepaald:

Artikel l. De heer Bluno Beels, geborer.r te Moltsel op 6 aplil 1950, woldt aangesteld als bijzonder gevolnrachtigde
van het Vlaams Gewest bij de N.V Aqualìn voor een mandaat van één jaar, n.ret ingang van 1 november 2002.

Aft. 2. De bijzoncler gevolmachtigde ontvar.rgt een bezolcliging volger.rs cle salarisschaal A 311, directeur-generaal,
anciënnil-eit 18 jaar.. Bovendien andelijkse forlàitaire vergoedir-rg van 400 EUR voor allerhande
representatiekosten en een hilo maximaal 20.000 km per:jaar cónfbrm de vergoeclingen van de
clirecteur-generaal bij het rninis gemeenschap.

Art. 3, De bijzoncler gevolnachtigde is belast met de taken en opdrachten vermeld in de overeenl(omst t"ussen het-
Vlaarns Gewest en de N.V Aquafìn vañ 10 november 1993, inzonderheid de bepalingen van artikel 38,2 en artikel 38.6.

Art. 4. Dit besluit treeclt in werking op 1 november 2002.

Alt. 5. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilierr is belast lnet de uitvoering van dit besluit.
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Departement Leefmilieu en Infrastructuur'
lc - 2003/366521

Permane¡rte Gemengde Schadecommissie Grondwater van de Benelux: aanduiding van vertegenwoordigers
Bij besluit van de Vlaamse regeling van ll oktober 2002 wordl het volgende bepaald:
worden aangecluid als leden van de permanellte gemengde schadecommissie i ng M (83)

26 van 17 ol<tober 1983 van het comité van ministers van de Benelux Economische e 
-b¡stancJ

ter vaststelling van schade veroorzaal<t cloor grensoversclrrijclencle gevolgen van
Ir. Paul Thor¡as, directer.rr-in¡¡enieur', aldelingshoold van de aldeling Water van de administratie Milieu-, Natuur-,

[,and- ett Waterbeheer nleL als plaatsvervanger ir'. Marleen Van Danlnre, ingenietu' bij cle afdeling Water van de
¿lclministratie Milieu-, Na[uur-, Land- en Waterbeheer;

De heer Rerny Mercl<x, directeur, afdelingshoofd van de afdeling Europa en Milieu van de adrninistratie Milieu-,
NaLuur-, I-and- en Waterbeheer met als plaatsvervanger Mevr. Fabienne Vanderstraeten, adjr-urct van cle directeur bij de
afcleling Europa en Milieu van cle administratie Milleu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer;-

lr. Paul Varr Huffel, ittgeuiettr bij cle afdeling Water van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Watelbeheer
met als plaatsvervauger Mevr. Petla Snellings, adjunct van de directeur bij de afdeling Water van de administratie
Milier¡-, Natuur-, Land- en Waterbeheer.

Ir. Paul Tlromas, worclt aangeduid als delegatieleider.
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Rttimtelijke ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk tritvoeríngsplan

nanciètr en Begroting, Innovatie,
eringsplan " Neerhonderd ,, van
een plan < bestaande feitelijl<e
iften en een onteigeningsplan.
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