
HOOFDSTUK 11. — Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 28. In artikel 4.1.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 27 april 2007, 12 december 2010 en
23 december 2010, wordt punt 10°/1 vervangen door wat volgt :

« 10°/1 veiligheidsnota : een openbaar document waarin aangetoond wordt dat de verandering van een vergunde
inrichting geen bijkomend aanzienlijk risico van zware ongevallen voor mens en milieu meebrengt ten opzichte van de
bestaande toestand zoals die beschreven is in een voor die inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport, en
waarbij met betrekking tot die verandering wordt aangetoond welke maatregelen getroffen werden of getroffen kunnen
worden om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken; ».

Art. 29. In artikel 4.2.3, § 2, 1°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 27 april 2007, worden
de woorden « bijlagen I en II » vervangen door de woorden « bijlagen I, II en III ».

Art. 30. In artikel 4.3.3, § 3, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, worden de
woorden « waarin het project past » vervangen door de woorden « waarin een project met vergelijkbare effecten
beoordeeld werd ».

Art. 31. In artikel 4.5.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het
decreet van 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 3 wordt het woord « opgesteld » vervangen door het woord « goedgekeurd »;

2° in paragraaf 4, eerste lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

« 3° een veiligheidsnota waarin ten minste wordt aangetoond dat :

a) de geplande veranderingen geen bijkomend aanzienlijk risico van zware ongevallen voor de mens en voor het
leefmilieu meebrengt ten opzichte van de bestaande toestand, en een nieuw omgevingsveiligheidsrapport daarover
redelijkerwijs geen nieuwe of extra gegevens kan bevatten;

b) wat de geplande veranderingen betreft, de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen werden of getroffen kunnen
worden om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen van mogelijk zware ongevallen voor de mens of voor
het leefmilieu op voldoende geachte wijze te beperken, en een nieuw omgevingsveiligheidsrapport daarover
redelijkerwijs geen nieuwe of extra gegevens kan bevatten. »;

3° in paragraaf 4 wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

« De initiatiefnemer moet voor de opmaak van de veiligheidsnota een beroep doen op een erkende deskundige. »;

4° in paragraaf 6 worden de woorden « De definitieve beslissing van de administratie » vervangen door de
woorden « In geval van een positieve beslissing wordt die beslissing »;

5° in paragraaf 6 wordt het woord « worden » opgeheven.

HOOFDSTUK 12. — Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Art. 32. In artikel 13 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 7 december 2007, wordt een paragraaf 7 toegevoegd die luidt als volgt :

« § 7. Met behoud van de toepassing van artikel 16 en artikel 36ter, § 3 tot en met § 6, kunnen samenhangende of
periodiek terugkerende activiteiten die een wijziging zijn van de vegetatie of van kleine landschapselementen of van
de vegetatie ervan, in één vergunning worden toegestaan voor zover de aard, de locatie en de omvang en de frequentie
van elk van die vergunningsplichtige activiteiten duidelijk omschreven wordt.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de informatie die moet worden aangeleverd
door de aanvrager van een vergunning met betrekking tot de termijn, de frequentie en de aard van de activiteiten. ».

Art. 33. In artikel 17, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 mei 2006, wordt de
zinsnede « vermeld in artikel 48, § 1, respectievelijk 44, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 2.2.13, § 1, respectievelijk 2.2.9, § 1, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ».

Art. 34. In artikel 25, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 19 juli 2002,
30 april 2004 en 7 december 2007, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Met behoud van de toepassing van artikel 16, artikel 26bis en artikel 36ter, § 3 tot en met § 6, kunnen
samenhangende of periodiek terugkerende ontheffingsplichtige activiteiten, in één ontheffing worden toegestaan voor
zover de aard, de locatie en de omvang en de frequentie van elk van die ontheffingsplichtige activiteiten duidelijk
omschreven wordt. ».

HOOFDSTUK 13. — Decreet betreffende het integraal waterbeleid

Art. 35. Aan artikel 34, § 2, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wordt
de volgende zin toegevoegd :

« Bij de toetsing en herziening van de stroomgebiedbeheerplannen wordt rekening gehouden met het
vermoedelijke effect van de klimaatverandering, onder meer op het plaatsvinden van overstromingen. ».

Art. 36. Aan artikel 60, § 2, laatste lid, van hetzelfde decreet, worden de volgende zinnen toegevoegd :

« Bij deze toetsing en bijstelling wordt rekening gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering
op het plaatsvinden van overstromingen. De voorlopige risicobeoordeling wordt ter beschikking van het publiek
gesteld. ».

Art. 37. Aan artikel 61, § 2, van hetzelfde decreet, wordt de volgende zin toegevoegd :

« De kaarten worden ter beschikking van het publiek gesteld. ».
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