
HOOFDSTUK 14. — Oppervlaktedelfstoffendecreet

Art. 110. In artikel 15, § 1, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen, gewijzigd bij het
decreet van 7 december 2007, worden de woorden « de eigenaar » vervangen door de woorden « de eigenaars of
houders van zakelijke rechten ».

Art. 111. Aan artikel 18, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, wordt de
volgende zin toegevoegd :

« Die verplichting blijft ook gelden nadat de vergunningstermijn verstreken is, of als een vergunning vervallen,
ingetrokken of geschorst is. »

Art. 112. Aan artikel 27, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 30 april 2009, wordt een derde lid
toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De regeling blijft ook gelden nadat de vergunningstermijn verstreken is, of als een vergunning vervallen,
ingetrokken of geschorst is. »

HOOFDSTUK 15. — Decreet betreffende het integraal waterbeleid

Afdeling 1. — Omzetting van de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid

Art. 113. In hoofdstuk VII van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij het
decreet van 25 mei 2007, wordt voor afdeling 1, die afdeling 1bis wordt, een nieuwe afdeling 1 ingevoegd, die luidt als
volgt :

« Afdeling I. Algemene bepalingen ».

Art. 114. In hoofdstuk VII van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007, wordt in afdeling 1,
ingevoegd bij artikel 113, een artikel 50ter ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 50ter. Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2008/105/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot
wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG
van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG. »

Art. 115. In hoofdstuk VII, afdeling Ibis,van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling IIbis ingevoegd, die luidt als
volgt :

« Onderafdeling IIbis. Aanwijzen van mengzones ».

Art. 116. In hoofdstuk VII, afdeling Ibis van hetzelfde decreet wordt in onderafdeling IIbis, ingevoegd bij
artikel 115, een artikel 52bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 52bis. De Vlaamse Regering kan aan lozingspunten grenzende mengzones aanwijzen. In die mengzones
mogen de concentraties van prioritaire stoffen en de door de Vlaamse Regering aangewezen verontreinigende stoffen
de desbetreffende milieudoelstellingen overschrijden, mits dat geen gevolgen heeft voor de naleving van deze normen
in de rest van het oppervlaktewaterlichaam in kwestie.

Bij de aanwijzing van lozingspunten waarborgt de Vlaamse Regering dat de omvang van elke mengzone :

1° beperkt is tot de nabijheid van het lozingspunt;

2° proportioneel is, rekening houdend met de concentraties van de verontreinigende stoffen op het lozingspunt en
de geldende voorwaarden voor de emissies van verontreinigende stoffen. »

Art. 117. Aan artikel 58 van hetzelfde decreet wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Van het vereiste om noodzakelijke aanvullende maatregelen te nemen, vermeld in het eerste lid, 4°, kan door de
Vlaamse Regering worden afgeweken als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de oorzaken, vermeld in het eerste lid, 1°, zijn het resultaat van een overschrijding die te wijten is aan een buiten
het Vlaamse Gewest gelegen verontreinigingsbron;

2° de Vlaamse Regering was ten gevolge van die grensoverschrijdende verontreiniging niet in staat om effectieve
maatregelen te nemen om de milieudoelstellingen in kwestie na te leven;

3° de Vlaamse Regering paste de coördinatiemechanismen, vermeld in artikel 19, toe;

4° de Vlaamse Regering maakte in voorkomend geval gebruik van de bepalingen van artikelen 53 tot en met 55
voor de door de grensoverschrijdende verontreiniging getroffen waterlichamen. »

Art. 118. Aan bijlage I, 3.1, 1°, bij hetzelfde decreet worden een punt e) en een punt f) toegevoegd, die luiden als
volgt :

« e) een beschrijving van de aanpak en de methoden die zijn toegepast om de mengzones af te bakenen;

f) een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen met het oog op het verkleinen van de omvang van de
mengzones in de toekomst. »

Art. 119. Aan bijlage I, 3.2, bij hetzelfde decreet worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden als
volgt :

« 5° een analyse van langetermijntendensen met betrekking tot de concentraties van prioritaire stoffen die de
tendens hebben te accumuleren in sediment of biota;

6° een inventaris, met inbegrip van kaarten als die deze beschikbaar zijn, van de emissies, lozingen en verliezen
van prioritaire stoffen en door de Vlaamse Regering aan te wijzen verontreinigende stoffen, waar passend, met inbegrip
van de concentraties ervan in sedimenten en biota. In de inventaris wordt ook opgenomen welke referentieperiodes
gebruikt werden voor de gemaakte schattingen. »

Art. 120. Aan bijlage II, 7.3, bij hetzelfde decreet worden na het woord « verhinderen » de volgende woorden
toegevoegd :

« , met inbegrip van de maatregelen die erop gericht zijn dat de concentraties van prioritaire stoffen niet significant
toenemen in sediment en/of de biota in kwestie. »
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