
Vlaamse
Regering

Ministerieel besluit houdende beslissing inzake het nut van de 
ruilverkaveling Gooik

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht 
van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepa
lingen eigen aan het Vlaamse Gewest, artikel 11;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördi
neerd op 15 juni 2018, artikel 1.3.1.1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere 
regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot 
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in arti
kel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 2, 
artikel 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 5, artikel 6, gewijzigd bij de 
besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 en 22 december 2017;

Overwegende dat bij het besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur van 13 mei 2008 een onderzoek is ingesteld naar het nut van de 
ruilverkaveling van het geheel van goederen gelegen op het grondgebied van de ge
meente Gooik, le afdeling (Gooik), secties A, B, C, D en E, 2e afdeling (Leerbeek), secties A 
en B, 3e afdeling (Kester), secties A, B, C, D, E en F en 4e afdeling (Oetingen), secties A, B 
en C;
Overwegende dat bij het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
van 11 mei 2010 de coördinatiecommissie Gooik werd opgericht teneinde advies te ver
strekken betreffende de vaststelling van het ruilverkavelingsblok in het gebied waarvoor bij 
besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 
13 mei 2008 het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling werd ingesteld;

Overwegende dat de plan-MER voor de ruilverkaveling Gooik door de dienst Mer werd 
goedgekeurd op 3 november 2016;

Overwegende dat het openbaar onderzoek, zoals bedoeld m artikel 6 van de voormelde wet 
van 22 juli 1970, over de stukken van de ruilverkaveling Gooik, zoals bedoeld in artikel 5 
van de voormelde wet van 22 juli 1970, heeft plaatsgevonden van 8 november 2018 tot en 
met 7 december 2018;
Overwegende het eindadvies van de coördinatiecommissie Gooik over het ontwerp van 
kavelplan Gooik en het ontwerp van ruilverkavelingsplan Gooik, gegeven op 5 april 2019,

BESLUIT:
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Artikel 1. De ruilverkaveling van een geheel van goederen gelegen op het grondgebied 
van de gemeente Gooik, le afdeling (Gooik), secties A, B, C, D en E, 2e afdeling (Leer
beek), secties A en B, 3e afdeling (Kester), secties A, B, C, D, E en F, en 4e afdeling 
(Oetingen), secties A, B en C(is nuttig.

Deze ruilverkaveling wordt'ruilverkaveling Gooik' genoemd.

Art. 2. Het kavelplan van de ruilverkaveling Gooik wordt vastgesteld overeenkomstig het 
plan dat in bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Het ruilverkavelingsplan van de ruilverkaveling Gooik wordt goedgekeurd over
eenkomstig het plan dat in bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Het ruilverkavelingsplan Gooik is verenigbaar met de relevante doelstellingen en beginse
len vermeld in artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

Brussel, | 7 JULI 7019
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
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