
Vlaamse
Regering

Ministerieel besluit tot instelling van een aanvullend onderzoek 
naar het nut van de ruilverkaveling van het geheel van goederen 
waarvoor bij de ministeriële besluiten van 14 september 2007 en 
28 augustus 2017 een onderzoek naar het nut van de ruilverkave
ling werd ingesteld

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

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 8;

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 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 14 september 2007 een onderzoek is ingesteld naar het nut 
van de ruilverkaveling van het geheel van goederen gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Kinrooi, 2e afdeling (Molenbeersel), secties A, C en D;

Overwegende dat bij het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw van 28 augustus 2017 het geheel van goederen gelegen op het grondgebied 
van de gemeente Kinrooi, 2e afdeling (Molenbeersel), secties A, C en D, waarvoor bij het 
voormelde ministerieel besluit van 14 september 2007 een onderzoek naar het nut van 
de ruilverkaveling werd ingesteld, is uitgebreid met het geheel van goederen gelegen op 
het grondgebied van de gemeente Kinrooi, le afdeling (Kinrooi), sectie A;

Overwegende de uitslag van het voormelde onderzoek,

BESLUIT:

Artikel 1. Er wordt een aanvullend onderzoek ingesteld naar het nut van de ruilverkave
ling van de goederen die zijn aangeduid op het plan dat in bijlage bij dit besluit is ge
voegd, en die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kinrooi, le afdeling 
(Kinrooi), sectie A en 2e afdeling (Molenbeersel), secties A, C en D, teneinde een beslis
sing te nemen over het al dan niet opnemen in het blok of uitsluiten uit het blok van de 
op het plan aangeduide goederen.
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De ambtenaren van de Vlaamse Landmaatschappij die hiertoe zijn aangewezen, zijn ge
machtigd de inlichtingen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van 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 bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, 
in te winnen en te verzamelen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het 
Belgisch Staatsblad.

Brussel, 2 2 NOV. 2018

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke S
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RUILVERKAVELING
Molenbeersel

Provincie: Limburg 
Gemeente: Kinrooi

ADVIES VAN DE COÖRDINATIECOMMISSIE

AANGEPAST KAVELPLAN 
EN

VOORSTEL VAN BLOKGRENS
SCHAAL 1/5 500

Opgemaakt bij toepassing van art. 8 van de wet van 22 juli 1970 
aangevuld door de wet van 11 augustus 1978

opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij 
Regio Oost, vestiging Hasselt

gezien en goedgekeurd door de Coördinatiecommissie 
in zitting van 26 juni 2018

het afdelingshoofd

gezien en goedgekeurd op (datum): 2 2 MOV, 2018

de secretaris de voorzitter

ir. E. Willems jr. H. Neven

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Vlaamse
overheid
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