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Titel

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en
sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid 

Bron : VLAAMSE OVERHEID 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 09-04-2020 bladzijde : 25527

Inwerkingtreding : 03-04-2020

Inhoudstafel

Art. 1-4

Tekst

Artikel 1. Aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt in
hoofdstuk 1.2 een afdeling 1.2.3 toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "Afdeling 1.2.3. Afwijkingen tijdens een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid"

  Art. 2. In afdeling 1.2.3 van hoofdstuk 1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, toegevoegd bij artikel 1, wordt een artikel 1.2.3.1
ingevoegd, dat luidt als volgt:
  " § 1. De Vlaamse minister kan gedurende de periode dat de Vlaamse Regering een civiele noodsituatie heeft
vastgesteld in toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in
geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, voor een beperkte termijn afwijkingen
toestaan op de milieuvoorwaarden uit dit besluit, in elk van onderstaande gevallen:
  1° in geval dit vereist is om redenen van algemeen belang die verband houden met de vastgestelde civiele
noodsituatie;
  2° in geval het in gevolge de vastgestelde civiele noodsituatie onmogelijk is om bepaalde milieuvoorwaarden na
te leven. Onder onmogelijkheid wordt ook begrepen de situatie waarin de kosten verbonden aan het naleven van
de milieuvoorwaarden onevenredig hoog zijn.
  De omvang en de termijn van de afwijking zijn steeds beperkt tot wat hoogstnoodzakelijk is. De termijn
waarbinnen een afwijking wordt toegestaan, kan de maximale duurtijd van de vastgestelde civiele noodsituatie,
met inbegrip van een eventuele verlenging, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel
4, § 1, eerste lid van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid, niet overschrijden.
  De minister houdt hierbij in de mate van het mogelijke rekening met de vereisten van artikel 5.4.3 van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Naast de redenen vermeld in het
eerste lid, kunnen de beperktheid in omvang en tijd van de afwijking en eventuele alternatieve maatregelen die in
de mate van het mogelijke een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, hierbij in overweging genomen
worden.
  De minister kan voorwaarden verbinden aan de beslissing waarbij een afwijking van de milieuvoorwaarden wordt
toegestaan en kan de toepassing ervan tot een bepaalde sector of categorie van inrichtingen beperken.
  § 2. Het ministerieel besluit tot afwijking wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad."
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  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring.

  Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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