
Pagina 1 van 1 

 

 
 

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW 
 
 

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
 
 
Betreft:  Agendering op het Overlegcomité van het ontwerp van samenwerkingsakkoord van 

**/**/**** tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering 
van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden 

 
 
1. SITUERING 
 
Op 20 april 2018 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van samenwerkingsakkoord van 
**/**/**** tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations 
en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden goedgekeurd (VR 2018 2004 DOC.0389).  
Vermits het een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de drie gewesten betreft, 
moet het ontwerp ook aan het Overlegcomité ter goedkeuring voorgelegd worden.  
De nota aan het Overlegcomité gaat als bijlage 1, het ontwerp van samenwerkingsakkoord gaat 
als bijlage 2 en de bijbehorende memorie van toelichting gaat als bijlage 3. 
 
 
2. WEERSLAG EN KWALITEIT VAN REGELGEVING 
 
Voor de weerslag van het voorstel van beslissing op de begroting, het personeelskader en de 
personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap of op de lokale besturen en voor de kwaliteit 
van de regelgeving kan verwezen worden naar de nota aan de leden van de Vlaamse Regering bij 
de goedkeuring van het ontwerp van samenwerkingsakkoord.  
 
 
3. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 
1° haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemde nota aan het Overlegcomité tot goedkeuring 

van het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering 
van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden;  

2° de minister-president van de Vlaamse Regering te gelasten voornoemde nota en voornoemd 
ontwerp van samenwerkingsakkoord met de bijbehorende memorie van toelichting in te 
dienen op het eerstvolgende Overlegcomité.  

 
 
Joke SCHAUVLIEGE  
Vlaams minister van Omgeving,  
Natuur en Landbouw  


