PLANRUBRIEKEN OPTIONEEL OP TE NEMEN IN HET PLANNENREGISTER
Rubriek

Betekenis

Wetgeving

245

Andere rooilijnplannen

Uitgezonderd decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996,
Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

251

Onteigeningsplan voor economische expansie

Wet tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie
en de oprichting van nieuwe industrieën. van 17 juli 1959
Wet betreffende de economische expansie van 30 december 1970

253

Andere onteigeningsplannen

Uitgezonderd decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996,
Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

301

Woningbouwgebieden / Woonvernieuwingsgebieden BVR 7 april 1998

303

Bijzondere gebieden recht van voorkoop
(huisvesting)

Vlaamse Wooncode

401

Beschermde monumenten

Decreet van de Vlaamse Regering van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten

402

Beschermde landschappen

Decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen

403

Beschermde stads - en dorpsgezichten

Decreet van de Vlaamse Regering van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten

404

Beschermde archeologische monumenten en zones

Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium

501

Duinendecreet

Decreet van 29 november 1995

502

Ramsar

KB 1986

503

Vogelrichtlijngebieden

Richtlijn 79/409/EEG

BVR 6 oktober 1998

BVR 17 oktober 1988 inzake het behoud van de vogelstand
BVR 20 september 1996
BVR 23 juni 1998
504

Habitatrichtlijngebieden

Richtlijn 92/43/EEG
Beslissing van de VR 14 februari 1996 - VR/PV/1996/6-punt 9

505

VEN / IVON

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 21 oktober 1997

506

Natuurreservaten

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 21 oktober 1997

(Vlaamse natuurreservaten en erkende
natuurreservaten)
507

Recht van voorkoop goedgekeurde uitbreidingszone
van erkende en Vlaamse Natuurreservaten

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 21 oktober 1997 (art.33, 3de lid)

508

Bosreservaten

Bosdecreet van 13 juni 1990

509

Oppervlaktewateren

8 december 1998 actualisatie van het BVR oktober 1987 betreffende oppervlaktewateren van
het openbaar hydrografisch net

510

Afbakening waterwingebieden en
beschermingszones

decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer
BVR van 27/03/1985
BVR van 12/01/1999

610

Landinrichting

Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij Besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de
landinrichting

620

Ruilverkaveling

Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 22 juli 1970,
aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, houdende bijzondere bepalingen eigen aan het
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Vlaamse Gewest.
630

Natuurinrichting

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
uitvoeringsbesluit: besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998

De lijst met optionele planrubrieken is niet limitatief. Plancontouren die mee werden opgenomen in het
plannenregister, maar niet behoren tot één van de verplichte rubrieken, zullen niet worden gecontroleerd met het oog
op conformverklaring.

Richtlijn plannenregister versie 2.0 - optionele planrubrieken

