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Wijziging brownfieldconvenanten

.

Adviesvraag: Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
brownfieldconvenanten
Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Ontvangst adviesvraag: 18 juli 2016
Adviestermijn: tot 5 september 2016
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie)
Goedkeuring raad: 29 augustus 2016

Contactpersoon: Wim Knaepen - wknaepen@serv.be
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De heer Philippe MUYTERS
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Martelaarsplein 7
1000 BRUSSEL

contactpersoon

ons kenmerk

Brussel

Wim Knaepen
wknaepen@serv.be
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Adviesvraag
besluit
brownfieldconvenanten

tot

uitvoering

van

het

decreet

betreffende

de

Mijnheer de minister
U heeft de SERV op 18 juli 2016 om advies gevraagd oven boven vermeld ontwerp van
besluit. Het besluit heeft tot doel het gewijzigde decreet van 30 maart 2007 verder te
verfijnen en dit volgens drie sporen:
Generieke voorwaarden met betrekking tot de aanvraagdossiers verankeren. De
generieke
ontvankelijkheidsen
gegrondheidsvoorwaarden
van
het
brownfieldconvenantendecreet worden niet langer via een oproep in het Belgisch
Staatsblad kenbaar gemaakt maar opgenomen in het besluit.
De totstandkomingsprocedure van brownfieldconvenanten vereenvoudigen. Door de
beslissingsbevoegdheid te delegeren van de Vlaamse Regering naar de bevoegde
minister kan het totstandkomingsproces aanzienlijk worden vereenvoudigd met een
verkorte doorlooptijd van een aanvraagdossier tot gevolg.
De rollen van de betrokken actoren verduidelijken, meer bepaald die van de
onderhandelaars, de Brownfieldcel en het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.
De bepalingen omtrent de opdracht en taken van de Brownfieldcel, de onderhandelaars
en de éénloketfunctie, gevestigd bij het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen,
worden daartoe geschrapt in het brownfieldconvenantendecreet en worden opgenomen
in voorliggend uitvoeringsbesluit.
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Gelet op de inhoudelijke draagwijdte en de beoogde doelstellingen van het ontwerpbesluit
heeft de SERV geen bemerkingen vanuit sociaaleconomische invalshoek.

Hoogachtend

Pieter Kerremans

Karel Van Eetvelt

administrateur-generaal

voorzitter
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