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In artikel 2, alinea 4, toe te voegen na het woord
« Executieve » de woorden « deweike evenwel dient te
gebeuren binnen een jaar na de dag van betokening of
de aanvraag tot erkenning en tegen voorafgaande beta-
ling van een billijke vergoeding ».

VERANTWOORDING

Het is belangrijk dat de Executieve een beslissing neemt, ten
hoogste een jaar na de bekendmaking of de aanvraag tot erkenning,
om een eigenaar niet te lang het genot van zijn eigendom te
ontzeggen, terwiji het niet zeker is dat de Executieve een positieve
beslissing neemt wat het scheppen van een natuurreservaat betreft
en omdat in het voorstel van ordonnantie trouwens geen enkele
compensatie wordt bepaald in geval de Executieve ter zake een
negatieve beslissing neemt.

A Particle 2, alinea 4, apres Ie mot « Ex^cutif »,
ajouter les mots « laquelle doit cependant intervenir
dans un delai maximum d'un an a dater du jour de la
notification ou de la demande d'agrement et moyen-
nant juste et prealable indemnite ».

JUSTIFICATION

II importe que la decision de I'Executif intervienne dans un delai
maximum d'un an a dater du jour de la notification, ou de la
demande d'agrement, afin de ne pas spolier trop longtemps un
proprietaire de la jouissance de son bien alors meme qu'il ne serait
pas certain que I'Executif prenn'e une decision positive en matiere
de creation de reserve naturelle et que par ailleurs aucune
compensation n'est prevue par la proposition d'ordonnance en cas
precisement de decision negative de I'Executif en cette matiere.
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