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Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
ACTIVITEITENVERSLAG 2012

Voorwoord
De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) voegt bij dit activiteitenverslag 2012 ook dat van 2011
(doc 11052-1877) omdat de nieuwe minister-voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer
Rudi Vervoort, pas onlangs, op 7 mei 2013, in dienst getreden is.
Dat verslag van 2011, dat ook de overdracht was aan de nieuwe GOC-leden, licht de nieuwe ministervoorzitter in over de samenstelling, de werking en de opdrachten van de GOC en biedt hem een
overzicht van de verwezenlijkingen van de Commissie tijdens de vorige legislatuur (2006).

Verwezenlijkingen van de Commissie in 2012
2012 was een zeer druk jaar voor de GOC.
Op 20/01/2011 heeft de gewestregering een besluit goedgekeurd tot instelling van de procedure tot
gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP), in antwoord op de nieuwe
demografische uitdaging waarmee het gewest wordt geconfronteerd en die een toenemende vraag
naar huisvesting en wat ermee samenhangt, zal veroorzaken.
Gelet op de voorbereiding van het advies van de GOC op 29/10/2012 werden de GOC-vergaderingen
nagenoeg uitsluitend gewijd aan de analyse van het besluit op het 'Demografisch GBP'.
In totaal ging het om 36 plenaire vergaderingen, waarvan 23 over het GBP en 1 over de voorstelling
van de studie Brussel-Metropool 2040 (12/01).

A. Advies volgens het wettelijke proces van het BWRO
1. ONTWERP-BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
GOEDKEURING VAN DE GEZONEERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
VOOR DE PERIMETER WETSTRAAT EN HAAR ONMIDDELLIJKE OMGEVING (ZGSVWET)
(3 zittingen: 9/2, 23/2, 1/3)





(advies van 1-03-2012)

De GOC heeft gewaarschuwd voor de complexiteit van de verordening die in strijd is
met het principe van administratieve vereenvoudiging en vraagt dat een hulpmiddel en
een geïllustreerde woordenlijst worden voorzien.
De stedenbouwkundige lasten zouden moeten worden gewijd aan de voorzieningen
die het gevolg zijn van de uitbreiding van het aantal woningen in het gebied (kribbes,
scholen, ...) en in verhouding staan tot de behoeften die door het ontwerp worden
gecreëerd;
Op stedenbouwkundig niveau legt de GOC de nadruk op:
o de gedifferentieerde behandeling van de erfgoedkundige elementen;

Verslag 2012 - Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
1/6

Doc 13050-2012RAnl

o
o
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de negatieve impact van de torens op de bestaande huisvesting (harmonisering
van de hoogtes van gebouwen);
de toegang tot de vrije ruimten voor het publiek en de kwaliteit en harmonie op
de bestaande pleinen en squares;
de invoering van regels voor de tijdelijke plaatsing en de vervaardiging van een
werkmaquette voor de analyse van de aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning.

2. ONTWERP VAN GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN (GemOP)VAN SCHAARBEEK
(3 zittingen: 29/3, 29/4, 3/5)



3.

(advies 03/05/2012)

De GOC wenste meer duidelijkheid van de kaarten, met een verwijzing naar de
toekomstige projecten en een hiërarchie van de gemeentelijke activiteitenpolen.
Bepaalde aspecten van de 10 prioriteiten per gemeente dienen in het oog te worden
gehouden:
o hiërarchische indeling van de doelstelling. Immers, gelet op het grote aantal en op
hun kostprijs, zullen sommige niet kunnen worden verwezenlijkt
o overleg met de andere partijen (gewest, NAVO), om de effecten op haar
grondgebied te meten van de ontwikkeling van sites die zich buiten haar
grondgebied bevinden.
o energiebesparing en duurzame ontwikkeling;
o mobiliteit (uitbreiding van de GEN-haltes): de GOC steunt de gemeente om haar
wens om 3 GEN-haltes op haar grondgebied in te planten, beter te
beargumenteren;
o globale en vernieuwende visie inzake opleiding;
o leef- en woonkwaliteit;
o steun aan de instellingen die lokale tewerkstelling bieden, in het kader van
armoedebestrijding.
o de centraliteitssystemen (ontwikkelingspolen).

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP - EASTMANPROJECT
«Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke
wijziging, wegens openbaar nut, van het gewestelijk bestemmingsplan met het oog op de
verwezenlijking van het project genaamd 'Huis van de Europese Geschiedenis' in het
Eastmangebouw in het Lepoldpark te Brussel»

(2 zittingen: 20/9, 25/9)

(advies d.d. 25-09-2012)

De GOC is van mening dat de geplande gedeeltelijke wijziging wegens openbaar nu met het
oog op de verwezenlijking van het project 'Huis van de Europese Geschiedenis' in het
Leopoldpark geen noemenswaardige impact op het milieu zou hebben.
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4. DEMOGRAFISCH GBP
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011 tot instelling van de
procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan

23 sessies:

(advies d.d. 29-10-2012)

(10/5, 31/5, 7/6, 14/6, 19/6, 21/6, 26/6,12/7, 30/8), 6/9, 13/9, 18/9, 20/9, 25/9, 27/9, 2/10, 4/10,
9/10, 11/10, 16/10, 18/10, 23/10), 25/10, 29/10) + 1 sessie in 2011.
Context:
Met het oog op de ontwikkeling van huisvesting in de zones waar dit tot dan toe verboden
was, heeft het demografisch GBP bepaalde zones (voornamelijk opgenomen in GSI's: zones
voor stedelijke industrie; SGG's: sterk gemende gebieden; GVH's: gebieden voor vervoer- en
havenactiviteiten) opgenomen in een nieuw type bestemming: de OGSO's,
ondernemingsgebieden in de stedelijke omgeving. Deze oplossing moet een gedeeltelijk
antwoord bieden op de demografische toename waarmee het Gewest wordt geconfronteerd.
De economische activiteiten blijven de hoofdbestemming, maar huisvesting is er toegestaan
bij wijze van tweede bestemming. De verenigbaarheid tussen deze bestemmingen moet
worden gegarandeerd.
Deze OGSO's worden vooral in 6 grote polen ingedeeld: Erasmus, Birmingham, Biestebroek,
Werkhuizenkaai, NAVO en Mommaerts-Reyers. In totaal betreffen den OGSO's 207,1 ha
terrein, hetzij zowat 25 % van de totale oppervlakte van de huidige GSI's en GVH's.
De GOC heeft in haar advies over deze gedeeltelijke GBP-wijziging rekening gehouden met
de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek waren ingediend en met de adviezen van de
adviesorganen.
Wat de verschillende bestudeerde polen betreft is de GOC van mening dat, alvorens een
bestemmingswijziging door te voeren, voor bepaalde van de nieuwe zones - OGSO of GGB –
in de eerste plaats een richtschema moest worden opgemaakt, of een BBP, of dat de
goedkeuring van het GPDO moest worden afgewacht.

Globaal gezien luidt de mening van de Commissie als volgt:
 zij herinnert aan de noodzaak om eerst het GPDO uit te werken vooraleer het GBP te
wijzigen;
 ze is van mening dat een update van de bestaande feitelijke toestand en van de
bestaande rechtstoestand noodzakelijk is om te beslissen over al de nieuwe GBP.
 heeft gepleit voor de invoering van een werkmiddel dat wordt voorzien in art. 4 van
het BWRO : ‘een verslag over de stand van zaken en de vooruitzichten inzake de
ontwikkeling en de stedenbouw en over de uitvoering van de gewestelijke en
gemeentelijke plannen’
 heeft voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de demografische
voorspellingen;
 de gebieden van gewestelijk belang (GGB's) en de verdichting van de typische
woongebieden hadden een antwoord kunnen bieden op de demografische groei;
 zij heeft bedenkingen bij het evenwicht tussen het ontwerpplan enerzijds en het profiel
van de behoeften in termen van toegankelijke woningen anderzijds;
 ze heeft een reeks aanpassingen van het OGSO-voorschrift voorgesteld en meer
bepaald volgende punten benadrukt :
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de noodzaak om de meeste stedelijke industriegebieden te behouden met een
voorkeur voor een ligging in de buurt van mobiliteitsassen;
- om de bescherming van de bestaande bedrijven te garanderen met het oog op
het behoud van de productieactiviteiten in deze gebieden, zoals door de
regering wordt geloofd;
zij is bovendien van mening dat, om het samen bestaan van woningen en
ondernemingen te vergemakkelijken, de normen voor geluidsoverlast en
bodemvervuiling dienen te worden aangepast vóór het GBP in werking treedt;
ze wijst op de noodzaak van een systeem dat de meerwaarden benadrukt vooraleer
het plan in werking treedt;
ze heeft kritiek op de kwaliteit van de milieueffectenstudie;
ze betreurt dat de individuele auto zoveel plaats inneemt in het ontwerpplan, terwijl het
langetermijnpotentieel van de waterweg en van de spoorweg vergeten wordt
ze sluit zich aan bij een reeks zorgen over het behoud en zelfs de uitbreiding van de
groene ruimten die bijdragen tot het groene netwerk;
ze verzet zich tegen het voorstel om voorschrift 11 te wijzigen, dat handelingen en
werken moet toestaan die nodig zijn voor de verwezenlijking van het groene netwerk in
de gebieden met hoogbiologische waarde;

B. Advies gevraagd buiten het wettelijke proces van het BWRO
1. ARMOEDEPLAN
Uitvoering van het Brussels actieplan armoedebestrijding
(2 sessies: 15/3, 22/3)

(advies van 22/03/2012)

De GOC heeft volgende punten vastgesteld:
 Het ontbreken van een globale visie op het overgangsprobleem (overgang van het
statuut van minderjarige naar dat van volwassene)
 op het vlak van preventie ligt de nadruk teveel op de strijd tegen werkloosheid via
opleiding, maar er ontbreekt een visie over de jongeren die buiten het systeem vallen.
 Wat tewerkstelling betreft,
is er het lage diplomaniveau, het gebrek aan
beroepservaring van jongeren en het ontbreken van een visie op het specifieke
werkaanbod voor ondergekwalificeerde jongeren.
Ze is van mening dat het actieplan moet worden uitgediept a.h.v. discussies met de
jongvolwassenen.
De GOC heeft de aandacht van de Regering op volgende punten gevestigd:
 zij heeft de nadruk gewaardeerd die werd gelegd op de jongerenproblematiek; (sterke
toename sinds 2000)
 de nood aan een transversale visie die al de aspecten van armoede koppelt aan de
algemene GPDO-doelstellingen (opleiding, vorming, collectieve voorzieningen,
gezondheid, huisvesting)
 Opereren op verschillende niveaus:
o federaal (federale politie in de grootsteden)
o metropolitaans (solidariteit tussen de gewesten, gemeenschappen, federaal,
provincies en gemeenten)
o gemeentelijk en per wijk (dichter bij de mensen)
 het feit dat bijzondere aandacht gaat naar huisvesting (toegankelijkheid van de woning,
groepswoningen, strijd tegen ongezonde woningen, ...)
 met betrekking tot tewerkstelling en opleiding/onderwijs, de invoering van een systeem
met een professioneel contactencircuit dat beantwoordt een de mogelijkheden van
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jongeren (rationalisering van het technisch en beroepsonderwijs, imago van het
beroep, compagnonnage).
de stad aantrekkelijker maken voor jongeren (sportinfrastructuur, ...)
een globaal beleid voeren tegen stedelijke dualiteit (verplaatsingen vergemakkelijken
en de opleidings-en tewerkstellingscentra vlot toegankelijk maken om gettovorming
tegen te gaan).

2. STRATEGISCH PLAN VOOR VOETGANGERS
(3 sessies: 28/6, 10/7, 12/07 (gedeeltelijk)

(advies d.d. 10-07-2012)

De GOC heeft het vernieuwende aspect beklemtoond van een strategisch plan dat volledig
aan de voetganger wordt gewijd, dat wijst op een stedelijk engagement (langetermijnvisie),
maar ze onderstreept tegelijk het belang van coördinatie met andere plannen om mobiliteit
voor iedereen in de stad te vrijwaren.
De Commissie heeft de idee verdedigd van het centrum, als voetgangerscentrum, als basis
voor de ontwikkeling van een voetgangersnetwerk.
Het GOC heeft de nadruk gelegd op de verbeterde veiligheid voor de voetgangers in de stad :
 het onderhoud en de veiligheid van de doorgangen en paadjes ;
 de bebouwing op één lij plaatsen, zodat de openbare ruimte beter wordt gepercipieerd ;
 de ontwikkeling van de gedeelde ruimten en de aanleg en de uitrusting van de
voetgangersruimten;
 de coördinatie tussen het TEC-netwerk en de voetpaden.

3. WEGENBELASTING
«Voorlopige architectuurnota betreffende de kilometerheffing en het intergewestelijk vignet» “
(3 sessies: 25/9, 27/9, 6/12)

(advies d.d. 6-12-2012)

De GOC heeft bij de goedkeuring van het ontwerp benadrukt dat de heffing de bijsturing van
de gedragingen moest mogelijk maken en een inkomen moest bieden die een modale
overstap zou stimuleren.
Ze heeft gepleit voor een rechtvaardiger systeem voor het BHG (bij de herverdeling van de
inkomsten) dat de specifieke Brusselse stedenbouwkundige kenmerken evenals de externe
kosten die het Gewest moet dragen, in aanmerking neemt.

4. NATUURPLAN - Ontwerp van bestek
(1 sessie: 6/12)

(advies d.d.6-12-2012)

De GOC betreurt dat het ontwerp van bestek uit een globale lijst bestond zonder vermelding
van de bestudeerde elementen. Ze heeft gesuggereerd om het GEN en het ontwerp van
natuurplan samen uit de voeren zodat het plan kan worden aangepast naargelang van zijn
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natuurimpact en met bijzondere aandacht voor de historische parken en de beschermde
landschappen.

C. Bijzondere opmerkingen

1. Vergaderingen met de verschillende commissies
De GOC is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 adviesorganen. Ze is een ‘moeder’commissie, die meestal haar advies uitbrengt na de andere commissies en na kennis te hebben
genomen van hun adviezen, en die het interessant vindt om hun voorzitters, vicevoorzitters en
secretarissen samen te brengen om standpunten uit te wisselen over transversale thema’s die door
het geheel van adviesinstanties worden onderzocht.
De GOC heeft dus een eerste vergadering belegd in juli 2012 om dit overleg met de verschillende
commissies concreet gestalte te geven, om:
- te zorgen voor een zo goed mogelijke doorstroming van de informatie tussen de commissies;
- de werking van de verschillende commissies te verbeteren;
- een samenwerking te ontwikkelen voor de studie van de transversale en gemeenschappelijke
thema’s voor de verschillende commissies;
dit alles vooral voor de grote gewestelijke plannen en met het oog op een beter gewestelijk bestuur.
Vanuit ditzelfde standpunt, maar ditmaal voor een intergewestelijke samenwerking, heeft de GOC een
eerste contact gehad met de zustercommissies van de GOC voor het Vlaamse (SARO, vroeger
VLACORO) en het Waalse (CRAT) gewest.

2. Plenaire vergaderingen van de GOC
We danken in het bijzonder de leden die met een geregelde toewijding de vele vergaderingen hebben
bijgewoond, voor hun engagement en hun bijdrage tot de werken van de GOC.
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