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1. HERHALING VAN DE OPDRACHTEN VAN DE GEWESTELIJKE COMMISSIE
(artikel 7 van het BWRO)

De Regering vraagt het advies van de Gewestelijke Commissie betreffende de voorontwerpen van
ordonnantie en de ontwerpbesluiten die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het
Gewest.
De Gewestelijke Commissie is belast met het uitbrengen van een met redenen omkleed advies over de
ontwerpen van gewestelijk ontwikkelingsplan, van gewestelijk bestemmingsplan en gewestelijke
stedenbouwkundige verordeningen en over de ontwerpen van gemeentelijke ontwikkelingsplannen.
De Gewestelijke Commissie kan, inzake de uitvoering of de aanpassing van de plannen en verordeningen
waarover zij zich moet uitspreken, opmerkingen maken of suggesties voordragen bij de Regering.
Zij stelt algemene richtlijnen voor in verband met het voorbereiden en het opmaken van ontwikkelings- en
bestemmingsplannen alsmede van stedenbouwkundige verordeningen.
De Regering kan bovendien alle kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van het Gewest aan de
Gewestelijke Commissie voorleggen.

2. VERNIEUWING VAN DE LEDEN VAN DE GOC

Referenties :
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) – art. 7.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010 betreffende de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.
De leden van de Gewestelijke Commissie worden door de Regering aangewezen bij elke
volledige vernieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en uiterlijk op de 1e januari
die volgt op zijn installatie.
De volledige vernieuwing van de samenstelling van de Commissie (Regering besluit van 29
juli 2015) werd in het Staatsblad van 4 augustus 2015 gepubliceerd. De samenstelling van
de Commissie werd ook op 28 januari 2016 gewijzigd (SB van 9 februari 2016).
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3. ADVIEZEN
De Commissie heeft 8 vergaderingen gehouden voor het bestuderen van de dossiers en het uitbrengen van
haar adviezen.

1) SINT-PIETERS-WOLUWE : ONTWERP VAN BIJZONDER BESTEMMINGSPLAN XII/10 STOKKEL
(afwijking van het GBP)
Advies van 18 september 2015
Twee vergaderingen : op 8 en 18 september 2015
De Commissie heeft geen bezwaar tegen de gevraagde afwijking, ermee rekening houdend dat ze in
overeenstemming is met de verplichtingen van art. 42 van het BWRO :
Verplichtingen van art 42 van het BWRO


het BBP-ontwerp geen afbreuk doet aan de wezenlijke elementen van het BBP: namelijk dat het BBPontwerp de hoofdbestemming bevestigt door woningen te voorzien boven de uitbreiding van de
winkelgalerij. Het gemengde karakter van het huizenblok zal hierdoor nog versterkt worden ;



het BBP-ontwerp gegrond is op economische, sociale, culturele en milieubehoeften die niet bestonden
op het ogenblik dat het GBP goedgekeurd werd: als gevolg van de bevolkingstoename die zich
aankondigt tegen 2020, zou een bevolkingsstijging ook in de gemeente gebeuren. Deze heraanleg van
de wijk zal dus beter aan de behoefte in woningen, met name voor de opvang van ouderen, maar ook
in winkels en voorzieningen kunnen voorzien.



de nieuwe bestemming van het BBP-ontwerp beantwoordt aan de bestaande feitelijke mogelijkheden
van aanleg : de uitbreiding van de galerij gebeurt op het terrein van een openluchtparking. Het zal
bijdragen aan de structurering van deze ruimte en aan haar betere integratie in het stadsweefsel.
Bijzondere opmerkingen

De Commissie heeft gevraagd om voor de volgende punten te zorgen:


een dynamiek te creëren tussen de bestaande voorzieningen en het omringende stadskader, met name
door een interactie tussen het nieuwe pleintje en de schoolvoorzieningen op te leggen. Dit zou
intergenerationele uitwisselingen stimuleren en een gezellige binnenhuizenblok garanderen.



de toegang voor vrachtwagens goed te bestuderen om te vermeiden dat het nieuwe plein een
logistieke ruimte te worden. Ze suggereert dat de leveringen aan de rand van het huizenblok moeten
gebeuren om de nieuwe functies zoals huisvesting en openbare ruimte niet de hinderen.



deelparkings te voorzien, die ten goede komen aan zowel de handelszaken als aan de woningen en
andere gebruikers.



de multifunctionaliteit van het toekomstige gebouw te denken, in een gewestelijke context met
meerdere centrale punten;



de bescherming van de kerk : een kwalitatieve aanleg van het voorplein moet voorzien worden voor dit
opmerkelijke gebouw.
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2) STAD
BRUSSEL :
ONTWERP
VAN
BIJZONDER
BELLIARD/ETTERBEEK (afwijking van het GBP)

BESTEMMINGSPLAN

60/41

Advies van 10 septembre 2015
Twee vergaderingen : op 8 en 10 september 2015

De Commissie heeft geen bezwaar tegen de gevraagde afwijking, ermee rekening houdend dat ze in
overeenstemming is met de verplichtingen van art. 42 van het BWRO :
Verplichtingen van art 42 van het BWRO


het BBP-ontwerp geen afbreuk doet aan de wezenlijke elementen van het BBP, voor zover die van
toepassing blijven. De betrokken zones blijven hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting, enkel de
drempels voor commerciële oppervlakten zijn gewijzigd;



het BBP-ontwerp gegrond is op economische, sociale, culturele en milieubehoeften die niet bestonden
op het ogenblik dat het GBP goedgekeurd werd want de Etterbeeksesteenweg werd een belangrijke
residentiële as en de commerciële voorzieningen zijn noodzakelijk gezien de aanwezigheid van de
woningen, het toenemende aantal bewoners in de buurt en de behoeften van de bewoners, in het
bijzonder inzake handelszaken.



de nieuwe bestemming van het BBP-ontwerp beantwoordt aan de bestaande feitelijke mogelijkheden
van aanleg want het betreft strikt genomen geen nieuwe bestemming, maar de uitbreiding van de
oppervlakten van een bestemming die in het GBP al voorzien was, rekening houdend met de grootte
van de percelen langsheen de Etterbeeksesteenweg..
Begeleidende maatregelen en omkadering/ aanpassing van bepaalde voorschriften

De Commissie heeft ook gevraagd dat deze afwijking gepaard moet gaan van begeleidende maatregelen en
omkadering, waardoor het nodig kan zijn om bepaalde voorschriften aan te passen:


de creatie mogelijk maken van een gediversifieerde en gezellige wijk met een brede waaier aan
activiteiten die beantwoorden aan de behoeften van de toekomstige bewoners en gebruikers (scholen,
kinderdagverblijven, leefruimten, ...). De stad zou overigens de kans moeten grijpen om de
ontwikkeling van deze buurt te beheren door een overleg te organiseren tussen de verschillende
betrokken schepenambten, om een totaalbeeld te krijgen van de beleidslijnen die in de verschillende
materies (economisch, sociaal, cultureel, ...) uitgewerkt moeten worden en om een echte begeleidende
rol te spelen in het vastgoedbeheer.



De definitie van de commerciële activiteiten herzien/de BBP-voorschriften aanpassen en het begrip
van nieuwe economie in op te nemen (co-working, diensten, ...).



Het pertinente karakter analyseren van een doorlopend lint voor handelskernen.
- toe te zien dat het commerciële aanbod gevarieerd is, dat buurtwinkels voorrang krijgen
- concurrentie tussen dicht bij elkaar gelegen handelskernen voorkomen. Een commercieel overaanbod
zou op termijn kunnen leiden tot lege cellen die op hun beurt de wijkdynamiek kunnen schaden;
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- progressief een ontwikkelingsstrategie van het lint uit te werken vanaf de uiteindes, om zoveel
mogelijk de breuken in de continuïteit te voorkomen.
- Het lint laten doorlopen onder de spoorwegbrug door. De Commissie benadrukt dat de
spoorwegbrug een gevoelig punt is. Ze staat dus gunstig tegenover het feit dat de stadscontinuïteit
hier verzekerd moet worden door toe te laten dat handelszaken zich hier ontwikkelen.

3) ONTWERP VAN GEWESTELIJK LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN (LKEP)
Advies van 23 juni 2015
Twee vergaderingen : 18 en 23 juni 2015

De Commissie is van mening dat het ontwerp van LKEP bepaalt ambitieuze doelstellingen op het gebied van
luchtkwaliteit, terugdringing van de broeikasgassen, productie van hernieuwbare energie en doeltreffend
energiegebruik maar het zou ook nauwkeuriger de manier uitwerken waarop de klimaatdoelstellingen op
territoriaal niveau concreet gemaakt kunnen worden
Aansluiting op de andere plannen
De Commissie heeft voorgesteld om aan het LKEP een verklarend diagram toe te voegen over het verband
tussen dit plan en de andere plannen en hulpmiddelen voor ruimtelijke ordening, en om het LKEP
duidelijker te plaatsen binnen deze complexe planologische en regelgevende context.
Aansluiting op de andere actoren
De Commissie heeft beklemtoond het belang van een overleg tussen de verschillende gewestelijke actoren
voor het concrete uitvoering van het plan.
De Commissie adviseert om een diagram te maken van de acties en de maatregelen om de interacties
tussen deze plannen beter af te lijnen (zoals het waterbeheerplan, het plan voor preventie en
afvalbeheer,..)
Budgétisation du plan
Bovendien heeft de Commissie voorgesteld om de prioriteiten op de voorgrond te plaatsen, met de
gewenste termijnen en timing. De Commissie heeft gevraagd dat het plan de budgetten raamt die voor de
uitvoering nodig zijn en dat het de potentiële financieringsbronnen evalueert.
Bijzondere opmerkingen


De Commissie heeft gevraagd om de ontwikkeling en het gebruik van informatie- en
communicatietechnologieën (ICT) en meer aan te dringen en om het concept “Smart Cities”te
ontwikkelen.



De Commissie heeft betreurt dat het werkmiddel van de oproep tot projecten voor
voorbeeldgebouwen (Batex) niet meer gebruikt wordt. Ze is van mening dat deze oproep tot projecten
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zeer veel positieve gevolgen had voor Brussel. De Commissie heeft gevraagd om dit werkmiddel voort
te zetten, en dat het daarbij zijn criteria verruimt, doorheen de toekomstige 'Brusselse Gebouwen'.
De Commissie was van mening dat het nuttig zou zijn om te zien hoe het bestaande Brusselse
verenigingsleven kan bijdragen aan de invulling van sommige doelstellingen van dit plan. (as 9).

4) ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
GOEDKEURING VAN DE PERIMETER VAN GEWESTELIJK BELANG BESTEMD VOOR HET
PROJECT VAN GEWESTELIJK BELANG ‘REYERS’
Advies van 16 juni 2015
Twee vergaderingen : 9 en 16 juni 2015

De Commissie heeft akte genomen van de perimeter van gewestelijk belang dat door de regering ter advies
voorgelegd werd . Ze heeft de volgende opmerkingen aangebracht :
Opmerkingen


De Commissie heeft de noodzaak onderstreept dat de nodige organisatorische middelen ingezet
worden voor de behandeling van de toelatingsaanvragen in het kader van de creatie van de perimeter
van gewestelijk belang, in het bijzonder om te vermijden dat de kleine vergunningen benadeeld
worden;



Ze heeft zich vragen gesteld in verband met de studie van de VRT/RTBF-percelen bij de te bepalen
verdeling van de lasten en rechten die hieruit zou moeten volgen;



Ze heeft gesuggereerd om bij het ontwerp van GPDO dat momenteel bestudeerd wordt, te voorzien
dat de PGB zich eventueel uitbreidt over de grenzen van de hefboomgebieden en van de GGB's heen;



Ze zou het relevant gevonden hebben als de hele Middenring, vanaf de Vergotesquare tot het
kruispunt met de Leopold III-laan, in het masterplan opgenomen werd, met het oog op een coherente
en homogene totaalvisie;



De visuele en landschappelijke voetgangersverbinding met de Emile Maxlaan, zou ook best
geïntegreerd worden, want het betreft de geprivilegieerde toegang tot een belangrijke woonwijk.

4. OVERIGE DOSSIERS
Gemeenschappelijke vergaderingen met de SARO en de CRAT
Op initiatief van de SARO werden enkele jaren geleden één of twee per jaar, gemeenschappelijke
vergaderingen georganiseerd tussen de GOC en de Commissies van de andere gewesten : de “Commission
Régionale de l’Aménagement du territoire” (CRAT) voor het Waals Gewest, de “Strategische adviesraad
Ruimtelijk Ordening-Onroerend Erfgoed” (SARO) voor het Vlaams Gewest. De doelstelling van deze
vergaderingen is om informatie over verschillende onderwerpen betreffende ruimtelijke ordening uit te
wisselen, zoals bijvoorbeeld de evolutie van de ontwikkelingsplannen of juridische teksten.
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De GOC heeft zodoende, op 7 december 2015 de voortgang van de werkzaamheden over het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en het Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO)
voorgesteld , die opgevolgd werd door een staat van zake in het Waals en Vlaams gewest.

5. BIJLAGE BIJ HET ACTIVITEITENVERSLAG
Aanwezigheidslijst van de leden aan de vergaderingen van de GOC
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