Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET JAAR 2008

1) Gedurende het jaar 2008, heeft de Commissie 7 adviezen verleend :
• 2 adviezen over de ontwerpen van Richtschema (Europese wijk en Thurn &
Taxis);
• 1 advies over het Stappenplan van het PIO;
• 2 adviezen over de voorontwerpen van bestek van het MEV in het raam van
de opmaak van de BBP (Ketel te Anderlecht en Pachéco van de Stad
Brussel);
• 1 advies over het ontwerpplan MER (verbreding van de ring in het Vlaams
gewest);
• 1 advies uit eigen initiatief over het voorontwerp van ordonnantie inzake het
BWRO.

2) De Commissie heeft de tweede werkfase aangevat van de territoriale
toekomstgerichte visie voor Brussel met de samenstelling van een Task Force.

3) De Commissie heeft 22 vergaderingen gehouden waarvan :
• 18 voltallige zittingen (op 15, 24 en 31 januari, op 14, 21 en 28 februari, op 6
en 20 maart, op 17 april, op 8 en 29 mei, op 5 en 25 juni, op 25 september,
op 9 en 23 oktober, op 4 november en 18 december) ;
• 1 werkvergadering in gespecialiseerde sectie voor de voorbereiding van het
advies over het richtschema Thurn & Taxis (op 6 oktober) ;
• 3 vergaderingen van de Task Force (op 3 juli, 16 oktober en 5 december) ;
Bovendien werden 4 voorbereidende vergaderingen gehouden (op 6 februari, 21 maart,
20 mei en 17 september) met de voorzitter, ondervoorzitter, het secretariaat en
desgevallend met de verantwoordelijken van de dossiers van de directie studies en
planning :
• voor het verlenen van een advies (ontwerp van bestek van het BBP Ketel, voor
het ontwerp van richtschema van de Europese wijk, voor het stappenplan van
het PIO, ..)
• voor de toekomstgerichte studie,
• voor de interne organisatie van de werkzaamheden van de GOC
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1.

ADVIEZEN

De adviezen hieronder zijn chronologisch vermeld.
1.1.

MEV - BBP KETEL : advies van 14 februari 2008

Voorontwerp van bestek over het milieueffectenverslag (MEV van het bijzonder
bestemmingsplan "Ketel"
(voltallige zittingen van 31 januari en 14 februari)

1.2.

RICHTSCHEMA EUROPESE WIJK : advies van 28 februari

Ontwerp van richtschema van de Europese wijk
(Voltallige zittingen van 24 januari, 14 en 28 februari)

1.3.

STAPPENPLAN VAN HET PLAN VOOR DE INTERNATIONALE ONTWIKKELING
(PIO) : advies van 8 mei

(Voltallige zittingen van 15 januari, 14 en 28 februari, 20 maart, 17 april en 8 mei)

1.4.

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BWRO : advies van 29 mei

Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging
van de ordonnantie van 13 mei 2004, houdende goedkeuring van het Brussels wetboek
van de ruimtelijke ordening
(voltallige zitting van 29 mei)

1.5.

MEV – BBP PACHECO : advies van 25 juni

Voorontwerp van bestek van het milieueffectenverslag (MEV) van het bijzonder
bestemmingsplan – BBP Pachéco
(Voltallige zittingen van 5 en 25 juni)

1.6.

RICHTSCHEMA THURN & TAXIS : advies van 9 oktober

Ontwerp van richtschema van het hefboomgebied nr. 5 Thurn & Taxis
(voltallige zittingen van 25 september en 9 oktober, werkvergadering van 6 oktober)
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1.7.

ONTWERPPLAN MER : advies van 4 november

Verbreding van de RO weggedeelte A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe ) – A1/E19 (Machelen)
(Voltallige zittingen van 23 oktober en 4 november)

2. TOEKOMSTGERICHTE VISIE VOOR BRUSSEL

In het raam van de toekomstgerichte studie opgestart door de GOC werd er een "Stand
van Zaken" van Brussel opgemaakt op grond van een samenvatting van studies en/of
bestaande verslagen over verschillende onderwerpen die betrekking hadden op de
ontwikkeling van het gewest.

De tweede fase van deze studie werd aangevat in de loop van het jaar 2008, waarbij de
samenvatting van de Stand van Zaken werd aangevuld met de opmerkingen van de
leden en/of deskundigen van buiten de GOC.
Er werd een Task Force samengesteld die overigens bestond uit 4 deskundigen/
verslaggevers waaronder 2 leden van de GOC en 2 deskundigen van buiten de GOC,
die elk belast werden met het uitbrengen van een verslag over 4 toekomstgerichte
thema’s die kenmerkend waren voor de Brusselse dynamiek, welke werden voorgesteld
:
1) de stad bouwen (gestructureerde stad) : verslaggever Kesteloot
2) ondernemende stad (socio-economisch) : verslaggever Vandermotten
3) stedelijke voorstelling (voorstelling van Brussel,..) : verslaggever Genard
4) perspectieven van duurzame ontwikkeling : verslaggever Vanderstraeten

De verslaggevers zouden op grond van de 'Stand van Zaken', aan de GOC een verslag
moeten voorleggen van zowat dertig bladzijden over het thema waarmee zij belast zijn
en aldus eigen elementen naar voor brengen door er visies voor te stellen die niet enkel
de meest waarschijnlijke tendensen weergeven, maar tevens eventuele alternatieven
ervoor.
Hun verslag, gevolgd door debatten in voltallige zitting zou moeten leiden tot de opmaak
van een nieuwe samenvattende nota (welke geleidelijk wordt aangevuld met
voorstellingen en debatten)

De eerste twee verslagen werden aan de GOC voorgesteld in de loop van het jaar
2008, dat van Pierre Vanderstaeten over Duurzaam Brussel en dat van Christian
Vandermotten, over de Brussselse economie
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BIJLAGEN BIJ HET VERSLAG 2008

Aanwezigheidslijsten van de leden
Bijlage 1 : aanwezigheidslijst van de voltallige zittingen van november 2007-29 mei 2008
Bijlage 2 : : aanwezigheidslijst van de voltallige zittingen van juni 2008 - december 2008
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Bijlage 1
Aanwezigheidslijst van de voltallige zittingen
november 2007-29 mei 2008
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Bijlage 2
Aanwezigheidslijst van de voltallige zittingen
Juni 2008 - december 2008 + gespecialiseerde sectie SD T&T van 6/10
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