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Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 
 

ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET JAAR 2010 
 
 

 
  
 
Voorwoord 
 
Om tegemoet te komen aan de wijzigingen van het BWRO, (die in werking traden op 1 januari 2010), 
zoals het invoeren van de vertegenwoordiging van de huisvesting bij de samenstelling van de 
Gewestelijke Commissie, evenals voor het oplossen van sommige werkingsproblemen (bekomen van 
het quorum bij stemmingen, …), was het noodzakelijk om de samenstelling te herzien van de 
Gewestelijke Commissie.  
 
Aldus werd het aantal leden van de Gewestelijke Commissie (oorspronkelijk 48 effectieve leden) 
gewijzigd en de Commissie bestaat nu uit 24 effectieve leden en uit 24 plaatsvervangende leden.  
 
Artikel 7 van het BWRO verduidelijkt dat de Regering de regels bepaalt voor de samenstelling en de 
werking van de Gewestelijke Commissie in naleving van de volgende principes : 

- de vertegenwoordiging van de adviesorganen wier deskundigheid zich situeert op economisch 
en sociaal vlak, op dat van monumenten en landschappen, van het milieu en de mobiliteit, 
waarvan de lijst door de Regering wordt vastgesteld; 

- de vertegenwoordiging van de gemeenten; 
- de aanwijzing van onafhankelijke experts. 

 
De leden van de Gewestelijke Commissie worden door de Regering aangewezen bij elke volledige 
vernieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en uiterlijk op de 1ste januari die volgt op zijn 
installatie. 
 
Het besluit van 25 maart 2010, inzake de Commissie detailleert de samenstelling en de organisatie 
ervan. 
Bovendien verduidelijkt een huishoudelijk reglement, dat herzien werd op 6 juli 2010, de organisatie 
van de werkzaamheden van de Commissie. 
 
 
Wij zullen verder zien dat de wijzigingen van het BWRO tevens als gevolg hadden de opdrachten van 
de Gewestelijke Commissie uit te breiden. 

 
 

 
Werkzaamheden van de Commissie in de loop van het jaar 2010  

 
Om meer bepaald tegemoet te komen aan de vragen van de Gewestelijke Commissie, verduidelijkt 
het gewijzigd artikel 7 van het BWRO voortaan dat « 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 dit Wetboek die een aanzienlijke impact 
hebben op de ontwikkeling van het Gewest. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit 
binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag. ».  
 
Daar deze wijzigingen van kracht zijn geworden op 1 januari 2010, werd de Gewestelijke Commissie 
meermaals gevraagd om een advies te verlenen over deze materies.   
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Daar zij ingegaan is op de bijkomende opdrachten die haar werden toevertrouwd, had zij een heel 
drukke agenda gedurende het jaar 2010.  
 
Zij heeft 22 voltallige zittingen gehouden voor het verlenen van in totaal 15 adviezen. 
 
Een voorbereidende vergadering werd gehouden met de voorzitter, de ondervoorzitter en het  
secretariaat op 25 januari. 
 
22 voltallige zittingen waarvan 1 samen met 1 zitting in task force : op 26 januari; op 2 en 11 februari, 
op 2, 9,18 en 30 maart, op 20 en 22 april, op 3,15, 22 en 29 juni, op 1 en 6 juli, op 24 en 26 augustus,  
op 7, 14 en 23 september, op 7 en 14 oktober. 
 
Het merendeel van deze vergaderingen werden gewijd aan de analyse van ontwerpbesluiten van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarvoor de Commissie 8 adviezen heeft verleend;  zij heeft 
bovendien 1 advies verleend over een ontwerpordonnantie, evenals twee adviezen over de 
bestekken van de milieueffectenverslagen (MEV) van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen 
(GemOP) voor de gemeenten Anderlecht en Elsene. Zij heeft zich tevens uitgesproken over het 
ontwerp van richtschema van het hefboomgebied nr. 12 RTBF-VRT (Reyers), evenals over het 
Brussels actieplan armoedebestrijding. 
 
Het BWRO verduidelijkt in artikel 7 tevens dat « 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 .». 
De Commissie heeft aldus twee adviezen verleend uit eigen initiatief : over de Opvolging van de 
Adviezen van de GOC, evenals over het ontwerp van bestek van het milieueffectenverslag (MEV), 
inzake de GemOP. 

 
 
 

1) ADVIES VOLGENS DE WETTELIJKE PROCEDURE (1) :  
 
Adviezen over de ontwerpbesluiten :  
 
♦ tot aanwijzing van de adviesorganen die hun advies moeten verlenen over de ontwerpen van 

GewOP, GBP, GemOP en GSV; 
♦ inzake de inhoud van het in te dienen dossier door het college van burgemeester en 

schepenen met toepassing van art. 44 van het BWRO (BBP) 
♦ betreffende de uitvoering via BBP van het project tot definiëring van een stadvorm voor de 

Wetstraat en naaste omgeving in de Europese wijk (Stadsproject Wet). 
♦ houdende wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het BWRO 

voor de omzetting van de Richtlijn 85/337/CEE van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
mlilieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten houdende 
wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het BWRO voor de 
omzetting van de Richtlijn 1996/82/CE betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, gewijzigd bij Richtlijn 2003/105/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003(Seveso) 

♦ tot vaststelling van de handelingen en werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, 
van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Commissie voor 
Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect 

♦ betreffende de uitvoering van de artikelen 18§6 en 25§6 evenals 35§3 en 48§5 van het 
BWRO (procedure van grensoverschrijdende raadpleging) 

♦ voor de beslissing tot opmaak van een BBP voor het hefboomgebied nr. 13 « Delta » op het 
grondgebied van de gemeente Oudergem 

                                                
(1)  De adviezen kunnen geraadpleegd worden op de site van de GOC : www.crd-goc.be 
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Adviezen over de ontwerpen van ordonnantie 
 
♦ Tot wijziging van de ordonnantie van 19 maart 2009, houdende wijziging van titel VII en titel X 

van het BWRO betreffende het recht van voorkoop 
 
Advies over het ontwerp van bestek van het milieueffectenverslag (MEV) van de 
gemeentelijke ontwikkelingsplannen 
 
Voor de GemOP van de gemeenten Anderlecht en Elsene. 
 
Advies over het ontwerp van Richtschema van het hefboomgebied nr. 12 RTBF – VRT 
(Reyers) 
 
 
Andere Adviezen  
 
Brussels actieplan armoedebestrijding 
 
 
 
 
2) ADVIEZEN UIT EIGEN INITIATIEF  (1): 
 
♦ over de Opvolging  van de Adviezen van de GOC  
♦ over het ontwerp van bestek van de milieueffectenverslagen (MEV) inzake de GemOP. 
 

 
 

  

                                                
(1)  De adviezen kunnen geraadpleegd worden op de site van de GOC : www.crd-goc.be 


