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GOC 
 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 
 

Ontwerp van bestek  
voor het milieueffectenrapport (MER) 

 van het ontwerp van Natuurplan 
 
 

 
Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)  

 
6 december 2012 

 
 

 

 

Gezien de adviesaanvraag door de minister bevoegd voor Leefmilieu, mevrouw Evelyne 
Huytebroeck, over het ontwerp van bestek voor het milieueffectenrapport (MER) van Natuurplan; 
 
Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010 betreffende de 
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie; 
 
Gezien de ontvangst van de adviesaanvraag op 20 november 2012;  
 
Gehoord de kabinetsvertegenwoordiger op 6 december 2012; 
 
 
Heeft de Commissie tijdens haar bijeenkomst op 6 december 2012 volgend advies uitgebracht: 
 
 
 
Ten overstaan van de omvang van de elementen in het ontwerp van bestek, die vooral betrekking 
hebben op de wettelijke voorschriften en die in een zeer exhaustieve indicatieve lijst worden 
gespecificeerd, betreurt de Commissie dat het ontwerp van bestek uiteindelijk niet meer is dan een 
globale lijst.  De Commissie suggereert dat deze lijst zeer precies zou weergeven welke elementen 
effectief zullen worden bestudeerd. 
 
De Commissie is van oordeel dat het ontwerp van Natuurplan en het MER best tegelijk worden 
behandeld, volgens een herhalingsproces. Zij is immers van mening dat het voordeel van dit 
instrument is om de voorstellen van een ontwerpplan te analyseren en, indien nodig, de oriëntaties 
ervan, in functie van hun milieu-impact,.aan te passen.  
 
De Commissie gaat akkoord met de kabinetsvertegenwoordiger die benadrukt dat het bestek van 
het MER een interactief middel moet zijn tussen de verschillende plannen (regen, zachte mobiliteit, 
groene corridors, ...). Ze suggereert dat het MER desgevallend de vinger legt op de 
tegenstrijdigheden tussen de verschillende documenten. 
 
Ten slotte stelt de Commissie voor dat op pagina 7 volgend punt wordt aangevuld en toegepast : 
“dat bijzondere aandacht ook zal gaan naar de impact van het plan op de gebieden met een 
bijzonder belang voor het milieu (natuurreservaten, Natura 2000-gebieden, historische parken en 
beschermde landschappen, ...)”, zoals vermeld in de nota die werd voorgesteld aan de Brusselse 
Hoge Raad voor Natuurbehoud (BHRVN).  


