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Gelet op het verzoek tot advies gevraagd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij het Voorontwerp 

van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, inzake de omzetting van Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van 

de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge  

snelheid, met name de artikelen 2, 8 en 13, zoals ontvangen via mail op 21 januari 2019; 

 

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010 inzake de Gewestelijke 

Ontwikkelingscommissie; 

 

Is de Commissie samengekomen op 29 januari 2019.  

 

Na de vertegenwoordiger van het Kabinet van Minister-President Rudi Vervoort te hebben gehoord op 29 

januari 2019 

 

Geeft de Commissie op 31 januari 2019 het volgende advies:  

 

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie heeft geen officieel bezwaar bij de wijzigingen van de GSV zoals 
voorgesteld in het voorontwerp van besluit, en dit zonder vooroordelen tegenover het toekomstige gebruik 
van deze fysieke infrastructuur en de eventuele effecten van geavanceerde technologieën op gezondheid of 
milieu. 

 

Daarom geeft ze hieronder de elementen van haar analyse van de opmerkingen uit het openbaar onderzoek 
die, in sommige gevallen, haar advies nuanceren. 

 

ALGEMEEN 

In antwoord op een opmerking over de afwezigheid van advies van de Commissie moet worden benadrukt 
dat ze bij de bevraging van de regering op 22 mei 2018 geen advies kon geven over de afwezigheid van 
effecten van het ontwerp van wijzigingsbesluit van de GSV (inzake installaties met hoge snelheid).  De 
Commissie werd op dat ogenblik volledig in beslag genomen door een ander belangrijk dossier.  

 

Artikel 2 - DEFINITIES 

De Commissie steunt de opmerkingen uit het openbaar onderzoek, met name die inzake de verzoeken tot 
verduidelijking in de definities.  
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Ze raadt voor definitie 29 aan om te specificeren dat de voor hoge snelheid bestemde fysieke 
binnenhuisinfrastructuur wel degelijk een ‘behuizing’ is, bedoeld om de elementen van het netwerk met 
hoge snelheid en niet de zendinrichting zelf in onder te brengen. 

De Commissie stelt voor om de definitie van de voor hoge snelheid bestemde fysieke 
binnenhuisinfrastructuur aan te vullen met enkele woorden uit de richtlijn zelf: “fysieke 
binnenhuisinfrastructuur die bestemd is om elementen van elektronische communicatienetwerken met 
hoge snelheid onder te brengen of het leveren van die netwerken mogelijk te maken, “zonder dat zij zelf een 
actief element van het netwerk wordt”.  

Ze oordeelt dat in afwezigheid van zo’n verduidelijking de milieueffecten op de gezondheid van deze 
infrastructuur veel groter zouden kunnen zijn en dat dit de afwezigheid van effecten op milieu van de 
wijziging in vraag zou kunnen stellen. 

 

Definitie 30: belangrijke renovatiewerken te preciseren  

Zie hieronder art 3. § 4 vrijstelling 

 

Vertaling 

De Commissie ondersteunt de verzoeken tot aanpassingen van de Nederlandstalige versie opdat deze zou 
overeenstemmen met de Franse tekst die veel genuanceerder is.  Ze oordeelt dat deze precisie vooral 
noodzakelijk is omdat het definities betreft. 

 

Artikel 3 – AANSLUITING VAN DE GEBOUWEN 

 

Uitzicht 

De Commissie raadt aan om te preciseren dat de fysieke binnenhuisinfrastructuur die bestemd is om 
elementen met hoge snelheid onder te brengen, wel degelijk moet worden ondergebracht in het gebouw 
zodat ze het uitzicht van het gebouw niet aantast. 

 

§2 §4 verplichting/vrijstelling 

In antwoord op de opmerking van de Raad voor het Leefmilieu over de verplichting om gebouwen uit te 
rusten met fysieke binnenhuisinfrastructuur die bestemd is om elementen met hoge snelheid onder te 
brengen, in het geval van belangrijke renovatiewerken zoals bepaald in § 2, stelt de Commissie voor om te 
preciseren dat hiervoor een vrijstelling kan worden gegeven als ze niet in rechtstreeks verband staan met 
de ruimtes waar deze infrastructuur moet komen.  

 

Artikel 4: TOEPASSING 

De Commissie vraagt wat het nut is van het 2e lid van dit artikel. Ze oordeelt dat werken van geringe omvang 
niet onder deze maatregelen vallen.   
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