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ACADEMISCHE ZITTING TER GELEGENHEID VAN DE 20STE VERJAARDAG VAN DE 
GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST (GOC) 
                                        
                                                                                                                      BRUSSEL, 24 februari 2014 
 
WELKOMSTWOORD 
 
De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest viert 
vandaag haar twintigjarige bestaan. 
 
Voor haar tiende verjaardag organiseerde de commissie een academische zitting met 
een gastspreker die als filosoof en schrijver gespecialiseerd was in stedenbouw: Thierry 
Paquot. 
 
Ook vandaag verwelkomt de Gewestelijke Commissie, of simpelweg de GOC, een filosoof 
en schrijver die uitermate geboeid is door het stedelijke. Olivier Mongin zal ons zijn kijk 
geven op de toekomst van de steden en de metropolen die steeds vaker te maken krijgen 
met globalisering in het algemeen en met territoriale globalisering in het bijzonder. 
 
Daarna is het de beurt aan de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Rudi Vervoort die ons zijn visie zal meegeven over Brussel en de toekomstige 
Hoofdstedelijke Gemeenschap evenals over het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor 
Duurzame Ontwikkeling (GPDO). 
 
Verder doen we deze namiddag een beroep op een ervaren moderator om onze twee 
gasten een hele reeks interessante vragen te stellen: namelijk Eddy Caekelberghs, 
“doorwinterde” journalist bij de RTBF die instaat voor het programma “Face à l’info” dat 
duiding en actualiteit perfect in het dagelijkse leven inpast. 
 
Na afloop van de namiddagsessie heffen we nog het glas op onze twintigjarige mijlpaal 
en snijden we, zoals de traditie het wil, een heerlijke verjaardagstaart aan. 
 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onszelf nog even voor te stellen. 
Sommigen kennen onze Gewestelijke Commissie maar al te goed maar voor andere 
stakeholders binnen de Brusselse stedenbouw zijn we een nobele onbekende. 
 
De GOC werd in 1993 opgericht via de Organieke Ordonnantie houdende de Organisatie 
van de Planning en de Stedenbouw (OOPS) die in 2004 werd vervangen door het 
Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO). 
 
De oprichting van deze gewestelijke adviescommissie kadert in de bredere oprichting 
van ons Gewest en werd ondersteund door de eerste Minister-President, Charles Picqué 
en zijn Staatssecretaris voor Stedenbouw, Robert Hotyat.  
 
Het gaat dus kortom, zoals artikel 7 van het BWRO beschrijft, om een Adviescommissie : 
voor adviezen, opmerkingen, suggesties en voorstellen van algemene richtlijnen. In dat 
opzicht is de commissie belast met het uitbrengen van een met redenen omkleed advies 
over alle ontwerpen en plannen met een gewestelijke en gemeentelijke insteek zoals de 
gewestelijke ontwikkelingsplannen (GewOp) of de gewestelijke bestemmingsplannen 
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(GBP), de gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GemOp) of de bijzondere 
bestemmingsplannen (BBP), de richtschema’s, de effectenstudies, de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening (GSV),… 
 
De commissie bestaat uit leden die andere gewestelijke adviesorganen 
vertegenwoordigen bevoegd voor economie en sociale aspecten, monumenten en 
landschappen, leefmilieu, huisvesting en mobiliteit (ESR, KCML, RLBHG, ARH, GMC) (12), 
uit vertegenwoordigers van de Steden en Gemeenten van het Gewest (6) en uit 
onafhankelijke deskundigen (6) evenals hun plaatsvervangers. 
 
Ik hou het hierbij voor wat de beschrijving betreft want ik kan u meegeven dat naar 
aanleiding van haar twintigjarige bestaan, de GOC aangeboden heeft om een boek te 
publiceren waarin haar interne werking beschreven staat, evenals haar geschiedenis, de 
visies op haar toekomst, de opdrachten die ze vervuld heeft voor de Regering, alsook 
een korte beschrijving van de werking van de verwante commissies in het Vlaams 
Gewest (de SARO) en in het Waals Gewest (de CRAT).  
 
De bijdragen in de publicatie belichten dan ook heel wat verschillende aspecten– het 
verleden, het heden en de toekomst – van de stedelijke ontwikkeling en de ruimtelijke 
ordening. 

 De eerste bijdrage met de titel « De GOC : 20 jaar ten dienste van de gewestelijke 
ontwikkeling » geeft de inhoud en de evolutie weer van de drie gewestelijke 
ontwikkelingsplannen (GewOp) voor het BHG in 1995, 2002 en het nieuwe 
ontwerp van het GPDO dat in 2013 door de Regering werd goedgekeurd, evenals 
het GBP van 2001. 

 De tweede bijdrage staat stil bij de vraag: « Welke evolutie voor welk ruimtelijk 
ordeningsproject? » en belicht dus impliciet de toekomstige evolutie van onze 
Commissie met het oog op de nieuwe stedenbouwkundige uitdagingen van het 
Gewest zoals de “werf” van de Hoofdstedelijke Gemeenschap als onderdeel van 
de 6de Staatshervorming, die toch niet van de minste is. 

 De derde bijdrage met de titel «  De GOC : 20 jaar geschiedenis » pluist tot slot de 
geschiedenis, de taken en de werking van de GOC uit. 
 

Deze publicatie rolde pas vorige week van de pers maar u ontving ze reeds aan de 
ingang. 
Ik wil hierbij nog iedereen bedanken die enigszins heeft bijgedragen tot het welslagen 
van deze publicatie over onze Gewestelijke Commissie. Specifiek denk ik aan de Directie 
Studies en Planning (DSP) van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) maar ook aan de 
vormgevers, de redacteurs, de drukkers, de fotograaf, de vertalers… die eraan 
meegewerkt hebben.  
 
Ik hoop dat dit communicatie-initiatief van de GOC naar aanleiding van haar 
twintigjarige bestaan ervoor zal zorgen dat u ons wat beter leert kennen en dat de 
inwoners en gebruikers van onze stad weten wat onze rol, taken en visies ten dienste 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn. 
 
 
Jean de SALLE 
Voorzitter van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 


