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“Stop discussies en start waterzuiveringstation opnieuw op” 
 
De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral vzw), de Nederlandstalige milieufederatie 
van Brussel, wil dat vandaag alle overbodige discussies worden opgeschort of uitgesteld 
zodat de bevoegde instanties zich kunnen concentreren op de heropstart van het 
waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord. 
 
Bral vzw stelt voor alle overbodige discussies op te schorten of uit te stellen zodat alle 
bevoegde instanties zich kunnen concentreren op 3 essentiële zaken:  
 

1) het waterzuiveringstation opnieuw opstarten 
2) het waterzuiveringstation opnieuw opstarten 
3) het waterzuiveringstation opnieuw opstarten 

 
Pas dan kunnen volgende punten op de agenda: 
 
1) Bijkomende maatregelen noodzakelijk 
 
Vanaf het moment dat het station weer opgestart is, moeten de overheid en de firma Aquiris 
samen onderzoeken of er bijkomende ingrepen noodzakelijk zijn om de waterzuivering in de 
toekomst te garanderen. Zo ja, dan is het de taak van de regering om de kost voor de 
gemeenschap zo laag mogelijk te houden.  
 
2) Grondig onderzoek afwachten  
 
Het is pas na een grondig onderzoek dat duidelijk moet worden wie schuld treft en of de eis 
voor het aftreden van de Brusselse minister voor Leefmilieu relevant is. 
 
3) Geen plaats voor communautair geruzie 
 
Dit is niet het moment om met modder naar elkaar te gooien of om een analyse van de 
federale bevoegdheidsverdeling en het Brusselse institutionele kluwen te maken. Dit is wel 
het moment om maatregelen te nemen voor meer intergewestelijke samenwerking. Het is 
hallucinant hoe weinig communicatie er is tussen Brussel en Vlaanderen. Het Brussels en het 
Vlaams Gewest zijn in deze in hetzelfde bedje ziek. In beide regeerakkoorden wordt op 



verschillende keren de wil uitgedrukt tot structurele samenwerkingsverbanden tussen de 
gewesten. 
 
Bral pleit voor een snelle ad hoc samenwerking gebaseerd op een politiek engagement. 
Doorheen positieve samenwerkingservaringen kunnen we streven naar een stevigere, 
permanente structuur van communauté urbaine/stadsgemeenschap. Dit is het moment om 
hiermee te starten. 
 
4) PPS, een goede formule? 
 
De Brusselse regering doet er goed om, van zodra de mediastorm gaan liggen is, de formule 
van de publiek-private samenwerkingen (PPS), waarmee dit waterzuiveringstation beheerd 
wordt, grondig onder de loep te nemen. Deze formule houdt risico’s in en het welslagen ervan 
hangt af van zeer goede lastenboeken en contracten. Wellicht heeft Brussel een probleem met 
dit lastenboek en contract. De Brusselse regering formuleer in die zin ook ambities waar ze 
snel werk van moet maken. PPS-structuren vereisen transparantie en een democratische 
controle op de werking en de nagestreefde doelstellingen te waarborgen. 
 
Bral vzw roept het Brusselse parlement en de Brusselse regering op tot een grondig debat 
daarover zodat we lessen kunnen trekken voor latere samenwerkingen 
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