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De regering gaat op zoek naar 
een ‘samenhangend gewestelijk 
beheer & complementariteit 
tussen de gemeenten en het 
Gewest’. Eindelijk! De bizarre 
opsplitsing van bevoegdhe-
den binnen de regering loopt 
dit voornemen wel al voor de 
voeten.
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Van Gewop 
naar GPDO
Voor de verkiezingen bestond er 
al een consensus dat duurzame 
ontwikkeling de leidraad zou 
zijn voor het nieuwe gewestelijk 
ontwikkelingsplan (Gewop). 
Veelbelovend. De naamsveran-
dering naar Gewestelijk Plan 
voor Duurzame Ontwikkeling 
(GPDO) bevestigt deze keuze. 
Het akkoord dat nu voor ligt, 
geeft ons alvast een inkijk in de 
regeringsprioriteiten voor dit 
ontwikkelingsplan. 

Gaat het de goede richting 
uit? Ja en neen. Als we er in 
rond snuisteren op zoek naar 
duurzame accenten, vinden we 
ondermeer veel aandacht voor 
energieprestaties en een aantal 
goede intenties op vlak van 
zachte mobiliteit. Maar op vlak 
van stedenbouw en grote infra-
structuurwerken blijven we op 
onze honger zitten. 

Duurzame ontwikkeling ver-
onderstelt ook globale plan-
ning en voluntarisme. Dat deze 
regering snel het gewestelijk 
bestemmingsplan wil wijzigen 
om ‘uitrustingen voor de inter-
nationale ontwikkeling’ mogelijk 
te maken, choqueert ons dan ook. 
Het druist in tegen de filosofie 
van het GPDO en bovendien is 
de impact van die uitrustingen 
hoogst onduidelijk. Meteen legt 
de regering een zware hypotheek 
op haar voluntarisme.

Sarah Hollander

Voorzitter Bral vzw 
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Het regeerakkoord 
ontrafeld 
13 memo’s aan de nieuwe regering



De vorige regering kondigde in 2007 al 

een klimaatplan aan maar toen ze 

klaar stond op de duikplank, deinsde 

ze terug. De nieuwe regering durft zich dan toch 

vast te pinnen op een klimaatdoelstelling: ‘Dit 

nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikke-

ling zal de centrale ambitie hebben de uitstoot van 

CO2 tegen 2025 te verminderen met 30% in 

vergelijking met 1990.’ Voor een would-be eco-ca-

pital is deze ambitie nog vrij bescheiden. Heel 

Duitsland wil tegen 2020 een reductie van 40%. 

Londen wil 60% tegen 2025… Maar het is niet 

slecht.

klimaat: blazen om te koelen

huisvestingsplan versus 

open ruimte

natuurplan in zicht

Het lijkt alsof de regering zich een sabatjaar 

gunt om uit te pluizen waar het woon- en 

grondbeleid naartoe moet, na de tumultu-

euze ervaringen met het huisvestingsplan. Een huisvestings-

plan 2de generatie is niet voorzien maar de regering neemt 

zich wel voor het bestaande plan te verlengen, zij het niet 

zonder evaluatie. Ze willen ook bijkomende bouwprojecten 

beginnen. Anderzijds willen ze open ruimte sparen. We lezen 

een impliciete belofte voor een aanpak van de leegstand: 

‘Daarom moeten alle verstedelijkingsprojecten op vrijlig-

gende grond bestemd worden voor functies waarvoor 

elders in de stad geen ruimte is en waarvoor vraag bestaat 

waaraan niet kan worden voldaan door renovatie van 

bestaande gebouwen’. Maar of leegstand nu de prioriteit 

wordt van het huisvestingsbeleid staat nergens zwart op wit. 

En wie gaat voor al die nieuwbouwprojecten uitmaken of 

renovatie al dan niet een alternatief kan zijn? Welke scheids-

rechter zorgt er voor dat onze vrijliggende gronden meer zijn 

dan potentiële bouwwerven. Komen daar garanties voor in 

het Gewestelijke Plan voor Duurzame Ontwikkeling?

En dan nog iets opmerkelijks: ‘De Regering zal een norm 

vastleggen van 15% kwaliteitswoningen in openbaar beheer en 

met een sociaal oogmerk op het grondgebied van alle gemeen-

ten, die binnen 10 jaar moet worden behaald.’ Prima. Maar wat 

als gemeenten die norm niet halen?

Heizel & co : 
eerst handelen dan denken !

de sluiting van een verbrandingsoven

vereenvoudiging van bijzondere 
bestemmingsplannen

Brussel, Europese 
hoofdstad van het samenleven

De Stad Brussel leverde goed lobbywerk bij de 
opstelling van dit regeerakkoord. De plannen 
die ze voor ogen heeft met ‘haar’ Heizelvlakte 
worden er integraal in overgenomen. Het 

accent ligt dus op een groot shoppingcenter en een 
congrescentrum. Even wachten of deze plannen wel 
passen in het aangekondigd nieuwe Gewestelijk Ontwik-
kelingsplan hoeft dus blijkbaar niet. Het lijkt nochtans 
logisch dat we eerst het globale plaatje kennen van waar 
we met dit gewest naar toe willen vooraleer we onze 
laatste grondreserves opsouperen. De denkoefening 
over onze grondreserves (Wat willen we er mee aanvan-
gen? Hoe plannen we ze?) vinden wij nochtans een 
essentieel luik in een plan dat zich gewestelijk plan voor 
de duurzame ontwikkeling laat noemen. Een luik dat we
               er vooralsnog niet in terugvinden. 

Het blijft gelukkig niet bij een doelstelling. De regering volgt de internationale trend van klimaatwetten en wil haar wetgeving vereenvoudi-gen en bundelen in een Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energie. De regering plant ook een indrukwekkende reeks maatregelen. Tegen 2015 wordt de ‘zeer lage energiestandaard’ de norm bij grondige renovaties en de passiefnorm bij nieuwbouw. De overheid zal zelf passief gaan bouwen en er is sprake van een ‘partnership tussen de overheid en de gezinnen’. Dit beetje schimmige concept moet de minder kapitaalk-rachtigen onder ons toegang geven tot gratis audits en moet investeringen voor de gezinnen prefinancieren. Afwachten wat het allemaal wordt maar het ziet er naar uit dat de partijen goed geluisterd hebben naar de milieubeweging.

eventueel een betaalzak 
en misschien containerparken

De hamvraag blijft hoe het Gewest haar afval-
berg kan verkleinen. Een van dé middelen om 
sorteren aantrekkelijker te maken, is de 

betalende huisvuilzak waar Bral al jaren om vraagt. Ook 
deze keer staat deze maatregel niet zwart op wit in het 
akkoord maar het komt wel een stap dichterbij. ‘De 
Regering zal de mogelijkheid onderzoeken om een hoger 
tariefsysteem in te voeren voor de witte zakken dan voor 
de blauwe, groene, gele zakken (…). In functie van de 
resultaten zullen de conclusies van deze studie ten uitvoer 
worden gebracht.’ En het Gewest ‘zal de eventuele nega-
tieve gevolgen van de maatregel neutraliseren door een 
specifieke regeling in te voeren voor kansarme gezinnen’. 
De bekommernissen van twee regeringspartners mooi 
verzoend.

Verder moet Brussel het redden met veel te weinig contai-
nerparken. Ook hier belooft het regeerakkoord vooruitgang 
maar met een slag om de arm. ‘Het Gewest zal in de mate 
van het mogelijke de ontwikkeling van het netwerk van 
containerparken onderzoeken, zodat alle Brusselaars op 
minder dan 3 km afstand inzamelingsinfrastructuur vinden 
om hun afval in te brengen in het recycling- of hergebruiks-
traject.’ Let op de ‘in de mate van het mogelijke’ en het 
‘onderzoeken’. Juist door die praktische bezwaren wachten 
we al vele jaren op twee extra containerparken.

Net als het klimaat- en Irisplan bleef het afvalplan vóór de verkiezingen in de pijplijn zitten. Nu komt er toch enige ambitie boven drijven. Deze regering wil onze berg huishoudelijk afval met 
tien procent doen krimpen tegen 2020. En opgelet! Ze stelt zich tot doel ‘de 
investering in een nieuwe verbrandingsoven te voorkomen wanneer één van de 
drie ovens in Neder-over-Heembeek aan vervanging toe is’. Historisch. Bij ons 
weten heeft het Gewest nooit het einde van één van haar ovens voorgespiegeld. 
Technisch gezien kunnen de ovens volgens Net Brussel nog gerust tien jaar mee. 
Ze zijn nog in uitstekende staat, nog maar drie jaar geleden uitgerust met 
denox-filters en pas afgeschreven in 2019. Het ideale moment dus om één van 
de drie ovens te sluiten. 

Heel goed. Wij vragen ons echter af wat de link is met – daar zijn we weer – het aangekondigde GPDO. Wij zouden daarin graag terugvinden waar we de stad kunnen verdichten of net dienen te verluchten. M.a.w.: welke gebieden laten we ongemoeid & waar kunnen we desnoods nieuwe groene ruimte creëren? Essentiële vragen willen we de biodiversiteit in dit Gewest een dienst bewijzen. De versnippering van groene/open ruimten en een onvolledig groen netwerk zijn nu eenmaal de belangrijkste reden voor de teloorgang er van. We zijn dan ook blij te lezen dat de regering de schepping van nieuwe gewestelijke groene ruimten wil aanmoedigen in zones met een groentekort & er in functie van de opportuniteiten sociaal georiënteerde parken wil creëren. Zeer goed. Laat er ons van uitgaan dat het té vanzelfsprekend was ook de ecologische functie er van te vermelden.Ook leuk:  landschappen met een grote biologische waarde die niet binnen het ‘klassieke’ ecologische netwerk vallen, mogen beginnen hopen op een beschermd statuut.Een conflict met het huisvestingsplan dat al eens gretig naar zulke gebieden keek, ligt voor de hand. Wanneer het GPDO zijn huiswerk maakt over ‘verdichten/verluchten’ zijn zulke conflicten echter te vermijden.

Onder hetzelfde motto ‘eerst handelen en dan denken’ wil de 

regering bij de ontwikkeling van een grote commerciële pool “bijzon-

dere aandacht besteden aan de weerslag van dit project op het 

Brusselse stadsweefsel”. Normaliter onderzoekt men eerst het 

belang en de impact van zo’n grootschalig project vooraleer men 

beslist het in zijn plannen op te nemen. Om verder te gaan op 

hetzelfde elan denkt de regering ook na over de “uitvoering van een 

ordonnantie over de commerciële gemengdheid”. Je kan je afvragen 

wat daar het nut van is, moesten er éérst vergunningen voor 

winkelcentra op de Heizel en de Godin-site worden afgeleverd.

De regering wil meer aandacht voor de architecturale en 

milieutechnische kwaliteit van de nieuwe gebouwen in de 

Europese wijk. En de wijk moet zich openstellen naar de stad. 

Prima! Alleen hebben we dit lovenswaardig voornemen al vaak gehoord. En de 

versnippering van bevoegdheden over ongeveer alle denkbare Belgische 

beleidsinstanties verhindert de integrale aanpak die we nodig hebben. Wij 

vragen dat een coördinatiecel toekijkt op alle afspraken, vergunningen en 

contractuele verplichtingen. Én dat ze deze  desgewenst kan afdwingen. Ook 

bewoners moeten bij deze coördinatiecel betrokken worden. 

Verder lezen we dat het herstructureringproces van de Wetstraat verder 

gaat. Of dat betekent dat er effectief woningen en voorzieningen komen, is 

onzeker. Het zou de wijk alvast een pak leefbaarder maken.

We ploeterden tevergeefs door het regeerakkoord op zoek naar een 

maatregel om de verkeershinder van het komende museum van Europa te 

beperken. Het EU-Parlement verwacht een miljoen bezoekers per jaar en 

gaat er van uit dat gastland België wel het nodige zal doen om dat verkeer 

op te vangen. Niet dus. 

In theorie is ons systeem van stedenbouw-

kundige vergunningen opgebouwd rond het 

centrale gewestelijk bestemmingsplan ofte gbp dat voor 

heel Brussel de bestemmingen en voorschriften in grote 

lijnen vastlegt. Gemeenten kunnen dat gbp voor bepaalde 

wijken verfijnen en verduidelijken met bijzondere bestem-

mingsplannen.
De praktijk toont echter dat onze verschillende regeringen 

het gbp steeds gedetailleerder maakten. Het legt nu al 

ongeveer pand per pand vast wat kan en wat niet kan. De 

verschillende beleidsvisies van gewest en gemeenten waren 
en zijn daar zeker niet vreemd aan. 
Deze regering wil nu de bijzondere bestemmingsplannen 
vereenvoudigen. In hun verlichte vorm zullen ze enkel de 
grote lijnen aangeven en geen langdradige preciseringen 
meer  opleggen. Waarmee ze enerzijds macht uit handen 
nemen van de gemeenten en anderzijds hopen op minder 
vertraging. Het is een publiek geheim dat verschillende 

lusten en lasten delen
De regering neemt zich voor gemengde bedrijven 

of formules van publiek-private samenwerking 

(pps) te gebruiken om bepaalde stedelijke 

projecten mogelijk te maken. Ze willen daarbij het 

openbaar beheer en de visie van het collectief belang behouden 

en in een reglementair kader gieten. Het Gewest heeft minder 

middelen en zal dus wel verplicht zijn regelmatiger met de privé 

sector samen te werken. Wettelijk geregelde afspraken zijn dan 

een prioriteit want de ervaringen met de richtschema’s  hebben 

aangetoond dat de privésector stevig met de voeten van het 

Gewest kan rammelen. En omgekeerd.

Welke regelingen zijn nodig volgens ons? De potentiële risico’s en 

meerwaarden voor alle betrokkenen moeten vooraf berekend 

worden, in evenwicht gebracht en openbaar gemaakt. Voor alle 

partijen moeten de afspraken afdwingbaar zijn. Procedures voor 

eventuele bijsturingen moeten vooraf vastgelegd worden. Bewo-

nersinbreng moet een specifieke rol krijgen. En dat er jaarlijks 

openbare evaluatieverslagen moeten komen, lijkt ons maar 

vanzelfsprekend.

dossiers vastliepen tijdens de opmaak van het BBP door een gemeente. Tot grote wrevel van het Gewest.Wij vragen ons af of ze hiermee een rationele plannings-logica willen invoeren of simpelweg de gemeenten macht uit handen willen nemen. Dat laatste kan beter op een andere manier gebeuren. Betwistingen over bevoegdheden mogen geen excuus zijn om Brussel met een onlogisch plannings-systeem op te zadelen.
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Min 20% autoverkeer tegen ?
De afgelopen zomermaanden konden we weer aan den lijve 

ondervinden hoe het moet zijn om in een stad te leven met 

minder auto’s. Het regeerakkoord herneemt de fameuze 

doelstelling van 20% minder verkeerslast ten opzichte van het niveau van 

2001. Nergens lezen we wanneer de regering deze doelstelling wil bereiken. 

De opstellers van het laatste gewestelijk ontwikkelingsplan (2002) dachten 

dit te bereiken tegen 2010. Dat is volgend jaar. Driewerf helaas. Terwijl 

Brussel blijft kreunen onder files, dubbel- en wild geparkeerde auto’s, lawaai 

en luchtverontreiniging realiseerde  Parijs (lichtend voorbeeld voor veel 

Franstalige politici) een daling van de verkeerslast met 20% in zeven jaar tijd. 

Ze doet dit door massale investeringen in hogere frequenties van bus, tram 

en metro en een radicale herverdeling van de openbare ruimte. Gemengde 

bus- en fietsbanen en nieuwe tramlijnen à gogo daar in de lichtstad. Tegelij-

kertijd ontmoedigt een doorgedreven parkeerbeleid de Parisiens hun auto 

te nemen. Gratis parkeerplaatsen op het werk worden geleidelijk afgeschaft 

en de tarieven in handelskernen zijn niet van de poes. Het parkeerbeleid in 

Brussel staat nog in zijn kinderschoenen en heeft af te rekenen met achter-

hoedegevechten door lokale baronnen. Een andere naburige hoofdstad, 

Londen, realiseerde met zijn congestion charge ook een vermindering van de 

verkeerslast met 20%. Het Brussels regeerakkoord wijdt slechts één 

zinnetje aan de eventuele invoering van een stadstol. En nog eentje aan 

overleg met de andere gewesten over slimme kilometerheffing. We vrezen 

dus dat er deze legislatuur hoogstens nog wat verder studiewerk uit de bus 

zal komen.

to Bilc or not to Bilc ?

De hele discussie rond de inplanting van 

het logistiek centrum het BILC op de 

terreinen van Thurn & Taxis legt een 

belangrijk manco in Brussel bloot: de afwezigheid van 

een visie op de bevoorrading van de stad. Over het BILC 

zegt het regeerakkoord zeer weinig of het moet deze 

enigmatische zin zijn: “het bestaan van een logistiek 

platform is noodzakelijk voor de economische ontwik-

keling van het Gewest in het kader van een globale 

strategie voor het goederenvervoer in Brussel.” 

Betekent dit een opening voor de zoektocht naar een 

nieuwe locatie ?  Dat is buiten de waard van Françoise 

Dupuis gerekend. Als laatste wapenfeit reikt ze midden 

in de zomervakantie nog een bouwvergunning uit aan het 

project van het BILC. Geen paniek echter. De nieuwe 

regering moet zich nog uitspreken over het beroep dat 

milieuverenigingen en omwonenden inspanden tegen de 

milieuvergunning. En zonder milieuvergunning kan het BILC 

zijn biezen pakken. Toch op die locatie. Gezien het aantal 

tegenstanders van het project in de nieuwe regering, zijn 

we alvast vrij hoopvol dat de nieuwe regering de milieu- 

vergunning zal weigeren.

Voor de rest lezen we opnieuw aankondigingen van overleg 

en studiewerk om de goederenstroom beter te kanalise-

ren in Brussel. 

fietsvertier in ’t vizier ?

De VGC wil “ideeën tot leven brengen”

De fiets is in Brussel het symbool geworden 
van een andere mobiliteit. De vorige 
regering stak veel middelen in de promotie 
van de tweewieler. De voorbije zomermaan-

den was de fietser  alvast duidelijk aanwezig in het 
straatbeeld. Alleen zijn we nog ver verwijderd van de 15% 
fietsers die oud-minister Pascal Smet mogelijk achtte. 
Daarvoor moet nog een hele hoop net-geen-dagelijkse- 
fietsers overtuigd worden. Dat doe je door overtui-
gende infrastructuur en een doortastend flankerend 
verkeersveiligheidsbeleid. In het regeerakkoord is er 
weinig nieuws onder de zon: een herbevestiging van een 
snelle realisatie van de gewestelijke fietsroutes en waar 
mogelijk gescheiden fietspaden, het stokpaardje van 
Groen!. Een principe dat wij ook huldigen om de minder 
assertieve fietsers over de streep te trekken. Alleen 

betekent dit keuzes maken: parkeerplaatsen en 

rijstroken schrappen of versmallen. Benieuwd of het 

duo Grouwels-De Lille een krachtdadige tandem 

zullen vormen om de gemeente en sommige leden 

binnen de nieuwe regeringsploeg hiervan te overtuigen.

Dat is alvast de leuze van het regeerakkoord. Een 

mooie ambitie rond 3 uitgangspunten: bruggen 

bouwen, duurzaamheid en een VGC-overheid die 

mensen verbindt. Spijtig genoeg blijven deze 

ambitieuze basisprincipes vrij vaag. 

De VGC neemt zich alvast voor veel en goed samen te werken 

met de andere Belgische overheidsinstanties. Hoe ze echter in 

concreto wil samenwerken met het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest blijft onduidelijk.

Eveneens op het programma: meer transparantie en overleg met 

het middenveld. Wat we alleen maar kunnen toejuichen. Het was 

dan ook één van onze belangrijkste kritieken op de vorige 

legislatuur. 

Stedelijk beleid is dan weer terug van weggeweest. Blijkbaar 

bekijkt de VGC haar taak dan toch niet meer zo eng als in de 

vorige legislatuur. Toen plooide ze zich volledig terug op haar 

eigen bevoegdheden. Ook hier blijft het afwachten hoe de VGC 

dit voornemen zal concretiseren. 

metrodromen
Je moet maar durven. In een interview in Brussel Deze Week van 17 augustus bestem-pelde Alain Flausch, directeur van de MIVB, de reizigers in Brussel als verwende kinderen. Hiermee verwees hij naar de talrijke misnoegde reizigers tijdens de herstructurering van het metronet dit voorjaar. Kennelijk neemt dit heerschap nooit het openbaar vervoer. Dan zou hij aan den lijve de frustratie van de reizigers ondervonden hebben: tientallen minuten tijdverlies, signalisa-tie die niet werkte, personeel dat van toeten of blazen wist,…Meer dan twee maanden duurde dit. De beloofde vlotte aansluiting in Beekkant voor wie van het centrum naar Heizel wil, is nog altijd geen feit. Dit kwam nog eens bovenop de herstructurering van het bus- en tramnet die het aantal overstappen en dito wachttijden fors deed toenemen. Zonder dat de regelmaat er op vooruit ging. Het is te hopen dat de nieuwe Brusselse regering haar greep op de MIVB terug verstevigt en de mooie intenties uit het regeerakkoord waar maakt.. Te weten: betere frequenties, regelmaat, vlotte doorstroming en een vermindering van het aantal overstap-pen. Bijkomende investeringen zijn dus nodig. Alleen is het onduidelijk of er genoeg geld zal zijn. Het optrekken van frequenties en de aanleg van vrije bus- en trambanen lijken ons dan ook prioritair. De regering zette echter zijn zinnen op een geldverslindende uitbreiding van de metro. Ze zijn wel zo slim eerst een studie te bestellen die moet uitmaken hoe haalbaar/relevant een en ander is.

pelde Alain Flausch, directeur van de MIVB, de 
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al een consensus dat duurzame 
ontwikkeling de leidraad zou 
zijn voor het nieuwe gewestelijk 
ontwikkelingsplan (Gewop). 
Veelbelovend. De naamsveran-
dering naar Gewestelijk Plan 
voor Duurzame Ontwikkeling 
(GPDO) bevestigt deze keuze. 
Het akkoord dat nu voor ligt, 
geeft ons alvast een inkijk in de 
regeringsprioriteiten voor dit 
ontwikkelingsplan. 

Gaat het de goede richting 
uit? Ja en neen. Als we er in 
rond snuisteren op zoek naar 
duurzame accenten, vinden we 
ondermeer veel aandacht voor 
energieprestaties en een aantal 
goede intenties op vlak van 
zachte mobiliteit. Maar op vlak 
van stedenbouw en grote infra-
structuurwerken blijven we op 
onze honger zitten. 

Duurzame ontwikkeling ver-
onderstelt ook globale plan-
ning en voluntarisme. Dat deze 
regering snel het gewestelijk 
bestemmingsplan wil wijzigen 
om ‘uitrustingen voor de inter-
nationale ontwikkeling’ mogelijk 
te maken, choqueert ons dan ook. 
Het druist in tegen de filosofie 
van het GPDO en bovendien is 
de impact van die uitrustingen 
hoogst onduidelijk. Meteen legt 
de regering een zware hypotheek 
op haar voluntarisme.
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Het september-
programma

Geniet van de nazomer tijdens
De Week van 
Vervoering :

acties van bewonersgroepen in 
het kader van Geef Zuurstof 
aan je buurt
de campagne Bike To Work 
van de Fietsersbond
kers op de taart: de autoloze 
zondag op 20 september

Info www.weekvanvervoering.irisnet .be
 
Bereid je voor op de winter met 
Collectief Isolé. 
32 gezinnen die goedkoper willen 
isoleren zijn nú op zoek naar een 
aannemer. Mail naar marianne@
bralvzw.be en je kan nog op de 
boot springen.




