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1. Tijdschema en procedure 
 
 

1. In september 2019 werd aangekondigd dat de planningsvergunning voor Neo 1 
binnenkort zou worden afgegeven. Is het nog steeds de bedoeling om het in de 
komende weken uit te geven? Zou er niet vooraf een nieuw openbaar onderzoek 
moeten worden georganiseerd, aangezien het project ingrijpend is gewijzigd sinds 
het openbaar onderzoek naar het planningsattest, dat dateert van begin 2018, en de 
beslissing om het Koning Boudewijnstadion te behouden (wat toen niet was 
voorzien)? 

 
2. Evenzo bepaalt het meerderheidsakkoord van de Stad Brussel nu dat het 

winkelcentrum converteerbaar moet zijn, wat niet voorzien was ten tijde van het 
voormelde openbaar onderzoek. Het voor onderzoek ingediende project voorzag in 
een gebouw dat gedeeltelijk ondergronds was en daarom moeilijk te verbouwen. Is 
op dit punt een herontwikkeling van het project gepland om te voldoen aan de eisen 
van de meerderheidsovereenkomst? 

 
3. Is het raadzaam een stedenbouwkundige vergunning voor Neo 1 af te geven 

wanneer tegen de rechtsgrondslag ervan (de in het Gewestelijk Bestemmingsplan 
(GBP) gebied van gewestelijk belang (GGB)) beroep is aangetekend bij de Raad van 
State en de accountant een advies heeft uitgebracht waarin hij voorstelt de 
vergunning af te schaffen? 

 
4. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd dat het een Richtplan van 

Aanleg (RPA) voor de Heizelsite wil opzetten, hoewel er al een GGB en een ontwerp 
voor een Bijzondere Bestemmingsplan (BBP) bestaat. Wat is de toegevoegde 
waarde van een RPA in deze zone? Wat is de status van het BBP-project? Is het de 
bedoeling dat de RPA het zonder het BBP doet? 

 
5. De Neo 1-overeenkomst is zo opgesteld dat alleen de promotor deze kan opzeggen. 

De Stad heeft praktisch geen bevoegdheid om het te beëindigen, behalve in het 
geval van een ernstige fout van de ontwikkelaar. Met andere woorden, de Stad, die 
geacht wordt het algemeen belang te verdedigen, kan het contract niet opzeggen, 
zelfs niet als dit belang is veranderd. Dit belang is wel degelijk verander sinds 2008: 
opkomst van e-commerce, klimatologische noodtoestanden, onderhoud van het 
stadion, winkelcentra die verlieslaten, gebrek aan een oplossing om de toegang tot 
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de site onder goede verkeersomstandigheden te verzekeren, ... Moet het project niet 
grondig worden herzien? 

 

2. Mobiliteit 
 

1. Aanvullende mobiliteitsstudies zijn essentieel om in dit dossier een weloverwogen 
beslissing te kunnen nemen. De aspecten die verband houden met mobiliteit zijn 
bijzonder problematisch. Zullen deze studies gelanceerd worden? Hoe zorg je ervoor 
dat Neo 1 zich houdt aan het Good Move Plan. Dat plan heeft tot doel het 
autogebruik te verminderen, terwijl NEO naar verwachting de 
verkeersopstoppingen met 50% zal doen toenemen? 

2. De verbinding van het project met de Ring via de Verregat-weg is door het Vlaamse 
Gewest geweigerd. Welke alternatieven liggen er op tafel om het autoverkeer van en 
naar Neo op te vangen en verbindingen te maken met de Ring en de A12?   

 

3. Woningen      
 

1. Hoe wordt een goed evenwicht en cohabitatie tussen het stadion, de woningen en het 
winkelcentrum gewaarborgd, met name vanuit het oogpunt van de naleving van de 
veiligheidsnormen? Als er veiligheidsstudies zijn uitgevoerd, zijn deze dan 
beschikbaar? 

2. In het Neo 1-programma is geen enkele sociale woning voorzien, ook al is het project 
gepland op openbare terreinen en neemt het aandeel sociale woningen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen maar af. Hoe verklaren de Stad en het Gewest 
dit gebrek? 

 

4. Financiering 
 

1. Oorspronkelijk diende het winkelcentrum het congrescentrum te financieren. Dit 
laatste werd uiteindelijk ter discussie gesteld en NEO2 werd daarom uitgesteld totdat 
de betekenis van het aanvankelijk geplande programma was opgehelderd. Moet 
NEO1, dat nauw verbonden is met NEO2, niet worden uitgesteld totdat het 
programma van deze laatste is opgehelderd? 

 
2. Hoe gaan de Stad en het Gewest de steeds hoger wordende factuur financieren? 

Hoe gaan ze de renovatie van het stadion, de renovatie van de paleizen, die op 
minimaal 150 miljoen euro wordt geschat, enz. financieren, bedragen die niet in de 
geraamde PPS-inkomsten zijn opgenomen? Zou het niet beter zijn om de 
commerciële ruimtes te beperken om ze in overeenstemming te brengen met de 
huidige markt en de huur te investeren in de renovatie van het stadion, de paleizen 
en de bouw van sociale woningen? 

 

5. Transparantie 
 

1. Hoe komt het dat overeenkomsten die de Stad en het Gewest verbinden tot enkele 
honderden miljoenen euro's niet openbaar zijn? We willen graag een lijst krijgen van 
de verschillende bedragen die door alle partners sinds het begin van het project zijn 
toegezegd (Stad, Regio, Unibail, ...). Wat is de transparantie van de boekhouding van 
de CVBA NEO? 

2. Wie zijn de mensen die op dit moment/ nu in het bestuur van CVBA Neo zitten, 
gezien de veranderingen in de meerderheid op gemeentelijk en regionaal niveau? 
Hoe zijn/ werden de bestuurders gekozen? 

______________________ 


