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Bezwaarschrift Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouw-
kundige Verordening GGSV2 voor het Stadsproject Wet 
 
 
 
1. Ter herinnering: onze bezwaren bij de eerste versie 

 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de eerste versie van de zonale 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening ( april 2012) hebben Bral en de Coördinatie 
EU een bezwaarschrift ingediend met daarin volgende elementen :  

• het openbaar onderzoek gaat over een beperkte operationele maatregel ter 
uitvoering van een globale visie: de densifiëring van de Wetstraat in functie van de 
noden van de EU-Commissie, terwijl die globale visie zelf nooit in openbaar 
onderzoek geweest is; 

• het totaal aantal m² kantooroppervlakte die kan gecreëerd worden met de 
verordening, moet verminderd worden conform de actualisatie van de behoeften 
van de Commissie; 

• het beleid om de gevolgen van de densifiëring te beheren ontbreekt:  
- geen mobiliteitsbeleid  
- geen mogelijkheid om vermenging van functies op te leggen en geen garanties 
voor sociale vermenging;  
- geen beheersplan voor de open ruimtes en geen concretisering van biodiversiteit;  
- geen instrument om stedenbouwkundige lasten op te leggen. 

• geen evaluatie van mogelijke negatieve gevolgen voor de omliggende wijken 
(visuele impact, schaduwen, bezonning en licht) noch van de onvermijdelijke 
langdurige werven en dus ook geen voorstellen om die impact te verminderen. 

 
 
2. De ambities van Stadsproject Wet kunnen niet gerealiseerd worden door een 

Stedenbouwkundige Verordening 

 

Bovenstaande opmerkingen waren geïnspireerd door de doelstellingen die de regering 
zichzelf had gesteld voor het Stadsproject Wet en had vastgelegd in een regeringsbesluit 
(16/12/2010) – cfr punt 3 Stadscompositie. 
 
* Het Richtschema voor de Europese wijk voorziet in een vermenging van functies, het 
Stadsproject Wet bepaalt dat er min 12,5 % vloeroppervlakte woningen moeten 
gerealiseerd worden en benadrukt naast een functionele mix ook een sociale mix.   
De GGSV2 heeft geen mogelijkheid om die vermenging op te leggen, noch wat betreft 
vermenging van functies, noch een vermenging wat betreft de sociale samenstelling in de 
nieuwe woningen. De beleidskeuze om eerst een stedenbouwkundige verordening uit te 
werken, met de daaraan verbonden wettelijke beperkingen, in de plaats van een 
bestemmingsplan, blijft dus voor problemen zorgen.   
Wij vragen dat in de toelichting van een verordening een duidelijke verwijzing wordt 
opgenomen naar de voorgestelde vermenging, zodat de gemachtigde ambtenaar bij zijn 
appreciatie van de ‘goede ruimtelijke ordening’ een juridische referentie heeft. 
 
* De huidige v/t verhouding van de Wetstraat is 4,5. De v/t volgens het regeringsbesluit 
van december 2010 zou verhoogd worden tot 8, de ‘volumes capables’ uit GGSV2 geeft 
een v/t van bijna 10.   
Die verhoogde densiteit zal een verhoogde mobiliteitsvraag als gevolg hebben. De GGSV 
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kan geen mobiliteitsmaatregelen opleggen of voorstellen. De mobiliteitsstudie uitgevoerd 
in opdracht van Beliris, die niet mee is opgenomen in het dossier voor de GGSV2, toont 
aan dat er grote mobiliteitsproblemen zijn in de wijk. Deze studie zegt ook duidelijk dat er 
een verkeerstoename te verwachten is als gevolg van de uitvoering van het Stadsproject 
Wet. Dit geeft niet alleen verkeersproblemen, maar ook verdergaande luchtvervuiling.  
Hierbij wordt telkens verwezen naar de doelstelling van Iris 2 om het autoverkeer met 
20% te verminderen. Maar tot op vandaag zijn nog geen concrete maatregelen beslist of 
uitgevoerd die deze vermindering zullen mogelijk maken. Zolang er geen duidelijkheid 
bestaat over de operationalisering van Iris 2, is een verhoging van de densiteit en een 
vergroting van de verkeersproblemen en luchtvervuiling niet verantwoord.  
 
* De concentratie van de kantoren voor de EU-Commissie zou gebeuren door andere 
kantoren in de ruimere Leopoldwijk leeg te maken. Volgens de rapporten over de hoge 
structurele leegstand in de Leopoldwijk lijkt het niet logisch en ook niet wenselijk dat die 
opnieuw zullen gebruikt als kantoren.  
Een verdere densifiëring van de Leopoldwijk (zelfs voor woningen) ‘hors pul’ is zonder 
afdoende verkeersmaatregelen niet aangewezen. 
 
 
3. De impactstudie heeft voor verbeteringen gezorgd 

 

Wij stellen het op prijs dat de regering als gevolg van het openbaar onderzoek over de 
RRUZ  / ZGSV van april 2012 de opdracht heeft gegeven een impactstudie op te maken. 
Deze studie heeft duidelijk de negatieve en ongewenste effecten aangetoond van de 
goedkeuring en toepassing  van de ZGSV.  Het gevolg is een grondige herziening van deze 
stedenbouwkundige verordening. 
 
Het feit dat er gekozen is voor een impactstudie en niet voor een effectenstudie, zoals 
voorzien in het Wetboek Ruimtelijke Ordening, heeft in eerste instantie heel wat 
wenkbrauwen doen fronsen. Vandaag stellen we vast dat ten eerste de kwaliteit van deze 
studie zeer hoog is en bruikbare conclusies heeft opgeleverd, en ten tweede heeft dit 
mogelijk gemaakt dat er aspecten onderzocht zijn op maat van het project (zoals wind, 
licht, schaduw, stedelijke topologie ed) die niet voorzien zijn in de wettelijke bepalingen.  
 
 
* Er is een betere structurering van de open ruimtes: ze zijn geconcentreerd langs de 
Wetstraat om daar effectief een meer open straat te creëren, maar tegelijk is er bepaald 
dat de bouwblokken langs de Jozef II-straat en Lalaignstraat / Guimardstraat wel gesloten 
blijven om de stedelijke structuur te houden.  
Door op de Wetstraat de open ruimtes ook aan de hoeken van de dwarsstraten te 
situeren, lijken die dwarsstraten korter te worden, minder canyon gevoel.  
In de GGSV2 is bepaald (art 27) dat bij het aanvraagdossier een nota moet gevoegd 
worden met o.a. beheersmodaliteiten van de open ruimtes en de doorgangsgebieden. 
 
* Er zijn bepalingen betreffende licht-impact en het windklimaat van nieuwe gebouwen. 
 
* De topografische analyse heeft aangetoond dat de hoge torens best zouden gelegen zijn 
bij de kleine ring en niet op de flank van de Maalbeek. Dit heeft als gevolg dat de 
bezonning van het Maalbeekpark extra aandacht heeft gekregen. 
 
* GGSV2 stimuleert meer een gevarieerd bouwprofiel door met gemiddelden en maximale 
hoogtes te werken. Voor de Jozef II straat zal dit een bouwprofiel geven dat beter aansluit 
bij de andere straatkant ( een gemiddelde hoogte van 24 m met een maximum van 32). 



 
 

 
Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw   –    Zaterdagplein 13   –    1000 Brussel 
T +32 2 217 56 33  –  F +32 2 217 06 11   –   E bral@bralvzw.be   –   W www.bralvzw.be 

 
* De wegingsfactoren om de biotoopcoëfficiënt van een project te bepalen zijn nu in de 
GGSV2 opgenomen. De coëfficiënt is ook tot een meer realistisch niveau gebracht, zodat 
er allicht minder afwijkingen zullen gevraagd worden. 
 
* Door de mogelijkheid te voorzien onder bepaalde voorwaarden langs de Wetstraat op de 
huidige rooilijn te bouwen, zullen de beschermde gebouwen beter kunnen geïntegreerd 
worden. 
 
 
4. Maar toch ontbreekt de analyse van zeer belangrijke effecten.  

 
In de impactstudie komen een aantal aspecten niet aan bod die wel voorzien zijn in het 
Wetboek en die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling van het project, namelijk 
een mobiliteitsanalyse, de sociaaleconomische impact en een analyse van de werflast. 
Naast de analyse van deze effecten ontbreken dan ook de maatregelen om de eventuele 
negatieve effecten te vermijden en eventueel te compenseren.  
 
 
 
5. Conclusie 

 
Omdat een stedenbouwkundige verordening zijn beperkingen heeft, beantwoordt 

de GGSV2 nog steeds niet aan een aantal belangrijke opmerkingen van onze 

bezwaarschrift van april 2012. 

Daarnaast zijn er aanbevelingen uit de impactstudie afgezwakt. De 

aanbevelingen waren geformuleerd vanuit het standpunt van het algemeen 

belang. De concessies die gemaakt zijn, zijn er in functie van private 

ontwikkelingsprojecten en daarom voor ons niet aanvaardbaar.   

 

* Ondanks de aanbevelingen van de topografische analyse om torens te bouwen langs de 
kleine ring, blijft er toch een concentratie op het kruispunt met de Etterbeeksesteenweg, 
op het laagste punt bij de Maalbeekvallei. Het aantal torens is gereduceerd, maar er blijft 
nog steeds een toren van 165 m mogelijk op blok B. Wij vragen dan ook dat deze toren 
verlaagd wordt conform de aanbevelingen van de impactstudie.  
 
* Uit de lichtstudie blijkt dat de negatieve impact van torens nog meer het gevolg is  van 
de plaatsing van de torens tegenover elkaar dan wel door de hoogte op zich, zijn er twee 
bepalingen van het reglement die daar tegen ingaan:  
- op blok A zijn er twee torens van elk max 114 m mogelijk. Wij vragen dat dit beperkt 
wordt tot één toren.  
- in het algemeen is de minimum afstand tussen twee hoge gebouwen slechts beperkt tot 
1/5 van de hoogte van het hoogste bouwwerk, dit heeft vooral negatieve gevolgen voor de 
residentiële wijken van de squares. Wij vragen een verhoging tot 1/3 van de minimum 
afstand tussen twee hoge gebouwen.  
 
* Meer nog dan de torens zal de algemene gemiddelde hoogte van de gebouwen een 
impact hebben op de lichtinval bij de verschillende gebouwen, zeker op de lagere 
verdiepingen en straatniveau. De gemiddelde hoogte langs de Wetstraat is 40 m en max 
hoogte is 55 meter.  Daardoor worden de actuele hoge gebouwen, Belaymont, Lex 2000 
de standaardhoogte.  (het gebruik van de term ‘sokkel’ in de voorstellingen is hier 
misleidend. 40 tot 55 meter is hoogbouw). Er moet voor gezorgd worden dat de huidige 
skyview factor niet verminderd. De lichtstudie RRUZ2 stelt in zijn conclusies dat wat 
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betreft de Jozef II-straat en de Lalaingstraat er weinig of geen verschil tussen RRUZ1 en 
RRUZ2. De residentiële buurten blijven een aanzienlijke vermindering van licht en 
bezonning ondervinden van 15 tot 30 % en zeker in de zomer. De verbetering situeert zich 
vooral in de Wetstraat. Wij vragen dat de gemiddelde hoogtes in functie daarvan nog 
worden aangepast.   
 
* De realisatie van het Stadsproject Wet zal een project zijn gespreid in de tijd.  
- Daardoor zullen er gedurende lange tijd op verschillende plaatsen werven zijn, er moeten 
daarom meer bepalingen zijn voor de werven: o.m. geen werfinstallatie op de openbare 
ruimte, een behoorlijke coördinatie wat betreft werfverkeer, één gezamenlijk 
aanspreekpunt voor werfhinder.  
- Voor de precieze inplanting van de gebouwen en voor de juiste afbakening van de vrije 
ruimtes blijft er een grote appreciatie voor de projectontwikkelaars en hun architecten. 
Gebouw die op de perceelgrens ingeplant worden hebben daar een gemene muur, maar 
het noodzakelijke aanpalende gebouw zal misschien veel later gebouwd worden of een 
andere lokalisatie op het terrein verkiezen. Er moeten kwaliteitsvolle oplossingen gezocht 
worden voor tijdelijke onafgewerkte situaties (niet alleen een striptekening op een blinde 
muur). Zeker gebouwen met patrimoniumwaarde verdienen in dit verband een bijzondere 
aandacht. 
 
* Voor de kwaliteit en het gebruik van de vrije ruimte ontbreken er algemene kwaliteits 
criteria en een globaal plan om tot een coherent geheel te komen. Wij vragen dat een 
globale visie wordt opgesteld voor het ontwerp en beheer van die open ruimtes en 
doorgangsgebieden. De aanbevelingen van punt 12.5 van de impactstudie moeten daarbij 
als leidraad dienen. 
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