Doc 16005-1944AD

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

DE GEWESTELIJKE
ONTWIKKELINGSCOMMISSIE

LA COMMISSION
REGIONALE DE DEVELOPPEMENT

_____________________________________________ CRD-GOC _____________________________________________

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
GEMEENTE EVERE
ONTWERP LASTENBOEK
VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT

Advies van de Gewestelijke ontwikkelingscommissie
4 februari 2016

Pagina 1 van 1
G.O.C.
City Center
Kruidtuinlaan, 20 (6de verdieping old)
1035 Brussel
Tel : 02/ 204.23.76 (204.21.11 )

Secr. Myriam Cassiers
crd-goc@sprb.brussels
www.crd-goc.be

C.R.D
City Center
Bd du Jardin Botanique, 20 (6ème étage old)
1035 Bruxelles
Fax : 02/204.15.34

Doc 16005-1944AD

Gelet op de vraag om advies van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Evere over het
ontwerp van het lastenboek voor het milieueffectenrapport van het GemOP, ontvangen op 13 januari 2016;
Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010, betreffende de Gewestelijke
ontwikkelingscommissie ;

kwam de Commissie op 21 januari en 4 februari 2016 samen.

Ze geeft op 4 februari 2016 het volgende advies :

De Commissie neemt er akte van dat het lastenboek voor het milieueffectenrapport conform de geldende
wetgeving is.
Ze is echter van mening dat de procedure er, volgens haar, voor zorgt dat het advies van de GOC en van de
andere instanties te vroeg gevraagd wordt. De Commissie zou zich inderdaad moeten mogen uitspreken op
het moment dat er een diagnose bepaald is, evenals de doelstellingen met de werkelijke uitdagingen voor het
GemOP.
De Commissie vestigt evenwel de aandacht op het feit dat het MER een deel behandelt van het toekomstige
Richtschema Josaphat en van de perimeter van de Koningin Elisabeth‐wijk (site van de NAVO), alsook van het
Richtschema RTBF/VRT en wat men verwacht van de BBP’s. Het MER zal deze gegevens dus ook in rekening
moeten nemen in haar analyse.
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