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1. VOORWOORD

Dat zijn woorden die we dagelijks zien in onze kranten, op onze
beeldschermen maar ook in ons leven. Woorden die heel wat
vragen oproepen en ons zorgen baren. Ze vertalen een
gigantische kennis van onze wereld en onze samenlevingen die
we moeten organiseren, beheren voor het welzijn van iedereen.
De Raad voor het Leefmilieu tracht daar met zijn adviezen en
activiteiten toe bij te dragen, in alle bescheidenheid. Voor de
waarheid, het gezond verstand en de kwaliteit van het leven.

Serge KEMPENEERS
Voorzitter van de Raad voor het Leefmilieu
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2. KORTE TERUGBLIK OP 2021
In 2021 werd de wereld geconfronteerd met
extreme weersomstandigheden. Koude- maar ook
hittegolven, overstromingen, orkanen, bosbranden, verzuring van de oceanen, ontbossing,
enz., en alle gevolgen van dien. Niemand blijft
gespaard
van
de
gevolgen
van
de
klimaatopwarming, dat is intussen wel duidelijk.
Het eerste deel van het zesde evaluatierapport
van het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), verschenen in augustus 2021,
benadrukt nogmaals dat we dringend actie
moeten ondernemen om het Akkoord van Parijs
na
te
komen
en
de
wereldwijde
temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C ten
opzichte van het pre-industriële tijdperk.
Deze intense klimaatverschijnselen hebben onze
relatie tot onze omgeving door elkaar geschud en
bewijzen
dat
de
statistieken
over
de
klimaatverandering reëel zijn. COP26 en de
daaropvolgende ondertekening van het Akkoord
van Glasgow betekenen een nieuwe stap in de
richting van veerkracht, want het is nu wel
duidelijk dat de wereld zich moet aanpassen door
de uitstoot van broeikasgassen drastisch te
verminderen, te investeren in hernieuwbare
energie en zich op een slimme manier weer op te
bouwen.

De Raad voor het Leefmilieu, weer helemaal
operationeel sinds hij in 2020 zijn taken weer
opnam, bracht in 2021 een reeks adviezen uit over
belangrijke
vraagstukken
zoals
leefmilieu,
mobiliteit, waterbeleid, energie, luchtkwaliteit en
ruimtelijke ordening. Deze thema's sluiten
ontegensprekelijk
aan
bij
de
klimaatgebeurtenissen en getuigen van het
engagement van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om een groenere en veerkrachtigere stad
uit te bouwen.
De Regering heeft bij de Raad voor het Leefmilieu
ook het Comité van Klimaatdeskundigen
opgericht (zie punt 7). Dit Comité zal, zodra het is
samengesteld, een uitstekend instrument zijn om
de concrete gevolgen van het in Brussel gevoerde
milieubeleid te analyseren.
Ook het Comité van Watergebruikers heeft een
aantal belangrijke adviezen uitgebracht. Het
belang van de waterproblematiek zal de komende
jaren alleen maar toenemen en ook in dit domein
zullen, net zoals voor het leefmilieu, begeleidende
maatregelen moeten worden genomen om de
klimaattransitie te combineren met sociale
rechtvaardigheid.

Station van Schaarbeek
Het volgende debat
over bodembestemming

Tomix_Pix
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3. DE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU
3.1. Wat is de Raad voor het Leefmilieu?
De Raad voor het Leefmilieu werd bij besluit van 15 maart 1990 opgericht als een gewestelijk
Brussels adviesorgaan bevoegd voor het leefmilieu.

De Raad voor het Leefmilieu stelt zich tot taak om,
uit eigen initiatief of op verzoek van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering of andere instanties
zoals gemeenten, perspective.brussels, enz.,
gemotiveerd advies uit te brengen over alles onder
gewestelijke bevoegdheid dat te maken heeft met
het leefmilieu in de ruime betekenis van het
woord.
Behandelde
thema’s
zijn
bijvoorbeeld
natuurbescherming
en
natuurbehoud,
afvalbeheer, de strijd tegen vervuiling, mobiliteit,
enz. De Raad brengt dus advies uit over elk
voorontwerp
van
ordonnantie
en
elk
ontwerpbesluit inzake leefmilieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De Raad voor het Leefmilieu is samengesteld uit
tal van verschillende actoren uit alle segmenten
van de samenleving: verenigingen die zich
bezighouden met milieubescherming of met de
bescherming van de consumenten en de
inwoners, universiteiten en onderzoekscentra,
overheidsdiensten,
werkgeversen
vakbondsafgevaardigden.
Deze
unieke
samenstelling binnen de Adviesraden is een
sterke troef om adviezen te kunnen uitbrengen
met het oog op een veerkrachtigere wereld.
De Regering wil het organisatorische landschap
van de Brusselse Adviesraden hervormen en
vertrouwde de coördinatieopdracht van deze
Adviesraden toe aan het administratieve team
van
Brupartners.
Het
secretariaat
van
Brupartners staat in voor de organisatorische,
administratieve en logistieke werking van de Raad
voor het Leefmilieu.

In zijn adviezen tracht de Raad voor
het Leefmilieu alle bedenkingen te
integreren van al deze actoren. Hij
ontwikkelt ook een globale en soms
disruptieve visie, maar steeds ten
gunste van de kwaliteit van het
leefmilieu en van de levenskwaliteit
van mensen, dieren en planten.

Serge KEMPENEERS
Voorzitter van de Raad
voor her Leefmilieu

Bischoffsheimlaan 26, 1000 Brussel
Zetel van de Raad voor het Leefmilieu
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3.2. De Samenstelling van de Raad voor het Leefmilieu
Overeenkomstig het besluit van 15 maart 1990 is
de Raad voor het Leefmilieu samengesteld uit 31
vaste leden (en hun plaatsvervangers). Het gaat
om vertegenwoordigers van verenigingen,
overheidsdiensten, werkgevers, werknemers,
consumenten en personen die zijn aangesteld
vanwege hun wetenschappelijke bevoegdheid in
de milieuproblematiek.

De huidige samenstelling van de Raad voor het
Leefmilieu is vastgelegd bij besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart
2021 houdende aanstelling van de leden van de
Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Onderstaande lijst van de
leden van de Raad voor het Leefmilieu geeft de
samenstelling per 31 december 2021.

VOORZITTER
Serge KEMPENEERS

VICEVOORZITSTER

VAN RECHTSWEGE LID

/

Christian PAQUET (BHRNB)

VZW'S DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET HET LEEFMILIEU

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Stéphanie D’HAENENS

Maud MARSIN

Steyn VAN ASSCHE

Maya MAES

Mathieu BOURGEOIS

Benjamin WILKIN

Joëlle VAN DEN BERG

Dominique WILLEMSENS

Kelly DE LEUZE

Jo VAN CAUWENBERGE

IEB
BRAL
Energie Commune
Réseau IDée
GoodPlanet Belgium

GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Mathieu VREBOSCH en

Sophie STEVENS en

Olivier BOSTEELS

Sophie POTAKOWSKI

Net Brussel

VERTEGENWOORDIGING VAN DE MIDDENSTAND

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Sophie HEUSKIN

Silvia DOGA

UCM

REPRESENTATIEVE WERKNEMERS- EN WERKGEVERSORGANISATIES

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Benoit DASSY

Christina HOSSZU

Kobe MARTENS

Jeanne UWASE

Yaël HUYSE

Patricia DE MARCHI

Laurent SCHILTZ,

Marie VAN BREUSEGEM,

Camille CALLENS en

Hugues KEMPENEERS en

Willem VAN VEEN

Carine LAMBERT

ACV
ABVV
ACLVB
BECI
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SPECIALISTEN VAN UNIVERSITEITEN

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Pierre VANDERSTRAETEN

Pierre DEFOURNY

Marie-Françoise GODART

Wouter ACHTEN

Filip HUYGHE

Tim VAN DE VOORDE

UCL
ULB
VUB

MILIEUDESKUNDIGEN

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Jacques KUMMER

Catherine BOULAND

Cédric BERTRAND

Luc DEBONTRIDDER

Patrick ROOSE

Maurice LEPONCE

Ecole de la Santé Publique
KMI
KBINW

VERTEGENWOORDIGERS VAN VERBRUIKSORGANISATIES

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Bert STEVENS

Leen DE CORT

Ria KAATEE

Live SCHEERLINCK

Hélène JANE-ALUJA

Bénédicte ALLAERT

OECO
Gezinsbond
RCR

VERENIGING VAN BELGISCHE STEDEN EN GEMEENTEN, BRUSSELSE AFDELING

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Philippe BOIKETE,

Patrick LENAERS,

Jos RAYMENANTS en

Anne DELVAUX en

Grégory MATGEN

Marie-Noëlle STASSART

Brulocalis

WATEROPERATOREN

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Damien DE KEYSER

David PIREAUX

Angélique DEQUICK

Olivier RAGOEN

BMWB
Vivaqua

BRUSSELSE BESTUREN

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Mathilde BERLANGER

Sven VERCAMMEN

Pierre SERVAIS

Lorraine VALEMBOIS

Joëlle VANDEVOORDE

Philippe BARETTE

perspective.brussels
urban.brussels
Brussel Mobiliteit
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3.3. Het Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu
Het team van de Raad voor het Leefmilieu is
samengesteld uit Voorzitter Serge Kempeneers
en uit twee attachés van het Secretariaat,
Marie Carette en Bertrand Ackerman. Serge
Kempeneers werd aangesteld in mei 2020,
Marie Carette en Bertrand Ackerman
respectievelijk in augustus en september 2020.
Serge
Kempeneers
is
doctor
in
de
wetenschappen gespecialiseerd in stedelijke
ecologie en voormalig directeur Groene
Ruimten bij Leefmilieu Brussel. Hij biedt de
Raad voor het Leefmilieu meer dan dertig jaar
ervaring in het domein van het Brusselse
leefmilieu. Hij is tevens Voorzitter van het
Wetenschappelijk
Comité
van
het
departement Tuin, Landschap en Stedelijk
Ecosysteem van het CIVA en lid van de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Marie Carette en Bertrand Ackerman vormen
een tweetalig team dat met name belast is met
de behandeling van adviesaanvragen en de
communicatie.
Marie Carette heeft een bachelordiploma in
moderne talen en literatuur en een
masterdiploma in meertalige communicatie
met een focus op bedrijfstalen van de UCL. Ze
heeft al jaren belangstelling voor het
milieuthema.
Bertrand Ackerman ambieerde na een
bachelor in de rechten aan de UGent en een
master in overheidsmanagement aan de KUL
een functie bij de overheid waarin hij een rol
kan vervullen in de ecologische transitie.

Van links naar rechts: Marie CARETTE, Serge KEMPENEERS en Bertrand ACKERMAN
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3.4. De adviestaak van de Raad voor het Leefmilieu
De Raad voor het Leefmilieu brengt, uit eigen
initiatief of op verzoek van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, gemotiveerd advies
uit over alles onder gewestelijke bevoegdheid
dat te maken heeft met het leefmilieu in de
ruime betekenis van het woord. De Raad voor
het Leefmilieu ontvangt adviesaanvragen.
Het advies van de Raad voor het Leefmilieu
over
een
Brusselse
wetgevende
of
regelgevende
tekst
(voorontwerp
van
ordonnantie
of
ontwerpbesluit)
wordt
gevraagd nadat de tekst in eerste lezing is
goedgekeurd door de Regering (zie figuur 1
hiernaast). Ook andere instanties, zoals de
Brusselse gemeenten, kunnen advies vragen
aan de Raad voor het Leefmilieu.

1

UITWERKING VAN HET
VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE

2

ADVIES VAN DE
INSPECTEUR VAN FINANCIËN

3

EERSTE LEZING
IN DE REGERING

4

RAADPLEGING VAN DE
ADVIESINSTANTIES,
WAARONDER DE RAAD

5

TWEEDE LEZING
IN DE REGERING

6

ADVIES VAN
DE RAAD VAN STATE

7

DERDE LEZING
IN DE REGERING

8

ONDERZOEK EN GOEDKEURING IN
COMMISSIE DOOR HET PARLEMENT

9

ONDERZOEK EN GOEDKEURING IN DE
PLENAIRE VERGADERING VAN HET
PARLEMENT

10

BEKRACHTIGING EN AFKONDIGING
DOOR DE REGERING

11

BEKENDMAKING IN HET
BELGISCH STAATSBLAD

12

INWERKINGSTREDING

>

Tomix_Pix

Noordwijk
Een wijk die zich ontwikkelt op basis van
de circulaire economie (ZIN-project)

Figuur 1 - Proces van de uitwerking van een ordonnantie
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De Raad voor het Leefmilieu heeft 30 dagen de
tijd om zijn advies uit te brengen. Als het
advies niet wordt uitgebracht binnen deze
termijn, dan wordt er geen rekening mee
gehouden. Na ontvangst van de bijdragen van
de leden maakt het Secretariaat van de Raad
voor het Leefmilieu een ontwerp van advies op
dat wordt besproken en goedgekeurd in de
plenaire vergadering van de Raad (zie figuur 2
hierna).
De grote kracht van de Raad voor het
Leefmilieu blijft de grote diversiteit
onder de leden die het mogelijk maakt
om

verschillende

verenigen

en

standpunten
zeer

te

verrijkende

denkpistes uit te wisselen voor het
opmaken van adviezen.

Serge KEMPENEERS
Voorzitter van de Raad
voor het Leefmilieu

Hoewel de leden van de Raad voor het
Leefmilieu zoveel mogelijk trachten om een
unaniem advies uit te brengen, kan het
gebeuren dat de standpunten uiteenlopen. Dat
komt onder meer door de diversiteit onder de
leden van de Raad voor het Leefmilieu. In dat
geval worden deze standpunten in het advies
vermeld in de vorm van een rapport waarin de
verschillende
standpunten
worden
uiteengezet.
Eenmaal goedgekeurd wordt het advies
overgemaakt aan de Regering Het advies van
de Raad voor het Leefmilieu is raadgevend. De
Regering beslist of ze al dan niet of geheel of
gedeeltelijk rekening zal houden met de
opmerkingen.
Twintig werkdagen na de kennisgeving aan de
Regering publiceert het Secretariaat het advies
op de website van de Raad voor het Leefmilieu.
Onderstaand schema toont het proces van de
uitwerking van een advies bij de Raad voor het
Leefmilieu.

ONTVANGST VAN DE
ADVIESAANVRAAG
Figuur 2 - Proces van de uitwerking van een advies bij de Raad voor het Leefmilieu

ONTVANGST VAN DE
BIJDRAGEN VAN DE
LEDEN

EVENTUELE
VOORSTELLING VAN
DE ONTWERPTEKST
EN BESPREKING

GOEDKEURING VAN
HET ONTWERP VAN
ADVIES DOOR DE
LEDEN

UITWERKING VAN
EEN ONTWERP VAN
ADVIES DOOR HET
SECRETARIAAT

PUBLICATIE VAN
HET ADVIES OP DE
WEBSITE VAN DE
RAAD

OVERMAKEN AAN DE
REGERING
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3.5. De adviezen van de Raad voor het Leefmilieu in 2021
ERKENNINGEN
A-2021-002
Erkenningsaanvragen verenigingen (ARAU, BRAL,
Coordinatie Zenne, Début des Haricots, Rencontre
des Continets, IEB, ApisBruocSella, RABAD,
COREN, Tournesol, RepairTogether, ReseauIDee,
GoodPlanet)

Het advies in het kort
De Raad is verheugd over de steun die het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest door middel van
erkenningen en subsidies verleent aan de
betrokken verenigingen en meer in het algemeen
aan het maatschappelijk middenveld.

RUIMTELIJKE ORDENING
A-2021-008
Ontwerp van gemeentelijk ontwikkelingsplan van
Evere en milieueffectenrapport

Het advies in het kort
De Raad neemt akte van de voor advies
voorgelegde
tekst
en
formuleert
geen
commentaar.

A-2021-009
Ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan n°101 «
Stroobants-Picardie »

Het advies in het kort
De Raad is verheugd dat er aandacht is besteed
aan de circulaire economie en is van oordeel dat
de herziening van dit BBP een gelegenheid moet
zijn om de voorschriften voor de hele perimeter te
verbeteren.

A-2021-020
Voorontwerp van besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ter verlenging van de
erkenning, en ter uitbreiding van het natuurreservaat
Vogelzangbeek te Anderlecht & voorontwerp van
beheerplan voor het toekomstige natuurreservaat

In 2021 heeft de Raad voor het Leefmilieu
43 adviezen uitgebracht, hieronder
weergegeven
per
thema
en
in
chronologische volgorde. Ze kunnen op de
website van de Raad voor het Leefmilieu
worden geraadpleegd door te klikken op
het nummer van het advies.

A-2021-024
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van 13
november 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot bepaling van de handelingen en werken
die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige
vergunning, van het advies van de gemachtigde
ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen, van
de overlegcommissie evenals van de speciale regelen
van openbaarmaking of van de medewerking van
een architect

Het advies in het kort
De Raad feliciteert de Regering met de
administratieve
vereenvoudiging
van
isolatiewerken. Hij doet bijkomende suggesties
met betrekking tot telecommunicatie.

A-2021-031
Ontwerp van richtplan van aanleg « Zuid »

Het advies in het kort
De Raad is van mening dat het RPA Zuid vanuit
milieu-oogpunt niet ambitieus genoeg is: te weinig
beplanting
en
doorlatendheid,
te
grote
koolstofvoetafdruk en te weinig inrichtingen voor
zachte mobiliteit.

A-2021-034
Ontwerp van richtplan van aanleg « Josaphat »

Het advies in het kort

Het advies in het kort

De Raad staat positief tegenover de wil om het
natuurreservaat Vogelzangbeek uit te breiden en
waardeert de naturalistische aanpak van het
beheersplan en de samenhang met de presentatie
van de beheersplannen voor de Natura 2000gebieden.

De Raad stelt een moratorium voor op de bouw
van het woongedeelte zodat het Gewest meer tijd
krijgt om na te denken over het gebruik van deze
unieke open ruimte. Naar zijn mening moeten al
bebouwde gebieden zoveel mogelijk worden
verdicht.
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A-2021-036

Het advies in het kort

Voorontwerp van besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de
implementatie
van
de
grensoverschrijdende
raadplegingsprocedure in het kader van aanvragen
van
een
milieuattest
of
-vergunning,
stedenbouwkundig attest, stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunning en met betrekking tot de
aanplakking van de beslissingen

De Raad is van oordeel dat het niet mogelijk is om
permanent in een noodtoestand op het vlak van
gezondheid te leven. Rekening houdend met het
seizoenseffect en met het feit dat het COVID-19virus nog jarenlang zal blijven, lijkt een
verlenging van de maatregelen tot het voorjaar
redelijker dan tot 31 augustus 2022.

Het advies in het kort
De Raad neemt akte van de voor advies
voorgelegde
tekst
en
formuleert
geen
commentaar.

A-2021-037
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen
inzake
de
milieueffectenbeoordeling

Het advies in het kort
De Raad betreurt de stap terug in de milieu-eisen,
aangezien elke parkeerinfrastructuur tot 400
plaatsen een impact zal hebben op het
omringende milieu.

A-2021-038
Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25
april 2019 betreffende de openbare onderzoeken op
het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en
leefmilieu

Het advies in het kort
De Raad is van oordeel dat het niet mogelijk is om
permanent in een noodtoestand op het vlak van
gezondheid te leven. Rekening houdend met het
seizoenseffect en met het feit dat het COVID-19virus nog jarenlang zal blijven, lijkt een
verlenging van de maatregelen tot het voorjaar
redelijker dan tot 31 augustus 2022.

A-2021-039

LAWAAI
A-2021-013
Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de
controlemethode
en
omstandigheden
voor
trillingsmetingen om de hinder voor de personen in de
gebouwen te beoordelen & ontwerp van besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx tot
vaststelling
van
de
controlemethode
en
omstandigheden voor geluidsmetingen

Het advies in het kort
De Raad stelt vast dat deze ontwerpbesluiten zeer
weinig rechtstreeks verband houden met het plan
"quiet.brussels” en spoort de Regering aan om in
de toekomst de doelstellingen van dit plan na te
streven.

KLIMAAT
A-2021-014
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 15 maart
1990 houdende de regeling van de oprichting, de
samenstelling en de werking van de Raad voor het
Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het advies in het kort
De Raad is verheugd over de bereidheid om een
onafhankelijk Comité van Klimaatdeskundigen op
te richten, bestaande uit wetenschappers die
vertrouwd zijn met de klimaatuitdagingen en die
het Brusselse klimaatbeleid kritisch kunnen
beoordelen.

Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29
juni 1992 betreffende de overlegcommissies

Jubelpark
Rust en natuur
in een levendige stedelijke omgeving

Tomix_Pix

15

A-2021-029

Het advies in het kort

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het
Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie,
vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en
milieuaansprakelijkheid, om de procedure van de
bestuurlijke transactie erin op te nemen

De Raad steunt het streven van de Regering naar
een duurzaam afvalbeheer. Hij wijst er echter op
dat in het Brussels Gewest nog te weinig
organisch afval wordt gesorteerd. Het is
belangrijk dat de Regering een cultuuromslag
aanmoedigt en dat de inzameling van organisch
afval wordt verbeterd.

Het advies in het kort
De Raad feliciteert de Regering met haar aanpak
van administratieve vereenvoudiging. Hij staat
positief tegenover de wil om het parket te
ontlasten in kleinere dossiers.

A-2021-040
Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van
verschillende uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie
van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Het advies in het kort
De Raad beveelt aan om een langetermijnvisie
aan te nemen en om de zaken af te stemmen op
andere dossiers zoals de “RENOLUTIE-premies’.
De toegekende premies moeten het ook mogelijk
maken om verder te gaan dan de wettelijke
minimumverplichtingen.

AFVALSTOFFEN
A-2021-001
Voorontwerpbesluit houdende wijziging van het
besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van
afvalstoffen

A-2021-025
Ontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van een
lijst met de stromen afvalstoffen waarvoor een
toelating voor het gebruik van terugwinbare
materialen niet noodzakelijk is

Het advies in het kort
De Raad steunt de Regering in haar streven naar
bevordering van de circulaire economie, waarvan
dit ontwerpbesluit deel uitmaakt.

A-2021-030
Evaluatieverslag van de toepassing van de
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het advies in het kort
De Raad verheugt zich over de wil van de
Regering om de efficiëntie van de UPV te
verbeteren.
Ontwikkeling
gekoppeld
aan
afvalpreventie is een reële piste om de
werkgelegenheid in een duurzame economie te
ontwikkelen.
To

mi

x_
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Het advies in het kort
De Raad steunt de vermindering van de
hoeveelheid afval die wordt gestort en benadrukt
dat elke vooruitgang op het gebied van de
circulaire economie zinloos is als het afvalbeheer
niet mee evolueert.

A-2021-023
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van 1 december
2016 betreffende het beheer van afvalstoffen en
bijbehorende bepalingen

"The Future Is Europe" - Wetstraat
Kunst, natuur en politiek: de paradoxen van Brussel
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ENERGIE
A-2021-007

Het advies in het kort

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april
2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende
wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en
houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli
2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991
houdende oprichting van begrotingsfondsen met het
oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en
richtlijn 2014/944 (hierna ‘voorontwerp van
ordonnantie’ te noemen) - eerste lezing- uitstel van
02/12/2020

De Raad plaatst vraagtekens bij de redenen voor
het schrappen van de verplichting om de energieaudit in te voeren in de e-auditdatabank die ter
beschikking wordt gesteld door Leefmilieu
Brussel.

Het advies in het kort
De Raad is verheugd over het initiatief om steun
te verlenen aan projecten voor de ontwikkeling
van gedeelde installaties voor hernieuwbare
energie. Hij moedigt ook aan om de consument te
beschermen en de vermogensbegrenzer af te
schaffen.

A-2021-015
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de
energieaudit van de grote ondernemingen en de
energieaudit van de milieuvergunning

A-2021-026
Voorontwerp
van
ordonnantie
houdende
instemming met de overeenkomst tussen de Republiek
Litouwen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over
de statistische overdrachten van energie uit
hernieuwbare bronnen voor de naleving van
richtlijnen 2009/28/EG en (EU) 2018/2001

Het advies in het kort
De Raad is verheugd over de bereidheid van de
Regering om haar achterstand in de productie van
849 GWh energie uit hernieuwbare bronnen in te
halen,
zoals
is
bepaald
in
het
samenwerkingsakkoord Burden Sharing. Hij
benadrukt
dat
de
Regering
haar
milieuverplichtingen moet nakomen om het
Akkoord van Parijs te respecteren.

Tomix_Pix

Keizer Karelstraat en Kuipersstraat
Twee straten, twee verschillende bouwstijlen,
twee specifieke renovatie- en isolatiestrategieën
Tomix_Pix
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A-2021-019

L'avis en bref

Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van
meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie
van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, betreffende de
verwarmingssystemen en de klimaatregelingssystemen en met het oog op de gedeeltelijke omzetting
van richtlijn (EU) 2018/2002

De Raad moedigt de Regering aan om te voorzien
in een geleidelijke afschaffing van de premies
voor gasketels. Om een einde te maken aan de
systemen op fossiele brandstoffen moet zoveel
mogelijk worden ingezet op de installatie en
ontwikkeling
van
meer
duurzame
verwarmingssystemen.

Het advies in het kort

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de toekenning van premies
voor de verbetering van het woonmilieu

De Raad is verheugd over de wil om de nadruk te
leggen op efficiëntere materialen en om de
normen te harmoniseren met de in het Waalse
Gewest
geldende
bepalingen
door
de
isolatievoorschriften voor buizen en leidingen te
herzien.

A-2021-021
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december
2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit

Het advies in het kort
De Raad feliciteert de Regering met de
voorgestelde methodologie, maar wijst op het
belang om rekening te houden met de hele
levenscyclus van fotovoltaïsche panelen. Hij
moedigt de Regering aan om dit initiatief zoveel
mogelijk te integreren in de circulaire economie.

A-2021-027
Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29
november 2012 tot vastlegging van de quota van
groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en
volgende

Het advies in het kort
De Raad steunt de wens van de Regering om het
evenwicht, de stabiliteit en de betrouwbaarheid te
waarborgen
van
de
markt
voor
groenestroomcertificaten,
essentiële
instrumenten voor de ontwikkeling van de
hernieuwbare energieën in Brussel.

A-2021-041
Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9
februari 2012 betreffende de toekenning van
financiële steun voor energie

A-2021-042

Het advies in het kort
De Raad is van mening dat de premies opnieuw
moeten worden geëvalueerd in het licht van de
technische uitdagingen voor de tertiaire sector,
waarvan het aandeel in de CO2-uitstoot in Brussel
bijna even groot is als dat van de residentiële
sector.

MOBILITEIT
A-2021-003
Voorontwerp van ordonnantie tot invoering van een
belasting ter bestrijding van de verkeerscongestie

Het advies in het kort
De Raad steunt de invoering van een slimme
kilometerheffing (SmartMove). Die zal veel
positieve effecten hebben op het leefmilieu in
Brussel, maar de Raad benadrukt het belang om in
voldoende
kwaliteitsvolle
mobiliteitsalternatieven te voorzien.

A-2021-011
Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke
Regering
betreffende
de
toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'AIRpremie in ruil voor de schrapping van de
nummerplaat van een voertuig

Het advies in het kort
De Raad is verheugd over de bereidheid om de
premieregeling Brussel'AIR te herzien in het licht
van de verwachte ontwikkelingen in het
gewestelijke mobiliteitsbeleid, in het kader van de
noodzakelijke shift naar alternatieve vervoerswijzen.
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Josafatpark
Een milieuvriendelijke, door paarden getrokken structuur voor de inzameling van gemeentelijk en parkafval

A-2021-012

A-2021-017

Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie
van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de
opdrachten en beheersmodaliteiten van het
Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering betreffende de begeleiding
van gewestelijke en lokale besturen ten gunste van de
uitrol van infrastructuur voor de verdeling van
alternatieve brandstoffen

Het advies in het kort

Het advies in het kort

De Raad steunt de nieuwe parkeerordonnantie
omdat deze beter beantwoordt aan de huidige
noden en in overeenstemming is met het
mobiliteitsplan Good Move. Hij stelt echter vast
dat
de
huidige
mobiliteitsalternatieven
onvoldoende beantwoorden aan de behoeften van
de Brusselse bevolking.

De Raad betreurt in het bijzonder dat alleen
elektriciteit en aardgas worden vooropgesteld als
alternatieve brandstoffen. Zijns inziens moet in
het ontwerpbesluit ook rekening worden
gehouden met alternatieven zoals waterstof.

A-2021-016
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017
betreffende de bedrijfsvervoerplannen

Het advies in het kort
De Raad dringt aan op administratieve
vereenvoudiging voor de bedrijven bij het
invullen van de tabellen voor de verwerking van
bedrijfsgegevens. Hij beveelt ook aan om over de
BVP’s overleg te plegen in de betrokken
ondernemingsraden, wat met name zal bijdragen
tot de begeleiding van de werknemers bij de
verandering van hun mobiliteitsgewoonten.

A-2021-028
Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25
januari 2018 betreffende het instellen van een lageemissiezone gericht op de invoering van de criteria
voor 2025 - 2035 & Roadmap "Op weg naar
emissiearme mobiliteit"

Het advies in het kort
De Raad steunt het Gewest in zijn wens om de
‘modal shift’ te realiseren om het aantal auto's op
de Brusselse wegen te verminderen. Hij
benadrukt de noodzaak om te voorzien in
voldoende alternatieve vervoerswijzen en het
belang van een globale en interregionale visie.
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Jubelpark
Ook de zachte mobiliteit zorgt voor parkeerproblemen

A-2021-035
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014
betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden
inzake vervoer

Het advies in het kort
De Raad prijst de Regering voor haar stappen in
de richting van een groener ‘openbaar’
wagenpark. Hij pleit ervoor dat deze stappen
gepaard gaan met een rationeel gebruik van deze
voertuigen.

STRALING
A-2021-004
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober
2009
betreffende
bepaalde
antennes
die
elektromagnetische golven uitzenden

Het advies in het kort
Zonder de vele voordelen te ontkennen die deze
technologie op het gebied van energiebeheer kan
opleveren, benadrukt de Raad dat 5G
onvermijdelijk gevolgen zal hebben voor het
milieu, met name vanwege de vernieuwing van
het wagenpark, het rematerialisatieproces en de
toename van het energieverbruik.

A-2021-005
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober
2009 tot vaststelling van de methode en de
omstandigheden voor de meting van het
elektromagnetisch veld dat door bepaalde
zendmasten uitgezonden wordt

Het advies in het kort
Zonder de vele voordelen te ontkennen die deze
technologie op het gebied van energiebeheer kan
opleveren, benadrukt de Raad dat 5G
onvermijdelijk gevolgen zal hebben voor het
milieu, met name vanwege de vernieuwing van
het wagenpark, het rematerialisatieproces en de
toename van het energieverbruik.

Tomix_Pix

A-2021-006
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart
2015 tot regeling van de samenstelling en de werking
van het Comité van experten op het vlak van nietioniserende stralingen

Het advies in het kort
De Raad zou graag zien dat de onafhankelijkheid
van de deskundigen van het Comité van
deskundigen inzake niet-ioniserende straling
gewaarborgd is en dat ook het maatschappelijk
middenveld
met
minstens
twee
leden
vertegenwoordigd is in het Comité.

A-2021-032
Voorstel
van
bestek
voor
de
milieueffectenbeoordeling van het voorontwerp van
ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1
maart 2007 betreffende de bescherming van het
leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en
hinder van niet-ioniserende stralingen

Het advies in het kort
De Raad dringt erop aan om bij de beoordeling
van de milieueffecten van de uitrol van 5Gtechnologie rekening te houden met de indirecte
uitstoot van broeikasgassen en beveelt aan om de
effecten van millimetergolven op de biologie te
bestuderen.
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A-2021-033

Het advies in het kort

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de
bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele
schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende
stralingen, de ordonnantie van 5 juni 1997
betreffende
de
milieuvergunningen
en
de
ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels
wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing

De Raad steunt de invoering van lageemissiezones in Brussel aangezien die veel
voordelen oplevert voor het leefmilieu. De Raad
benadrukt echter het belang om meer details te
hebben over de maatregelen die na 2025 zullen
worden ingevoerd, zowel voor bedrijven als voor
gezinnen.

Het advies in het kort

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering
betreffende
persistente
organische
verontreinigende stoffen

De Raad wil dat de verschillende leveranciers van
infrastructuur
voor
5G-technologie
verantwoordelijk worden gemaakt voor hun
bevoorradingsketen en voor de impact van hun
activiteiten op de grondstoffen. Hij stelt ook een
herziening voor van de normen en een evaluatie
van de gezondheids-, milieu- en economische
gevolgen van een verlaging/verhoging van deze
normen.

VERONTREINIGING
A-2021-010
Voorontwerp
van
ordonnantie
houdende
instemming met de wijziging van artikel 6 van het
Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag van
1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van
de zee ten gevolge van het storten van afval en
andere stoffen, en met de wijzigingen van de Bijlagen
II en III bij het Ospar Verdrag van 1992 inzake de
bescherming van het marien milieu van de
Noordoostelijke Atlantische Oceaan

A-2021-022

Het advies in het kort
De Raad neemt akte van de voor advies
voorgelegde
tekst
en
formuleert
geen
commentaar.

A-2021-043
Ontwerp
van
besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering Gewestelijk houdende
goedkeuring
van
het
Programma
voor
Pesticidenreductie 2023-2027 in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Het advies in het kort
De Raad verzoekt de Regering om de IPM-aanpak
in haar programma te overwegen en benadrukt
dat het gebruik van pesticiden een impact heeft
op de waterkwaliteit.
Tomix_Pix

Het advies in het kort
De Raad stelt voor dat Europa de problematiek
van dumping op langere termijn bekijkt. CO2
opslaan in kunstmatige koolstofputten op de
bodem van de oceaan is geen permanente
oplossing en hij spoort Europa aan om te focussen
op de bron van het probleem: de CO2-uitstoot.

A-2021-018
Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari
2018 betreffende het instellen van een lageemissiezone

Station Brussel-Schuman
Een multimodaal station,
een voorbeeld van alternatieve mobiliteit
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4. HET COMITÉ VAN WATERGEBRUIKERS
4.1. Wat is het Comité van Watergebruikers?
Het Comité van de Watergebruikers, dat werd opgericht bij besluit van 24 april 2014, is een
permanente werkgroep binnen de Raad voor het Leefmilieu.

Met het oog op een gecoördineerd en
efficiënt waterbeleid voor de
hoofdstad besloot de Brusselse
Regering om de coördinatie van de
openbaredienstopdrachten
die
worden
vervuld
door
de
verschillende actoren van de
watersector optimaal te organiseren.
In dat opzicht werd bij besluit van 24
april 2014 van de Brusselse
Hoofdstedelijke
Regering
tot
coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en
actoren bij de uitvoering van het
waterbeleid
het
Comité
van
Watergebruikers opgericht.
Het Comité van Watergebruikers
brengt, op eigen initiatief of op
verzoek van de Regering of BRUGEL,
een gemotiveerd advies uit over alle
kwesties die betrekking hebben op
het waterbeleid.

Bovendien dient het verplicht een gemotiveerd
advies uit te brengen in het kader van de
procedure tot goedkeuring van de wijzigingen van
de waterprijs. Het ziet er daarbij op toe dat bij de
evolutie van deze prijs rekening wordt gehouden
met de reële kostprijs van het water en met de
criteria en beginselen van een kader voor het
waterbeleid:
De verschillende economische sectoren
dragen bij tot de kosten van de
waterdiensten, met naleving van het
beginsel dat de vervuiler betaalt;
De prijsstructuur van water moet aan
iedereen toegang verzekeren tot het water
dat nodig is voor de gezondheid, de hygiëne
en de menselijke waardigheid;
De tariefstructuur spoort de eindgebruikers
aan om zich op een milieubewuste manier te
gedragen;
De huishoudelijke tarifering houdt rekening
met het aantal personen waaruit het
huishouden bestaat;
De prijs en kostprijs van water mogen geen
onderscheid maken op basis van de
geografische ligging van de eindgebruiker.
Het advies van het Comité van Watergebruikers
moet ook worden gevraagd wanneer maatregelen
voor de bescherming van het grondwater (met het
oog op eventueel hergebruik ervan in de
voedingssector en in de huishoudens) worden
genomen. Deze bevoegdheid om advies uit te
brengen betreft ook de modaliteiten van de
vergunningsaanvragen bij alle interventies die
het grondwater kunnen beïnvloeden.

Figuur 3 - Logo van het Comité van Watergebruikers

22

4.2. De samenstelling van het
Comité van Watergebruikers

Rijksadministratief Centrum
Hoe breng je water terug
op zo'n ondoordringbare plaats?

Het Comité van Watergebruikers was op 31
december 2021 samengesteld uit de 31 vaste leden
van de Raad voor het Leefmilieu (en hun
plaatsvervangers) plus 5 bijkomende personen uit
verschillende categorieën van watergebruikers:
VZW Ieder zijn Woning
Marc BUCKENS
Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water
Marie HANSE
Centre d’action globale pour les familles
Marie-Noëlle DE DECKER
VZW Coördinatie Zenne
Sophie VANDERSCHUEREN
Syndicaat van eigenaars en mede-eigenaars
Jean-Pierre NEMERY DE BELLEVAUX
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4.3. De adviestaak
van het Comité
van Watergebruikers

4.4. De adviezen
van het Comité
van Watergebruikers

Het Comité van Watergebruikers heeft eveneens
30 dagen de tijd om een advies uit te brengen. Als
het advies niet wordt uitgebracht binnen deze
termijn, dan wordt er geen rekening mee
gehouden.

In de loop van 2021 heeft het Comité van
Watergebruikers in totaal 5 adviezen uitgebracht.
De meeste van deze adviezen bevatten
bedenkingen en suggesties over de invoering van
nieuwe watertarieven vanaf januari 2022.

Om zijn opdrachten te vervullen, kan het Comité
van Watergebruikers zich door om het even
welke dienst, openbare instelling, instantie of
onderneming
die
openbaredienstopdrachten
vervult in verband met de productie, voorziening,
verzameling of behandeling van water elk
boekhoudkundig document laten voorleggen, of
elke inlichting of elk rapport dat onder zijn
bevoegdheid ressorteert met de toestemming van
de betrokken openbare instelling, instantie of
onderneming. Na ontvangst van de bijdragen van
de leden maakt het Secretariaat van het Comité
van Watergebruikers een ontwerp van advies op
dat wordt besproken en goedgekeurd in de
plenaire vergadering.

A-2021-001
Ontwerpen van tariefmethodologieën die vanaf 1
januari 2022 voor de waterdiensten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest toepasbaar zijn

Het advies in het kort
Het Comité plaatst vraagtekens bij het gebruik
van een progressieve tarifering en benadrukt dat
het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ in deze
ontwerptariferingsmethode niet wordt nageleefd,
aangezien de sanering van regenwater volledig
ten laste komt van de consumenten.
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Kunstberg
Een andere manier om Brussel te zien

A-2021-002

A-2021-004

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van
sommige bepalingen van de ordonnantie van 20
oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het
waterbeleid en de ordonnantie van 8 september 1994
tot regeling van de drinkwatervoorziening via het
waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om sociale maatregelen op te nemen

Tariefvoorstellen van de wateractoren VIVAQUA en
BMWB

Het advies in het kort
Het Comité is verheugd over de vooruitgang die
met deze tekst wordt geboekt op het gebied van
sociale bescherming en het verbod op afsluiting.
Het betreurt evenwel dat het in de tekst
voorgestelde kader voor betaalplannen te rigide is.

Het advies in het kort
Het Comité betreurt dat de oplossing die wordt
overwogen om in de financieringsbehoeften van
VIVAQUA te voorzien een verhoging van de
waterprijs is. Het benadrukt nogmaals dat het
beginsel "de vervuiler betaalt" niet wordt
nageleefd aangezien de waterverbruiker betaalt
voor de sanering van het regenwater.

A-2021-005

A-2021-003

Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport
van het ontwerp van maatregelenprogramma van
het Waterbeheerplan 2022-2027

Algemene voorwaarden en technische voorschriften
van VIVAQUA

Het advies in het kort

Het advies in het kort
Het Comité is verheugd over de rechtszekerheid
die door deze nieuwe versie van de algemene
voorwaarden wordt geboden, maar betreurt het
gebrek aan duidelijkheid over de tarieven.

Het Comité zou graag zien dat bij de bouw van
nieuwe wijken wordt nagedacht over de
invoering van regenwateropvangsystemen die
verbonden zijn met het natuurlijk hydrografisch
net van de stad Brussel.
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5. BERAAD OVER DE ADVIEZEN
De Raad voor het Leefmilieu heeft zijn taken
hervat in augustus 2020. 2021 is dan ook het
eerste volledige jaar waarin een overzicht en een
globaal beeld kan worden gegeven van de steeds
terugkerende thema's van de adviesaanvragen die
aan de Raad voor het Leefmilieu en aan het
Comité van Watergebruikers worden voorgelegd.
Deze adviesorganen streven ernaar consistent te
zijn bij het opstellen van hun adviezen en geven
een stem aan tal van belanghebbenden met
verschillende achtergronden om bij te dragen tot
de ontwikkeling van het Brusselse milieubeleid
(zie punt 3.2.).
In de loop van 2021 zijn verschillende belangrijke
thema's aan bod gekomen: ruimtelijke ordening,
afvalbeheer, water, energie en mobiliteit. Het
beraad over deze thema’s toont aan dat er nood is
aan een klimaatbeleid gecombineerd met een
sociaal beleid en een beleid inzake veerkracht. We
moeten ons dringend aanpassen aan de gevolgen
van
de
klimaatverandering
en
onze
consumptiegewoonten veranderen om het
Akkoord van Parijs na te leven en de wereldwijde
temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C ten
opzichte van het pre-industriële tijdperk. Voor
een groot deel van de wereldbevolking is het van
cruciaal belang dat deze grens wordt
gerespecteerd.
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Jubelpark
In het Jubelpark zal België zijn tweehonderdjarig bestaan vieren.
Het staat dus symbool voor geschiedenis en toekomst

1. Milieu

MILIEU

LEEFBAAR

HOUDBAAR
DUURZAAM

WELZIJN

ECONOMIE
RECHTVAARDIG

Figuur 4 - De 3 pijlers van duurzame ontwikkeling

De Raad voor het Leefmilieu steunt met zijn
adviezen de elektrificatie van het wagenpark van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij de
lage-emissiezone (LEZ) en de Bruxell'AIR-premie
kan het Gewest nu al zijn directe uitstoot
verminderen, wat de luchtkwaliteit ten goede
komt en helpt om het aantal vroegtijdige
overlijdens per jaar te verlagen. Zoals
waarschijnlijk zal blijken uit de CurieuzenAirstudie (zie punt 8.3.) is het van essentieel belang
om de uitstoot van broeikasgassen in Brussel
verder terug te dringen. Daarom pleit de Raad
voor het Leefmilieu ook voor de invoering van de
SmartMove-kilometerheffing. Gecombineerd met
de verschillende bovengenoemde initiatieven
biedt deze maatregel goede vooruitzichten voor
de vermindering van de uitstoot in de hoofdstad.
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De Raad wenst echter te benadrukken dat de
overgang naar 100% elektrische mobiliteit niet
zonder indirecte milieukosten is. Ook de productie
en het vervoer van elektrische voertuigen zijn
immers een belangrijke bron van vervuiling en
brengen aanzienlijke maatschappelijke kosten
met zich mee. De Raad voor het Leefmilieu roept
de Brusselse Regering dan ook op om met deze
factoren rekening te houden bij de ontwikkeling
van haar klimaatbeleid.
De Raad voor het Leefmilieu acht het ook van
essentieel belang om de Brusselse bevolking
voldoende alternatieven voor de auto te bieden.
Investeren in zachte mobiliteit en het openbaar
vervoer is belangrijk om de burgers aan te
moedigen en hen in staat te stellen om deel te
nemen aan de milieutransitie van het Gewest.
Groene ruimten in de stad zijn ook een
natuurlijke en doeltreffende manier om de
uitstoot en hitte-eilanden in de hoofdstad te
bestrijden, aangezien bomen op natuurlijke wijze
CO2 absorberen. In zijn adviezen over ruimtelijke
ordening benadrukt de Raad voor het Leefmilieu
dan ook steevast het belang om in de
verschillende wijken voldoende ruimte te geven
aan natuurlijke ruimten. Bovendien hebben de
twee jaar van de pandemie de behoefte aan
natuur onder de burgers alleen maar versterkt.
Investeren in een groenere stad zal dus
ongetwijfeld bijdragen tot de verbetering van het
welzijn en de gezondheid van de Brusselaars.
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2. Welzijn
Deze tweede pijler is, zoals het IPCC benadrukt,
een essentiële component waarmee rekening
moet worden gehouden bij het uitstippelen van
het milieubeleid. De overgang naar een duurzaam
milieu moet voor iedereen eerlijk en toegankelijk
zijn
aangezien
de
gevolgen
van
de
klimaatverandering nu al de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen treffen.
Het Comité van Watergebruikers maakt er een
erezaak van om de toegang tot water, een
essentieel goed, te bevorderen voor alle burgers
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen een
betaalbare prijs. Bovendien is vers drinkwater een
hulpbron die in de toekomst schaarser zal worden
en die we dus moeten beschermen.
De Raad voor het Leefmilieu benadrukt in zijn
adviezen ook deze sociale dimensie. Hij steunt de
Regering in haar ambitie om de burgers te
steunen in hun inspanningen om het milieu te
beschermen, bijvoorbeeld door de invoering van
RENOLUTIE-premies voor de renovatie van
Brusselse
gebouwen
waarvan
het
energieverbruik overeenkomt met bijna 50% van
de BKG-emissies in het Gewest.

3. Economie
De Raad voor het Leefmilieu steunt ook de
ontwikkeling van de circulaire economie in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Recycling, een
essentieel onderdeel van het afvalbeheer, moet
verder worden aangevuld met initiatieven voor
hergebruik van afval. Ook UPV draagt ook bij tot
de overgang naar een meer duurzame economie
door producenten en importeurs te verplichten
om het afval dat zij op de markt hebben gebracht
efficiënt te beheren en bij te dragen tot de
doelstellingen van hergebruik en nuttige
toepassing van afval.
Ten slotte steunt de Raad voor het Leefmilieu de
Regering in haar streven om bedrijven te helpen
om zich voor te bereiden op de milieutransitie.
Met zijn adviezen draagt hij ertoe bij dat Brussel
een groene hoofdstad wordt waarin alle actoren
van de samenleving zich kunnen ontplooien. Hij
ondersteunt de ontwikkeling van een stadsgewest
met
sterke
klimaatambities,
terwijl
de
economische aantrekkingskracht als hoofdstad
van de Europese Unie behouden blijft.

Koninklijke Serres van Laken
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6. SAMENWERKING
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden
verschillende adviesraden opgericht om advies te
geven aan de Regering. Elke adviesraad is
bevoegd voor een of meerdere specifieke thema's
zoals leefmilieu, huisvesting, mobiliteit, enz. In die
zin beschikt hij over specialisten van
verschillende horizonten (academici, besturen,
verenigingen, enz.)
De Raad voor het Leefmilieu werkt regelmatig
samen met andere adviesraden en met andere
instanties in het Brusselse, Vlaamse en Waalse
Gewest. Het doel van deze contacten is informatie
en ideeën uit te wisselen, gezamenlijke adviezen
op te stellen en gezamenlijke evenementen te
organiseren, zoals gezamenlijke presentaties,
online conferenties, enz.

In dit kader werden er onder meer contacten
gelegd met Brupartners, de Raad van Gebruikers
van Elektriciteit en Gas, de Brusselse Hoge Raad
voor Natuurbehoud (BHRNB), de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie
(GOC),
Leefmilieu
Brussel (LB), de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen (KCML), de
Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) en de
Adviesraad voor Huisvesting (ARH).
De Raad voor het Leefmilieu is ook waarnemend
lid van de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling (FRDO). In die context vinden er
uitwisselingen plaats en wordt er samengewerkt
met gelijkwaardige instanties in de andere
gewesten: de Minaraad in Vlaanderen en de
Conseil économique, social et environnemental in
Wallonië (CESE Wallonie).

GEWESTELIJKE
MOBILITEITSCOMMISSIE

ADVIESRAAD VOOR
HUISVESTING

BRUSSELSE HOGE
RAAD VOOR
NATUURBEHOUD
Figuur 5 - De partners van de Raad voor het Leefmilieu
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7. HET COMITÉ VAN KLIMAATDESKUNDIGEN
Zoals bepaald in de Klimaatordonnantie
werd
het
Comité
van
Klimaatdeskundigen binnen de Raad
voor het Leefmilieu opgericht bij besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 28 oktober 2021 tot
wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 15 maart 1990 houdende de regeling
van de oprichting, de samenstelling en
de werking van de Raad voor het
Leefmilieu
voor
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De belangrijkste taak van dit Comité van
Klimaatdeskundigen, dat onafhankelijk
is van de politieke autoriteiten en de
Adviesraden, bestaat erin om jaarlijks
een verslag in te dienen waarin de
bijdrage
van
het
gewestelijke
overheidsbeleid
tot
de
klimaatdoelstellingen op middellange en
lange termijn wordt geëvalueerd.

Jubelpark
Parken zijn ook stadsbossen en bondgenoten
voor schonere lucht en voor het verminderen
van onze uitstoot van broeikasgassen

De
oprichting
van
een
Comité
van
Klimaatdeskundigen biedt tal van voordelen voor
het klimaatbeleid:
Deze instelling zorgt voor beleidscontinuïteit
door klimaatbeleid op lange termijn te
bevorderen, ongeacht regeringswisselingen;
Zij verstrekt onpartijdig, wetenschappelijk
onderbouwd advies aan politieke instellingen
om de klimaatuitdagingen aan te pakken en
evalueert het gevoerde beleid;
Ze maakt het mogelijk elementen te
objectiveren die nuttig zijn voor de politieke
besluitvorming..
Met de steun van het Kabinet van de Minister
van Leefmilieu en Leefmilieu Brussel bereidde het
Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu een
oproep
tot
kandidaatstelling
voor
de
samenstelling
van
het
Comité
van
Klimaatdeskundigen voor. Deze oproep werd in
december 2021 bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad. De verspreiding van deze oproep via
de verschillende communicatiekanalen van de
Raad voor het Leefmilieu leidde tot een groot
aantal kandidaatstellingen. Een jury bestaande uit
de Voorzitter en vier leden van de Raad voor het
Leefmilieu werd aangesteld voor de selectie van
de deskundigen in 2022.
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8. EEN JAAR RIJK AAN PROJECTEN
8.1. Een nieuwe visuele identiteit

De Raad voor het Leefmilieu vernieuwde zijn visuele identiteit door twee nieuwe logo’s te
ontwerpen: één voor de Raad voor het Leefmilieu en één voor het Comité van
Watergebruikers.
Na beraad over hun identiteit en de aan hen toevertrouwde taken, wilden de leden en het
Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu en het Comité van Watergebruikers de
nadruk leggen op hun erkende positie als onmisbare spelers in het Brusselse milieuoverleg
en in het overleg over het waterbeleid. Met hun "nieuwe look" positioneren de Raad voor
het Leefmilieu en het Comité van Watergebruikers zich ook als moderne, dynamische
instanties met sterke milieuwaarden.

Blad dat uit de Aarde
komt

Vorm van
irisbloemblad

Druppel water die de
Aarde besproeit

Moeder Aarde en
ronde tafel
Figuur 6 - Logo van de Raad voor het Leefmilieu en logo van
het Comité van Watergebruikers

Met het oog op de integratie in het gewestelijke
grafische charter sluiten het blad van het logo van
de Raad voor het Leefmilieu en de waterdruppel in
het logo van het Comité van Watergebruikers aan
bij het irisbloemblad, het symbool van Brussel.

Moeder Aarde ontkiemt een blad, symbool voor
ecologie en duurzaamheid, en wordt besprenkeld
met een druppel water, symbool voor het leven. De
cirkel staat voor de ronde tafel en het gewestelijk
overleg.
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8.2. CurieuzenAir
Dit project is zeer ambitieus aangezien dit het
grootste en meest gedetailleerde burgeronderzoek
is dat ooit werd gewijd aan de luchtkwaliteit in
Brussel. Burgers, particulieren, verenigingen,
scholen en bedrijven die aan het onderzoek
deelnemen ontvingen een kit om gedurende vier
weken (van 25 september 2021 tot 23 oktober
2021) op 3000 verschillende plaatsen in de
hoofdstad metingen te verrichten naar het niveau
van stikstofdioxide (NO2).
Brupartners en de Raad voor het Leefmilieu
werden na kandidaatstelling geselecteerd om deel
te nemen aan dit onderzoek. Hun kantoren
werden als meetpunten opgenomen op de
luchtkwaliteitskaart van het Gewest. De
interactieve kaart met de resultaten van alle
meetpunten is beschikbaar sinds maart 2022.
Meer informatie over het project en het Brussels
Clean Air Partnership is te vinden op
https://www.curieuzenair.brussels/.
Geïnspireerd
door
het
burgeronderzoek
Curieuzeneuzen dat plaatsvond in Vlaanderen is
CurieuzenAir BXL een initiatief van het Brussels
Clean Air Partnership dat de luchtkwaliteit in de
hoofdstad wil meten om de impact ervan op onze
gezondheid te beoordelen en vooral om de
Brusselaars en de beleidsmakers te sensibiliseren.
Figuur 7 - Logo van CurieuzenAir

Kaart met alle meetpunten, beschikbaar op de Curieuzenair-website
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8.3. Leerzame afterwork
Figuur 8 - Logo van de Aquaponic Farm van Brussel

In het hart van de hoofdstad ligt
BIGH, de Aquaponic Farm van het
Brussels Gewest. Op het dak van de
Foodmet, een voedselhal op de site
van
de
Slachthuizen
van
Anderlecht, kwamen de voorzitter,
het Secretariaat en enkele leden
van de Raad voor het Leefmilieu
bijeen voor een privébezoek aan de
boerderij,
gevolgd
door
een
afterwork bestaande uit een
proeverij van op de boerderij
geteelde producten.
De serre van de Brussels Aquaponic Farm - 28 oktober 2021

Aquaponics is de slimme combinatie van hydrocultuur en aquacultuur. Hydrocultuur is het kweken van
groenten boven de grond, terwijl aquacultuur het kweken van zeevruchten is. In BIGH verrijken de
vissen, die apart van de gewassen worden gekweekt, het water met hun afval. Dit verrijkte water wordt,
nadat het is gefilterd, naar de planten in de serre gestuurd.
Dankzij dit gesloten circuit, aangedreven door de verloren energie van het gebouw, gerecycleerd
regenwater en hernieuwbare zonne-energie, worden elk jaar meerdere tonnen fruit, groenten, kruiden,
forel en zelfs gin geproduceerd. Dit alles zonder ggo's, pesticiden of chemische producten!

Bezoek aan de Brussels Aquaponic Farm - 28 oktober 2021
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9. BESLUIT
Ook 2021 stond in het teken van de evolutie van
de gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen
COVID-19. Samenwerken moest gebeuren met de
nodige afstand. De Raad voor het Leefmilieu sloot
het jaar af met hoopvolle beschouwingen en veel
ideeën voor de toekomst.
Dankzij de projecten die dit jaar tot een goed
einde werden gebracht, is de Raad voor het
Leefmilieu optimistisch gestemd. De start van het
proces voor de oprichting van het Comité van
Klimaatdeskundigen belooft veel diepgaande
analyses van het Brusselse milieubeleid. Voorts
blijkt uit de betrokkenheid van de Raad bij de
CurieuzenAir-studie
het
belang
van
wetenschappelijke samenwerking. Zij herinnert
ons eraan dat deelname van het maatschappelijk
middenveld aan milieustudies heel goed mogelijk
is en heilzaam is op het vlak van inzet voor en
bewustwording van de klimaatuitdagingen.
Deze burgers mogen niet uitgesloten worden. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meest
kwetsbare bevolkingsgroepen ook het meest
kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de
klimaatopwarming. Dat geldt zowel op wereldvlak
als op lokaal niveau. Daarom moeten de burgers,
ongeacht hun middelen, bij het klimaatdenken
worden betrokken en moet iedereen zich kunnen
inzetten voor een groene toekomst. Informatie,
communicatie, begeleiding, ..., de in te voeren
maatregelen moeten inclusief zijn. Het is van
essentieel belang dat de Regering een strategische
en operationele visie aanneemt om de materiële,
financiële en wetgevende instrumenten te vinden
zodat alle burgers en bedrijven zich kunnen
inzetten, kunnen investeren en hun kosten
kunnen terugverdienen. Want samen kunnen we
van Brussel een groenere en veerkrachtigere stad
maken.
En in de hoofdstad zijn er duidelijk heel wat
dingen in beweging. Ook dit jaar heeft de Raad
voor
het
Leefmilieu
weer
talrijke
adviesaanvragen ontvangen over belangrijke
milieuvraagstukken en grote maatschappelijke
problemen. Permanente toegang tot volledige en
betrouwbare wetenschappelijke informatie is
nodig om productieve adviezen te kunnen
opstellen.

Hoewel Brussel op de goede weg is, hebben we
nog veel werk te doen. Het is nu van kapitaal
belang om de stad met een frisse blik te bekijken:
renovatie van gebouwen, ruimtelijke ordening,
waterbeheer, administratieve vereenvoudiging,
herziening van het systeem voor afvalinzameling,
investeringen in hernieuwbare energie, circulaire
economie, enz. ... Er ligt nog veel werk op de plank
om veerkrachtiger te worden, maar het is boeiend
werk. En de Regering, gesteund door de
verschillende actoren in de samenleving, heeft
een essentiële rol te vervullen in deze transitie.
De Raad voor het Leefmilieu pleit in zijn adviezen
vooral voor de vrijwaring en uitbreiding van de
grote groene en blauwe infrastructuren. Het
behoud van de wilde biodiversiteit in de stad moet
een prioriteit blijven, maar de herhaalde
lockdowns hebben ook duidelijk gemaakt dat de
burgers nood hebben aan natuurlijke ruimten in
de stad, zoals parken, bossen, enz.
De Raad voor het Leefmilieu benadrukt ook het
belang voor de gemeenten om aandacht te
besteden aan het milieu in hun wijken. De
uitwerking
van
meer
Gemeentelijke
Ontwikkelingsplannen
en
multifunctionele
beheersplannen zal onontbeerlijk blijken om een
meer leefbare en bewoonbare stad op te bouwen.
In dit verband moeten grootse ideeën worden
omgezet in werkelijkheid, door de gewestelijke
strategische plannen zoals quiet.brussels, het
Waterbeheersplan, het Natuurplan en het
Energie-en Klimaatplan beter uit te voeren. Ook
dat moet een prioriteit zijn voor de Brusselse
Regering.
Tot besluit kijkt de Raad voor het Leefmilieu uit
naar een toekomst boordevol innovatie, beraad en
onderzoek. Er zijn nog heel wat uitdagingen,
maar alleen door samen te werken zullen we erin
slagen om van Brussel een stadsgewest te maken
waar de Regering, de bedrijven, de burgers, de
verenigingen, de wetenschappelijke wereld en de
overheidsdiensten
samenwerken
aan
een
veerkrachtigere, gezondere omgeving die klaar is
om de toekomstige generaties te verwelkomen.
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Rijksadministratief Centrum
Sport en spel
op onverwachte plaatsen
Tomix_Pix

10. LEXICON
ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond

ARAU

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines

ARH

Adviesraad voor Huisvesting

BBP

Bijzondere Bestemmingsplan

BECI

Brussels Enterprises Commerce & Industry

BHRNB

Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

BMWB

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

BRAL

Mouvement urbain pour Bruxelles

BRUGEL

Autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l'électricité, du gaz
et du contrôle du prix de l'eau

BV-OECO

Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor
Consumentenorganisaties

BVP

Bedrijfsvervoerplan

CESE Wallonie

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie

CIVA

Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap

COREN

Coordination Environnement

CWG

Comité van Watergebruikers

FRDO

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

GMC

Gewestelijke Mobiliteitscommissie
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GOC

Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

GWh

Gigawattuur

IEB

Inter-Environnement Bruxelles

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

KBINW

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

KCML

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

KMI

Koninklijk Meteorologisch Instituut

KUL

Katholieke Universiteit Leuven

LB

Leefmilieu Brussel

LEZ

Low Emission Zone (lage-emissiezone)

MINARAAD

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

RABAD

Réseau des Acteurs Bruxellois pour l’Alimentation Durable

RCR

Réseau de Consommateurs Responsables

RPA

Richtplan van Aanleg

UPV

Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid

UCL

Université catholique de Louvain

UCM

Union des Classes Moyennes

ULB

Université Libre de Bruxelles

VUB

Vrije Universiteit Brussel
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Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel

https://www.rlbhg.brussels/

info@cerbc.brussels

02 205 68 68

