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Eliane Paulissen, Bernard de Marcken de Merken, André du Bus, Laurent Vleminckx, Gisèle
Mandaila, Christophe Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien
Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad
Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Viviane Scholliers, Farida Tatou, Françoise
de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Colette Njomgang, Schepen ;
Françoise Bertieaux, Jean-Luc Robert, Françoise Carton de Wiart, Rachid Madrane, Kathy Mottet,
Sandra Jen, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 14.03.16
#Onderwerp : Advies van de gemeenteraad over het Waterbeheerplan (WBP 2016-2021)#
Openbare zitting

Algemene Zaken
De g emeenteraad,
o verweg ende dat het o ntwerp van het Waterbeheerplan (WBP 2016-2021) o pg esteld do o r Brussel Leefmilieu bij eerste
lezing g o edg ekeurd werd do o r de Brusselse reg ering o p 9 juli 2015 en het vo o rwerp uitmaakt van een o penbaar o nderzo ek
van 23 no vember 2015 to t 31 mei 2016;
o verweg ende dat de start van het o penbaar o nderzo ek van dit g ewestplan g o edg ekeurd werd do o r het co lleg e van
burg emeester en schepen o p 15 o kto ber 2015;
o verweg ende dat dit plan de waterthematiek uitwerkt in 8 pijlers, waarvan elke pijler bijdraag t aan de do elstelling en van het
g ewest:

1. Pijler 1: het kwaliteitsvo l beheer van o ppervlakte- en g ro ndwater en vo o r de beschermde zo nes g aranderen;
2. Pijler 2: het o ppervlakte- en g ro ndwater kwantitatief beheren;
3. Pijler 3: het terug winning sprincipe to epassen vo o r de ko sten meeg ebracht do o r de dienstverlening in verband met
4.
5.
6.
7.
8.

waterg ebrruik;
Pijler 4 : het duurzame g ebruik van water pro mo ten;
Pijler 5: de o verstro ming srisico ’s vo o rko men en beheren
Pijler 6: het water o pnieuw integ reren in het leefkader;
Pijler 7: de pro ductie van hernieuwbare energ ie o p basis van water en de o nderg ro nd beg eleiden;
Pijler 8: bijdrag en to t het uitvo eren van een g eco ö rdineerd waterbeleid en deelnemen aan de uitwisseling van
kennis.

g ezien de transversaliteit van de thema’s;
o verweg ende dat de do cumenten in verband met het plan (bijho rend o ntwerpplan en verslag van de milieueffecten)
beschikbaar zijn:
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• o nline via de vo lg ende links
• www.enviro nnement.brussels/planeau (FR)
• www.leefmilieu.brussels/waterplan (NL)
• bij de dienst Ruimtelijke Ordening (versie die ter beschikking

g esteld wo rdt van de burg ers vo o r het o penbaar

o nderzo ek) – 5e verdieping

• bij de dienst Leefmilieu (behalve verg unning en en o verlast) – 1e verdieping
o verweg ende dat de Kadero rdo nnantie water van het Brussels g ewest de mo g elijkheid vo o rziet vo o r de g emeenteraden
o m advies te g even o ver dit plan;
o verweg ende dat dit advies, o p vraag van Brussel Leefmilieu, uiterlijk o p 31 mei 2016 g eg even mo et wo rden;
g elet, dienteng evo lg e, o p het vo o rstel vo o rg eleg d aan de leden van de g emeenteraad:

• o m de do cumenten in verband met het plan te raadpleg en via de verschillende kanalen die ter beschikking g esteld
wo rden;

•

o m deel te nemen aan een eerste co mmissie, waarvan de datum no g vastg eleg d mo et wo rden, waarin de g ro te

uitdag ing en van het Waterbeheerplan vo o r Etterbeek vo o rg esteld zullen wo rden;

•

o m de dienst Leefmilieu (behalve verg unning en en o verlast) de to elating te g even o m dit syntheseadvies ter

g o edkeuring vo o r te leg g en aan de g emeenteraad van mei aan de hand van een presentatie met enkele dia’s,
alvo rens bezo rg d te wo rden aan Brussel Leefmilieu binnen de o pg eleg de termijn (31/05/2016);

•

o m deel te nemen aan een tweede co mmissie, waarvan de datum no g vastg eleg d mo et wo rden, waarin de

o pmerking en van de betro kken g emeentediensten en de g emeenteraadsleden vo o rg esteld en bespro ken zullen
wo rden met de bedo eling een transversaal syntheseadvies te bekrachtig en;

•

o m de dienst Leefmilieu (behalve verg unning en en o verlast) de to elating te g even o m dit syntheseadvies ter

g o edkeuring vo o r te leg g en aan de g emeenteraad van mei alvo rens bezo rg d te wo rden aan Brussel Leefmilieu
binnen de o pg eleg de termijn (31/05/2016);

BESLIST

• de dienst Leefmilieu (behalve verg unning en en o verlast) to elating te g even o m:
• de g ro te uitdag ing en van het Waterbeheerplan vo o r Etterbeek vo o r te

stellen tijdens een co mmissie,

waarvan de datum no g vastg eleg d mo et wo rden;

•

de eventuele o pmerking en van de diensten Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening , Duurzame

Ontwikkeling te verzamelen;

•

een tweede co mmissie te o rg aniseren, waarvan de datum no g vastg eleg d mo et wo rden, waarin de

o pmerking en o ver het plan vo o rg esteld en bespro ken zullen wo rden en een transversaal syntheseadvies
bekrachtig d zal wo rden;

•

dit syntheseadvies ter g o edkeuring vo o r te leg g en aan de g emeenteraad van mei aan de hand van een

presentatie met enkele dia’s;

•

dit g o edg ekeurde syntheseadvies vo o r te leg g en aan Brussel Leefmilieu binnen de o pg eleg de termijn

(31/05/2016).

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 16 maart 2016

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Marie-Rose Geuten
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