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Vooraf 
Artikel 22bis van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een 

stedelijke omgeving staat de Regering toe om deze ordonnantie te wijzigen met het oog op de 

omzetting van Europese richtlijnen.  

Overeenkomstig voornoemd artikel gaat dit ontwerpbesluit, dat ter advies aan Brupartners wordt 

voorgelegd, over tot de omzetting van de EU-richtlijn 2020/3671.  

 

Brupartners herinnert eraan dat hij in verband met de behandelde materie reeds de volgende 

adviezen heeft uitgebracht : 

- Het advies van 18 oktober 2018 betreffende het ontwerp van plan voor de preventie en 

bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijke omgeving (A-2018-078-ESR); 

- Het advies van 15 maart 2018 betreffende het ontwerp van bestek voor de evaluatie van de 

effecten van het ontwerpplan “Quiet.brussels” of het plan voor de preventie en bestrijding 

van de geluidhinder en trillingen in een stedelijke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (A-2018-021-ESR); 

- Het advies van 21 september 2017 betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 

van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke 

omgeving (A-2017-059-ESR); 

- Het advies van 18 december 2018 betreffende het ontwerpplan “Preventie en bestrijding van 

het stadslawaai in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, evenals over het 

milieueffectenrapport van dit ontwerpplan (A-2008-043-ESR); 

- Het advies van 20 december 2007 betreffende het voorstel van bestek voor het 

milieueffectenrapport van het gewestplan ter bestrijding van geluidshinder in een stedelijke 

omgeving (« geluidsplan »), over het ontwerp van bestek voor het milieueffectenrapport van 

dit plan (A-2007-029-ESR). 

Advies 
Brupartners neemt akte van het feit dat het ontwerpbesluit op getrouwe wijze overgaat tot de 

omzetting van de Europese richtlijn 2020/367. Hij formuleert geen opmerkingen in dit verband. 

* 
* * 

 

                                                

1 Richtlijn (EU) 2020/367 van de Commissie van 4 maart 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2002/49/EG van het 

Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van bepalingsmethoden voor de schadelijke effecten van 

omgevingslawaai betreft. 

 

https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2018/a-2018-078-esr/view
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http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2008-1/18-december-2008-7/view
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