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ADVIES 
Ontwerp 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 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 25 oktober 2021 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

Advies uitgebracht door de Plenaire 
vergadering op  

18 november 2021 
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Vooraf 
Dit ontwerp van besluit moet de procedures verduidelijken die worden opgelegd in het kader van 
aanvragen van een stedenbouwkundige/milieuvergunning voor projecten met gewestgrens- 
overschrijdende gevolgen. Het ontwerp van besluit moet eveneens tegemoet komen aan de grieven 
die “gegrond” worden geacht en door de Europese Commissie werden geformuleerd in haar 
gebrekestelling wegens onvolledige omzetting van de Richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014 tot 
wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten. 

Advies 
Brupartners neemt akte van het voorwerp van dit ontwerp van besluit (zie hierboven). Hij vindt het 
nodig om te waken over de goede samenwerking van de gewestelijke entiteiten, evenals over de 
informatie van publieksgroepen die – ook al ondergaan zij mogelijk de impact van een project – niet 
worden bestuurd door de overheid die het project draagt.   

* 
* * 

  


	Ontwerp 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, stedenbouwkund...
	Aanvrager
	Aanvraag ontvangen op
	Aanvraag behandeld door
	Advies uitgebracht door de Plenaire vergadering op 
	Vooraf
	Advies
	Brupartners neemt akte van het voorwerp van dit ontwerp van besluit (zie hierboven). Hij vindt het nodig om te waken over de goede samenwerking van de gewestelijke entiteiten, evenals over de informatie van publieksgroepen die – ook al ondergaan zij m...

	*
	* *

