DIVISION AUTORISATIONS ET PARTENARIATS

AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN

RAPPORTAGE
COÖRDINATIEPLATFORM VAN DE WATERACTOREN
EN -OPERATOREN
Jaar 2015
12345-

Achtergrond
Planning
Overzicht van de discussies en voorstellen
Besluit
Bijlagen

1 - ACHTERGROND
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 tot coördinatie van de
openbare dienstopdrachten van de operatoren en actoren in de toepassing van het waterbeleid
heeft geleid tot de oprichting van een coördinatieplatform.
Het coördinatieplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende wateroperatoren
en -actoren:
- Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel - BIM);
- VIVAQUA;
- HYDROBRU;
- De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB).
Het coördinatieplatform heeft ad hoc werkgroepen opgericht volgens de specifieke thema's die
op gewestelijk niveau aan de orde komen, namelijk de volgende Werkgroep:
 WG Regenwater / overstromingen
Het coördinatieplatform heeft ook één comité per stroomgebied opgericht op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk de volgende WG's:
 WG Zenne
 WG Maalbeek
 WG Molenbeek
 WG Neerpedebeek – Vogelzangbeek
 WG Woluwe
 WG Ukkelbeek –
 WG Vorst – Geleytsbeek
Opgemerkt moet dat verschillende andere actoren (de gemeenten, de Haven van Brussel,...)
zijn uitgenodigd voor de WG's die hen aanbelangen.
Van de discussies en voorstellen worden aan het eind van elke vergadering van het
coördinatieplatform, de opgerichte ad hoc werkgroepen en de stroomgebiedcomités notulen
gemaakt.
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2 - PLANNING
In 2015 werden de vergaderingen van de wateractoren en -operatoren geformaliseerd en gesystematiseerd.

Januari
Coördinatieplatform
WG Ukkel
WG Zenne
WG Molenbeek
WG Neerpedebeek-Vogelzangbeek
WG Woluwe
WG Vorst-Geleytsbeek
WG Maalbeek

19/01/2015

Maart

April

Juni

Juli

25/03/2015 29/04/2015 24/06/2015

September

Oktober

November

30/09/2015 28/10/2015 25/11/2015

29/04/2015
28/10/2015
25/11/2015
24/06/2015

30/09/2015
25/11/2015

19/01/2015
19/01/2015

WG regenwater / overstromingen
WG carto overstorten

24/06/2015

28/10/2015
3/07/2015
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3 - OVERZICHT VAN DE DISCUSSIES EN VOORSTELLEN 2015
3.1

COÖRDINATIEPLATFORM
Tijdens het platform worden regelmatig de voortgang van de opstelling van het
Waterbeheerplan 2016-2021 (inclusief het overstromingsrisicobeheerplan) en de implementatie
van het Waterportaal voor het Brussels Gewest gepresenteerd. Het programma van
maatregelen dat aan het WBP ten grondslag ligt, wordt binnen het platform besproken.
Daarnaast komen meer specifieke WG-vraagstukken aan de orde, die in dit verslag door de
themawerkgroep worden gepresenteerd.
Notulen 19/01/2015:
 Frequentie PF verhogen 1keer/maand
 Eerste aanzet tot Brusselse ontmoetingen (geassoc. univ.)
 Gezamenlijke presentatie van het Life-project (Brusselse operatoren + andere
gewesten)
Notulen 25/03/2015:
 Oprichting WG Carto
Notulen 29/04/2015:
 Discussie herziening GSV
Notulen 24/06/2015:
 Probleem met de afdichting van het rioleringsnet en eventuele stijgingen van het
grondwaterpeil in de kelders als deze niet meer wordt gedraineerd.
 Organisatie Brusselse ontmoetingen
 Eerste bespreking over de organisatie door actoren en operatoren WMD 2016
Notulen 30/09/2015
 Planning van de BMWB-werken: aangekondigd begin 2016. Nog niet gebeurd. SV
gerealiseerd?
 Herziening waterwetgeving: discussies over het beheer en ontwerp van de
stormbekkens. De verdeling van de bevoegdheden moet worden verduidelijkt.
 Overstromingswaarschuwings- en -voorspellingssysteem: Uitwisseling van ervaringen
en informatie om de overstromingsvoorspelling in de verschillende Brusselse
stroomgebieden te verbeteren
Notulen 28/10/2015
 WMD 2016 krijgt vorm: 2 tijdstippen: 20/03 en 22/03/2016
 Voorgestel van wijziging van het besluit tot deelname van het kabinet aan het
coördinatieplatform
 Verzoek om verbetering van de informatie in het PB-voorstel. Verzoek LB om andere
actoren bij het PB-voorstel te betrekken
Notulen 25/11/2016
 Aanmaken van FTP-portaal om de PF-documenten in te zetten
 Voortzetting organisatie WMD 2016

3.2

WG ZENNE (OPERATOREN/ACTOREN + HAVEN VAN BRUSSEL)
Aangezien de Europese wetgeving een goede chemische en ecologische toestand van de
Zenne vereist, is een goede samenwerking tussen actoren van essentieel belang om de
gestelde doelen te bereiken. Deze WG maakt deze uitwisseling van informatie mogelijk.
Er wordt opnieuw op gewezen dat er in het noordelijke havengebied een rioleringsnet moet
komen dat aan de eisen voldoet.
Tot slot wordt het project m.b.t. de openlegging van de Zenne besproken in de buurt van Roro.
De Haven
Notulen 28/10/2015
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In de WG kunnen de zones zonder riolering worden besproken die tot directe lozingen
in de Zenne leiden, met name bij de Ninoofsepoort, de wijk Bara/Grondwet, bos van
Verrewinkelbeek, Neerpedebeek. De intercommunales hebben aangegeven dat, gelet
op de budgettaire context, de werken voor de terugwinning van afvalwater geen
prioriteit meer zijn voor de intercommunales. LB wijst erop dat dit een groot probleem
vormt voor de kwaliteit van de Zenne.
LB wijst er voorts op dat de herinrichtingen die in het kader van het MIVB-project
"Grondwet/Bara" zijn gepland, met de betrokken actoren (Hydrobru/vivaqua) moeten
worden gecoördineerd om de impact van de overstorten (Grondwet) en de
rechtstreekse lozingen (Bara) op de kwaliteit van de Zenne aanzienlijk te kunnen
verminderen.
Roro-zone: Bespreking van de coördinatie van LB- en Havenstudies om gelijktijdig
vooruitgang te boeken met het Roro-project en het openleggingsproject van de Zenne.
Riolering Vilvoordselaan: Complexe situatie, want lozingen van bedrijven in de Zenne.
Situatie:
o Directe lozingen;
o Verbonden door erfdienstbaarheid met een ander bedrijf dat rechtstreeks in de
Zenne loost;
o In een openbaar riool (beheerd door wie?) waarschijnlijk zelf verbonden met de
Zenne.
 Er moet een plaatsbeschrijving worden opgesteld van de situatie
(LB/Haven/Vivaqua)
LB presenteert het project om de Zenne ten noorden van Brussel op te schonen.
Bespreking van de wijze van samenwerking
LB kondigt het project aan om een Europees financieringsverzoek van Belini opnieuw
te lanceren voor de Zenne.









3.3

WG MOLENBEEK
Er wordt gedebatteerd over het project van een stormbekken in het Jeugdpark.
Er
zijn
bijeenkomsten van de BWMB en de gemeente Jette gepland om andere mogelijkheden te
bestuderen, zoals het opsplitsen in verschillende kleine stormbekkens.
De werken aan Tram 9 Tentoonstellingslaan kunnen gevolgen hebben voor de renovatiewerken
aan de rioleringen, die onder bijzonder toezicht staan.
Ten slotte wordt de rehabilitatie van de Kattebroek-waterloop gecoördineerd door VIVAQUA Leefmilieu Brussel.
Notulen 25/11/2015:
 Bespreking van de stormbekkens:
o BMWB: site nog steeds niet gevonden
o Vivaqua: discussie gaande voor een SB in het Heizel-BBP
 Tram 9: LB tracht ervoor te zorgen dat de MIVB bij het beheer van schoon water haar
SV in acht neemt.

3.4

WG NEERPEDEBEEK – VOGELZANGBEEK
De belangrijkste discussies van deze WG hebben betrekking op de zones zonder riolering
tussen de valleien Vogelzangbeek en Neerpedebeek, waar stedelijk afvalwater wordt geloosd in
de natuur. Voorgesteld wordt om samen te zitten met de gemeente Anderlecht en het Vlaamse
Gewest om een oplossing te vinden voor dit milieuprobleem en vervolgens samen te werken
aan de uitvoering ervan.
Wat de Neerpedebeekvallei betreft, worden de rioleringswerken van VIVAQUA voor rekening
van HYDROBRU (en de daarmee gepaard gaande onteigeningsproblemen) evenals het
verzamelrioolproject opgevolgd.
Ook in de Vogelzangbeekvallei maakt de voortgang van de verbinding met het verzamelriool
ook het voorwerp uit van een regelmatige plaatsbeschrijving.
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3.5

WG WOLUWE
Het heraanlegproject van de Boulevard de la Woluwe is een van Woluwes huidige
vlaggenschipprojecten. Daarom is het voer voor tal van discussies en coördinaties:
o Gemeenschappelijk BB: BMWB + Brussel Mobiliteit (BM)
o Beheer van afvloeiingswater LB + BM
Daarnaast zijn de stormbekkens in het Fallonstadion en Tenreuken ook het onderwerp van
talrijke uitwisselingen, met name wat betreft hun locatie. Deze 2 SB-projecten worden nog
bestudeerd door de BMWB.
HYDROBRU en VIVAQUA presenteren op hun beurt de evolutie van de stormbekkenprojecten
van de Begonia- en Bien-Fairestraat en de Grootveldlaan.
LB presenteerde de schoningswerken van de Woluwe tussen de Vanderveldelaan en
Veldkapelgaarde.
LB en VIVAQUA hebben ook het waterbeheer van de Gulledelle-site bestudeerd.
Tot slot wordt het beheer van de Zwanewijdebeek en afvalwater in Watermaal-Bosvoorde
besproken waarvoor technische vergaderingen moeten worden georganiseerd.
Notulen 25/11/2015:
 Heraanleg bd de la Woluwe:
o BM: bespreking van de voortgang van het BM-project; shoppingvergunning aan de
gang, dus planning ligt stil; werkzaamheden nieuwe metro-uitgang ook stil
o


3.6

WG UKKELBEEK
De resultaten van de onderzoeken en een plaatsbeschrijving van Ukkelbeek (het tracé ervan,
het beheer ervan, ...) worden tijdens de WG door LB en de gemeente gedeeld.
Ook de werkzaamheden in de Geleytsbeekvallei worden gecoördineerd tussen de verschillende
betrokken actoren.
Het beheer van verschillende waterlopen door LB wordt door de gemeente aangevraagd en
besproken: deel stroomopwaarts van Linkebeek / Verrewinkelbeek en Ukkelbeek.
Daarnaast worden de werken voor het stormbekken De Fré (Ukkelbeek - 25000m³) besproken,
gezien hun mogelijke impact op de waterprijs voor HYDROBRU. Deze discussie doet ook de
vraag rijzen hoe de uitvoering en het beheer van deze werken moeten worden verdeeld.
Tijdens het PF van 25/11/2015: plaatsbeschrijving Ukkelbeek en coördinatie van de eventuele
werken met die van het SB. Werkzaamheden gepland januari 2016 (SB), ingebruikname eind
2017.

3.7

WG VORST – GELEYTSBEEK
De opeenvolgende fasen van de renovatie en het beheer van de Geleytsbeek moeten in
opvolgings- en coördinatiebesprekingen aan bod komen. Het project voor de aanleg van de
bypass van de Oude Vijversstraat wordt eveneens opgevolgd, meer bepaald het probleem van
de onteigening van privé-eigendommen waarvan de eigenaar niet van plan is een
erfdienstbaarheid of de ondergrond af te staan.
Bovendien wordt de evolutie van het dossier betreffende het Lainé-stormbekken systematisch
besproken om alle betrokken partijen op de hoogte te houden.
Net als bij de WG Regenwater komt ook het vraagstuk van het beheer van alle werken die uit
een afzonderlijk netwerk voortvloeien, in dit geval het regenwater van de Audi-daken,
grotendeels aan bod. Om dit regenwater, maar ook dat van Calvaire en de verkaveling PL47
terug te winnen, rijst de vraag of de BMWB de leiding moet leggen naar de Zenne.
Tot slot zijn de uitwisselingen tussen Infrabel en de BMWB over de verzamelriool van de
Vleesgracht gerapporteerd aan de verschillende actoren.
Notulen 24/06/2015: het PF vraagt de planning van de Geleytsbeek-werken aan de BMWB
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3.8

WG REGENWATER
De kwestie van de verantwoordelijkheden voor het beheer van de infrastructuren die specifiek
zijn voor regenwater (RW) in de openbare ruimte is meermaals aan de orde gesteld, met name
in aanwezigheid van de Haven van Brussel. Er zijn een aantal werkpistes naar voren gebracht:
1) Noodzaak om een financieringsmechanisme voor dit beheer te vinden;
2) Vaststellen van de technische en milieuprioriteiten bij de inrichtingen m.b.t. regenwater;
3) In afwachting van een naar behoren vastgesteld kader (alsmede een financiering),
afbakenen van de stadsplanning en het dagelijks beheer.
Daarnaast werd de mogelijkheid besproken om de site van Tour & Taxis in overeenstemming
met de Haven aan te sluiten op het Kanaal.
Tot slot wordt het regenwaterbeheer in de talrijke projecten in de buurt van de Vogelzangbeek
(Ketel, Garden, Erasmus,...) aan de orde gesteld om voor al deze projecten een
gecoördineerde aanpak voor te stellen. Wetende dat VIVAQUA niets oplegt in de algemene
voorschriften, is het toch altijd interessant om waar gepast een scheiding op te leggen en dat
Leefmilieu Brussel enkel een advies kan uitbrengen in het kader van de
verkavelingsvergunning. Enkel BSO heeft manoeuvreerruimte.
3.9

WG CARTO

4 - BESLUIT
De oprichting van het coördinatieplatform heeft het mogelijk gemaakt de
coördinatievergaderingen tussen de Brusselse wateractoren en -operatoren te formaliseren en
regelmatiger te houden. De samenwerking tijdens werkzaamheden, op bouwplaatsen of bij
diverse problemen is duidelijk verbeterd.
In de toekomst zal het platform een bijzondere aandacht besteden aan het houden van
maandelijkse vergaderingen, waarbij er op zal worden toegezien dat de bij de problemen
betrokken gemeenten aanwezig zijn.
Ook heeft het platform de intentie uitgesproken om meer te overleggen met verenigingen en
universiteiten. In de toekomst zal met deze instanties een jaarlijkse bijeenkomst worden
gehouden.
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