ONTWERP VAN GEWESTELIJK PLAN VOOR OVERSTROMINGSBESTRIJDING IN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
OVERZICHT VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK
Op 20 maart 2008 heeft de regering het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor
Overstromingsbestrijding – Regenplan goedgekeurd.
Met deze beslissing heeft de regering de minister van Waterbeleid gelast over te gaan tot de volgende
stappen in de uitwerking van het Regenplan, namelijk een openbaar onderzoek waarbij twee types
van actoren betrokken zijn:
• de uitvoering van een openbaar onderzoek over het milieueffectenrapport en over het
ontwerpplan;
• de vraag om advies bij de te raadplegen overheden, met inbegrip van een
grensoverschrijdende raadpleging.
Deze beslissing leidde eveneens tot meerdere amendementen op het ontwerpplan die op basis van
de ingezamelde adviezen en commentaren opgesteld zijn.
Analyse van de resultaten
a) Vragenlijst en opiniepeiling
Ipsos Belgium heeft de opdracht gekregen om de vragenlijsten van het openbaar onderzoek te
bestuderen en te analyseren en een telefonische opiniepeiling uit te voeren.
Uit de peiling komt naar voren dat vooral oudere personen, eerdere slachtoffers van overstromingen
en weinig geschoolde personen om de overstromingsproblematiek bezorgd zijn.
Anderzijds komt uit de verwerking van de formulieren van het openbaar onderzoek naar voren dat
onder de bewoners vooral Nederlandstaligen en eerdere slachtoffers van een overstroming om de
overstromingsproblematiek bezorgd zijn.
In beide gevallen varieert de houding ten opzichte van de overstromingsproblematiek in Brussel
volgens de zone in kwestie.
We onthouden voornamelijk dat de antwoorden op de vragenlijsten en op de peiling de projectaanpak,
de vaststellingen en de voorgestelde oplossingen van het Regenplan bekrachtigen.
b) Specifieke adviezen en antwoorden buiten vragenlijst
36 specifieke adviezen en antwoorden buiten de vragenlijst werden bezorgd aan Leefmilieu Brussel.
Ze zijn afkomstig van openbare gewestelijke en gemeentelijke besturen, verenigingen (bijgaande lijst)
en van particulieren.
Deze antwoorden omvatten 377 erg diverse punten, die als volgt uitgesplitst waren:

Elk punt werd rechtstreeks behandeld door het bestuur (BIM). De punten werden gesorteerd,
becommentarieerd en op relevantie geëvalueerd. Ze gaven desgevallend aanleiding tot
amendementen die aan de regering werden voorgelegd.

