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2016 ACTIES
• Ontwikkeling van gemeenschappelijke tools:
• Tool voor de monitoring van de implementatie van het WBP
• Opstellen van een kaart met de aanduiding van de overstorten
tussen de beheerders
• Feedback over het noodweer van juni 2016
• Ontwikkeling van een procedure en een conventie in geval van
noodweer.

• Technische discussies over bepaalde praktijkgevallen
• Evaluatie van het potentieel van alternatieve technieken in het
stroomgebied van het stormbekken Lainé in Vorst.
• Verslibbing rechteroever tussen de overstort Nieuw Maalbeek
en Aquiris.

• Discussies over bepaalde thema's
• Start van de discussie over het vaststellen van een referentie
regenwater voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

• Omschrijving van een ’ water adviseur ‘ voor iedere
gemeente

2017 ACTIES
• Strategische discussies:
• Wijziging van de Ordonnantie voor het waterbeleid met de
doelstelling om de watersector te stroomlijnen
• Technische discussies over praktijkgevallen:
• Werken van BMWB voor het verbinden van studentenhuisvesting in
de Vogelzangbeek-vallei

• Verklaring van gemeenschappelijk standpunt:
• Gecoördineerde antwoorden van het platform op sommige
parlementaire vragen
• Raadpleging van het platform in het kader van ontwerpbesluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake grondwaterwinningen
en open geothermische systemen
• Ontwikkeling van gemeenschappelijke tools:
• Validatie van het delen van gegevens (flowbru)

• Organisatie van het evenement "De Brusselse ontmoetingen rond
water: 2e editie"

DISCUSSIES BEGONNEN IN 2017 EN
DOORGAAN IN 2018
• Regennetwerk : Noodzaak om een gemeenschappelijke visie voor de
implementatie van het regennetwerk te ontwikkelen.
• Discussies over de wijzigingen van de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening
• Cartografie van de ongedraineerde en niet-draineerbare gebieden

• Nieuwe wijziging van de Ordonnantie voor het waterbeleid (WG Lex)
• WG stroomgebied : reflectie voor een verandering van dynamiek
voor het jaar 2018.

