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SAMENVATTING 

VIJF TRANSITIESLEUTELS VOOR OPEN RUIMTEBELEID 

Hoe innovatieve open ruimte beleidsinstrumenten voor gebiedsgerichte samenwerking stimuleren? 

De open ruimte. Ze is nergens in Vlaanderen exact hetzelfde en telkens onlosmakelijk verbonden aan een specifieke plek. 

Open ruimte stopt niet aan gemeentegrenzen, kent diverse belanghebbenden en eigenaars en is inherent verbonden aan 

meerdere functies zoals natuur, landbouw, energie, recreatie of water. Er zijn van nature complexe uitdagingen aan 

verbonden en de kennis hoe hiermee om te gaan kan beter. We laten het opbouwen van het open ruimtebeleid van morgen 

dus beter vertrekken vanuit de eigenheid van het gebied en/of de specifieke opgave. 

Als overheid aan de open ruimte van morgen bouwen, gebeurt volgens dezelfde principes als het bouwen van een huis. De 

architect start met een visie en tekent vervolgens de krijtlijnen uit die onder andere in het beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

staan en het daaraan verbonden open ruimtebeleid. Vervolgens worden de bouwstenen voor de uitvoering van dat plan 

geleverd: de beleidsinstrumenten.  

Dan begint het bouwproces op het terrein: het zoeken naar samenwerking om mee aan de open ruimte van morgen te 

bouwen. Het zoeken naar innovatieve manieren en materialen (instrumenten) om beleid uit te voeren. Die opbouw van 

het Vlaamse open ruimtebeleid kan innovatiever, meer voorwaardenscheppend, beter gericht op bovenlokale 

samenwerking tussen overheden, bewoners, ondernemers en experten.  Zo blijft het eindresultaat lange tijd overeind staan 

als een huis.  

In dit document formuleren we vijf transitiesleutels die vertellen hoe we die bouwstenen of beleidsinstrumenten meer 

innovatief en praktisch inzetbaar kunnen maken in de toekomst. Het zijn transitiesleutels met onderliggende aanbevelingen 

die geen modulaire bouwblokken of los inzetbare onderdelen zijn. Ze vormen samen wederzijds versterkende essentiële 

onderdelen voor beleidsinnovatie. 

De transitiesleutels volgen het beeld van een nieuw huis: 

Dat start met de opbouw (1): dat doen we best vanuit passende (boven)lokale 

samenwerkingsvormen. Die liggen niet vooraf vast en zijn niet overal dezelfde, het zijn 

coalities die passen bij het specifieke gebied en haar complexe kenmerken.  

Op overkoepelend niveau vinden we het dak (2), dat bevat geïntegreerde programma’s met 

partners die durven de prioriteiten stellen of thema’s of opgaves verbinden. 

Het dak blijft overeind als het op stevige muren (3) kan rusten. Open ruimte beleid heeft nood 

verbeterde beleidsinstrumenten waarop kansrijke (boven)lokale samenwerkingsvormen en 

(innovatieve) initiatieven kunnen steunen. In het huis van open ruimte zit ook een helder 

raamwerk (4) dat open ruimtebeleid makkelijker toepasbaar moet maken. Er is ruimte voor 

meer procesregie en kennisuitwisseling. Het inzetten van beleidsinstrumenten wordt bv. door 

een lokaal of digitaal lokaal makkelijker gemaakt.  

Al die manieren om open ruimtebeleid te innoveren zijn afhankelijk van een grondige en 

goedgekozen fundering (5). Er zijn voldoende slim en gericht gekozen middelen nodig. Bij 

voorkeur met stevige en gedeelde engagementen van de (boven)lokale partners op maat van 

het specifieke open ruimteprogramma. 
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1 INLEIDING 

1.1 WAAROM DIT INNOVATIEPROJECT? 

Het Departement Omgeving heeft de opdracht om het open ruimtebeleid klaar te maken voor de uitdagingen van morgen. 

De grote krijtlijnen van hoe het openruimtelandschap er in de toekomst moet uitzien, zijn duidelijk en liggen ondertussen 

vast. Bijhorend bestaat een waaier aan ondersteunende beleidsinstrumenten die vlot inzetbaar moeten zijn om open 

ruimte te bewaren en verbreden met nieuwe verweven opgaven zoals klimaat en energie. 

Die open ruimte stopt niet aan gemeentegrenzen, kent diverse eigenaars en is inherent verbonden aan meerdere functies 

zoals natuur, landbouw, energie, recreatie of water. Bovendien moet open ruimtebeleid wendbaar zijn en makkelijk te 

verbinden met veranderingen van binnenuit. Denk maar aan het veranderende overheidslandschap zelf (bv. 

bestuursdecreet of nieuwe rolinvullingen bij bovenlokale actoren of nieuwe spelers zoals De Werkvennootschap) of 

vernieuwing van procedures en decreten (bv. geïntegreerde planprocessen, complexe projecten, grondbeleid, 

instrumentendecreet, ...). Daarnaast zijn ook externe en andere complexe uitdagingen verbonden aan open ruimtebeleid. 

Nieuwe uitdagingen die overheden vandaag beantwoorden met bijvoorbeeld de meer gebieds- en oplossingsgerichte 

aanpak of het durven herdenken van hun eigen rol: het moet meer faciliterend of co-creatief, en liefst ook vaker over-

beleidsgrenzen-of-beleidsniveaus-heen. Open ruimtebeleid wordt ook op andere manieren herdacht. Zo activeert het Open 

Ruimte Platform bv. lokale coalities van wisselende en diverse stakeholdergroepen via de ‘Open Ruimte Beweging’. Dat is 

vandaag al zichtbaar in de eerste antwoorden op de vernieuwende projectoproep ‘Water-Land-Schap’. 

Maar al die veranderingen bezorgen het Departement Omgeving ook nieuwe vragen: Hoe maakt het open ruimtebeleid 

beter de verbinding met wie het in de praktijk moet uitvoeren? Blijven bestaande instrumenten even makkelijk inzetbaar in 

die nieuwe of veranderende context? Welke (aangepaste) instrumenten motiveren diverse (boven)lokale actoren om iets of 

meer te doen voor open ruimte?  

Op die vragen zocht het Departement Omgeving antwoorden in overleg met sleutelfiguren en via een gerichte 

verkenningsopdracht.  

1.2 WAT IS HET DOEL VAN DIT DOCUMENT? 

Als overheid aan de open ruimte van morgen bouwen, gebeurt volgens 

dezelfde principes als het bouwen van een huis. De architect start met een 

visie en tekent vervolgens de krijtlijnen uit die onder andere in het 

beleidsplan Ruimte Vlaanderen staan en het daaraan verbonden open 

ruimtebeleid. Vervolgens worden de bouwstenen voor de uitvoering van dat 

plan geleverd: de beleidsinstrumenten.  

Dan begint het bouwproces op het terrein: het zoeken naar samenwerking om mee aan de open ruimte van morgen te 

bouwen, het zoeken naar innovatieve manieren en materialen (instrumenten) om beleid te creëren dat staat als een huis. 

Om dat bouwen aan de open ruimte af te stemmen op het toekomstperspectief is innovatie nodig van het huidige beleid. 

Dat is meteen ook het doel van deze innovatiestrategie:  

Aanbevelingen formuleren voor het open ruimtebeleid van morgen dat makkelijker inzetbaar is via (vernieuwende) 

beleidsinstrumenten en vlottere co-creatieve gebiedsgerichte samenwerking stimuleert.  

Het zijn aanbevelingen die steunen op een diepgaande reality check met sleutelfiguren die zowel de beleid(instrumenten) 

als de uitvoering op het terrein bijzonder goed kennen.  
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1.3 WIE WERD BETROKKEN BIJ DE OPMAAK? 
 

Deze innovatiestrategie kwam tot stand in het kader van een verkenningstraject getrokken door het Departement 

Omgeving in samenwerking met Antea Group en Codecrea, weergegeven in de eerste rij van onderstaande figuur. In deze 

opdracht die liep van oktober 2018 tot maart 2019 werden bestaande initiatieven, denktrajecten en innovatieve of open 

ruimtevriendelijke (boven)lokale projecten gescreend. Tijdens drie co-creatieve werksessies met een aantal geselecteerde 

(boven)lokale sleutelfiguren zijn bevindingen en aanbevelingen gewikt en gewogen (sparringpartners vanaf rij 2). Er was 

ook een apart overleg met de trekkers van het Open Ruimte Platform.  

 

Over het traject dat aan de opmaak van dit document voorafging, lees je meer in de bijlagen. 

René Van der Lecq,       

Dep. Omgeving

Kaat Smets,                  

Dep. Omgeving

Geoffrey 

Vanderstraeten,         
Dep. Omgeving

Dirk Bosmans,           

Antea Group Iris Catteeuw, Codecrea
Marten Dugernier,    

Antea Group

Els Abts, VLM
Kirsten Bomans,         

Prov. Vlaams-Brabant

Griet Baert, Dep. 

Landbouw en Visserij

Sabine Caremans,      

Prov. Antwerpen Griet Celen, VLM
Reinout Debergh,       

Prov. Oost-Vlaanderen

Kirsten Lefever,         

Prov. Limburg

Melina Lê, De Vlaamse 

Waterweg nv.

Griet Lievois,                

Dep. Omgeving René Meeuwis, AVES
Lotte Meuleman, Prov. 

Antwerpen, Zuidrand

Lambert Schoenmakers, 

RL Kempen en Maasland

Stijn Sneyers, 

Intercommunale IOK

Els Stevens, Dep. 

Landbouw & Visserij

Bram Tack, 

Intercommunale Leiedal. 

Dries Van Belleghem, 

Prov. West-Vlaanderen Paula Ulenaers, VLM
Liesbeth Van Damme, 

Dep. Omgeving

Johan Van den Bergh, 

Maasmechelen Tine Wynants, De Lijn
Open Ruimte Platform, 

trekkers
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2 VIJF TRANSITIESLEUTELS 
 

De open ruimte. Ze is nergens in Vlaanderen exact hetzelfde maar wel telkens onlosmakelijk 

verbonden aan een specifieke plek. Daarom laten we het opbouwen van het open ruimtebeleid 

van morgen beter vertrekken vanuit de eigenheid van het gebied en/of de specifieke opgave.  

Het departement Omgeving maakte de bouwstenen op voor behoud en creatie van meer open 

ruimte – de beleidsinstrumenten. In dit document kan je ontdekken hoe we die bouwstenen meer 

innovatief en praktisch inzetbaar kunnen maken in de toekomst.  

De innovatiestrategie volgt de opbouw van een huis. Het bevat vijf transitiesleutels voor een 

innovatiever open ruimtebeleid. Elke transitiesleutel wordt opgebouwd door bevindingen die de 

bouwlagen vormen voor één of meerdere concrete aanbevelingen. Het zijn transitiesleutels met onderliggende 

aanbevelingen die geen modulaire bouwblokken of los inzetbare onderdelen zijn. Ze vormen samen wederzijds 

versterkende essentiële onderdelen voor beleidsinnovatie. 

De transitiesleutels volgen het beeld van een nieuw huis. Dat start met de opbouw (1): dat doen we best vanuit passende 

(boven)lokale samenwerkingsvormen. Die liggen niet vooraf vast en zijn niet overal dezelfde, het zijn coalities die passen 

bij het specifieke gebied en haar complexe kenmerken. Op overkoepelend niveau vinden we het dak (2), dat bevat 

geïntegreerde programma’s met partners die durven de prioriteiten stellen of thema’s of opgaves verbinden. 

Het dak blijft overeind als het op stevige muren (3) kan rusten. Open ruimte beleid heeft nood verbeterde (inzet van) 

beleidsinstrumenten waarop kansrijke (boven)lokale samenwerkingsvormen en (innovatieve) initiatieven kunnen steunen. 

In het huis van open ruimte zit ook een helder raamwerk (4) dat open ruimtebeleid makkelijker toepasbaar moet maken. 

Er is ruimte voor meer procesregie en kennisuitwisseling. Het inzetten van beleidsinstrumenten wordt bv. door een lokaal 

of digitaal lokaal makkelijker gemaakt. Al die manieren om open ruimtebeleid te innoveren zijn afhankelijk van een grondige 

en goedgekozen fundering (5). Er zijn voldoende slim en gericht gekozen middelen nodig. Bij voorkeur met stevige en 

gedeelde engagementen van de (boven)lokale partners op maat van het specifieke open ruimteprogramma 

Onderstaande figuur volgt via de metafoor van het huis hoe elke invalshoek gekoppeld wordt aan concrete aanbevelingen. 

Per transitiesleutel volgt hierna een fiche.  

  

  

1/ de opbouw: vanuit (boven)lokale samenwerking 

Bouw open ruimteprogramma’s samen op 

(Zoek naar gedeelde rollen in de open ruimte) 

(Detecteer kansen en diversifieer doelen) 

 
 

2/ het dak: vanuit de plek 

Benoem prioriteiten in doelen en gebieden 
 

3/ de muren: vanuit de instrumenten 

Verstevig en verbeter het Vlaamse beleidskader 

 

 

4/ het raamwerk: vanuit een (nieuwe) overheidsrol 

Versterk regie en kennisuitwisseling, maak inzetten makkelijker  

 

5/ de fundering: vanuit middelen 

Voorzie gerichte middelen en faciliteer gedeelde engagementen 
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2.1 BOUW OPEN RUIMTEPROGRAMMA’S SAMEN OP 

Open ruimte is niet generiek, je bouwt het telkens opnieuw op 

Beleid maken is vandaag nog steeds vooral generieke regels formuleren en bijhorende 

algemeen bruikbare instrumenten voorzien. Het moet helder, eenvoudig en overal in 

Vlaanderen toepasbaar zijn.  

Aan open ruimte is intrinsiek complexiteit verbonden: het bevat steeds meerdere lagen, 

diverse potenties of schaalniveaus. Het is mogelijk dat de gebruikers of diegenen die open 

ruimte willen creëren andere programmakansen zien voor eenzelfde gebied. 

Innovatief beleid houdt dus beter rekening met de vele unieke combinaties van 

gebiedskenmerken, specifieke opgaven en betrokkenen om kansen voor open ruimte te 

creëren. Generiek beleid kan op procesniveau, zoals de steeds terugkerende zoektocht om 

het best passende programma en samenwerkingsverband voor een gebied te vinden.  

Open ruimte kan je net als een huis niet kopiëren, je moet het telkens opnieuw opbouwen 

Er is altijd een combinatie aanwezig van gebied specifieke opgaven en betrokkenen 

Open ruimte kent veel diverse gebruikers en eigenaars met even diverse belangen. Daar ligt de kracht om met de 

complexiteit van open ruimte om te gaan. Door stakeholders (gebiedscoalities) al dan niet vanuit een gerichte opgave 

(programmawerking) met elkaar te laten samenwerken, ontstaat een veel bredere kennisbasis van het gebied. Een 

geïntegreerde strategische insteek in plaats van de beperkte sectorale taakstelling stimuleert ook bredere betrokkenheid. 

Stakeholders die een heel traject meemaken, voelen zich makkelijker eigenaar van het eindresultaat en nemen bijgevolg 

ook meer gedeeld engagement op. Meer geëngageerde stakeholders zien ook meer kansen en vinden meer energie voor 

de uitvoering en/of het beheer op het terrein. 

2.1.1 Werk samen en geïntegreerd in plaats van sectoraal aan open ruimte in omgevingsbeleid 

In het verleden werd open ruimte vooral sectoraal benaderd. Vandaag evolueert dat geleidelijk naar een geïntegreerde en 

gebiedsgerichte aanpak.  Dat vergt niet alleen een beleidsdomein-overschrijdende samenwerking maar ook overleg over-

de-beleidsniveaus-heen. Zo ontstaat een grotere kennisbasis die toelaat om met de diversiteit en complexiteit van open 

ruimtevraagstukken zoals bv. ‘klimaatadaptieve ruimte’ om te gaan. Meer kennis en een bredere blik toont sneller kansen 

om bv. ‘mee te liften’ met andere uitdagingen of doet slimme verbindingen ontstaan om bv. antwoorden bieden op 

meerdere vragen tegelijk of het combineren van budgetten.  Het kennisniveau van open ruimte verhogen en verbreden, 

maakt het formuleren van passende gemeenschappelijke en maatschappelijke doelen dus makkelijker. 

2.1.2 Focus op kansen in open ruimte samen met publieke en/of private stakeholders 

Meer engagement en energie om mee open ruimte te creëren, behouden of onderling met elkaar te verbinden, mag niet 

enkel vanuit overheden komen, ook semi-publieke en private stakeholders kunnen een (gedeelde) rol opnemen. Gekende 

manieren om dat te versterken zijn: 

- Het organiseren van open oproepen (‘calls’) voor initiatieven, zoals bv. de projectoproep Water-Land-Schappen 

die is ontstaan vanuit het Open Ruimte Platform; 

- Het voorzien van een kennisnetwerk of -platform met (boven)lokale stakeholders waarbinnen ruimte is voor debat 

en verdieping rond (de detectie van) terugkerende opgaven zoals dat gebeurde via  de regionale werktafels van 

het Open Ruimte Platform; 

- Het faciliteren en (mee) organiseren van (boven)lokale initiatieven, netwerken en/of platformen die bestaan of 

ontstaan om de kennisopbouw en kansen rond open ruimte te versterken. Dat kunnen organisaties of initiatieven 

zijn die bv. gedrag-gerichte campagnes met uitdagingen opzetten, co-creatieve lokale sessies organiseren of 

overleg stimuleren rond open ruimtethema’s, programma’s en initiatieven. 
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2.2 BENOEM PRIORITEITEN IN DOELEN EN GEBIEDEN 

Overkoepelend geïntegreerd, van onderuit afgestemd op de complexe realiteit op het terrein 

 

Open ruimte is van nature complex en divers. Een overkoepelende benadering moet dus 

niet vereenvoudigen maar vertrekt liever van het integreren van de kennis en van de 

actoren op het terrein. Vanuit hun kennisbasis is het makkelijker om doelen en prioriteiten 

te bepalen die niet voorbijgaan aan de complexiteit en diversiteit van het specifieke 

gebied. 

Er is daarbij telkens een grondige actorenanalyse nodig zodat de passende combinatie van 

actoren worden gevonden. Die combinatie is bij voorkeur niet éénzijdig (sectoraal) of 

generiek (gebiedsgericht) maar een weerspiegeling van de aanwezige doelen en functies.  

 

Verschuif ondersteuning van ‘generiek en realisatiegericht’ naar ‘specifiek en strategisch’ 

Soms gaan beschikbare middelen wel eens verloren door gebrekkige onderlinge afstemming of generieke realisatiedoelen 

die niet passen bij het gebied. Om meer kansen te detecteren en te bereiken met dezelfde middelen gaat beleid beter uit 

van het doelgericht en strategisch bundelen van prioriteiten met goedgekozen partners.  

2.2.1 Benoem en prioriteer samen programma’s en thema’s 

Het lijkt evident om prioriteiten te bepalen in functie van urgente maatschappelijke doelen, maar dat is het in de praktijk 

niet altijd. Vaak ontbreekt de draagkracht of het lokale draagvlak. Dat vermijden vraagt een gemeenschappelijke inspanning 

die makkelijker volgt uit een geïntegreerde benadering. Door samen te benoemen wat in een specifiek gebied open ruimte 

maakt, wat gedeelde doelen zijn en welke doelen het meest urgent zijn, groeit ook meer gedeeld eigenaarschap voor de 

realisatie ervan.  

Voor overheden is daarbinnen een belangrijke rol weggelegd als facilitator en overlegpartner, maar niet altijd als trekker. 

Sommige gebieden zijn eerder prioritair voor bovenlokale overheden, andere zijn dat voor lokale trekkers. Er is een 

belangrijke taak weggelegd voor de Vlaamse overheden om de verschillen te detecteren. Specifieke gebieden of 

thematische opgaven zijn meer prioritair dan andere. Sommige zijn sector- en beleidsniveau-overschrijdend. Dan is het 

belangrijker dat overkoepelende of bovenlokale overheden trekken.   

2.2.2 Benoem ook moeilijkere, minder zichtbare lange termijndoelen 

Open ruimte is voortdurend in transformatie en heeft een lange tijdshorizon. Bepalen van korte én (middel)lange 

termijndoelen is dus belangrijk. Dat betekent niet een aanpak definiëren die geënt is op een gebetonneerde visie over de 

gewenste eindtoestand maar eerder een duidelijke strategie ontwerpen voor voortdurende transformatie. Dan drijven voor 

de hand liggende doelen zoals snelle winsten minder vaak boven. Vanuit dat transformatieperspectief worden de kansen 

op lange termijn toch meer zichtbaar. Het maakt het mogelijk om met een zelfde focus, maar tegelijk aanpasbaar aan 

opborrelende initiatieven en veranderende inzichten, vanuit draagvlak en engagement te vertrekken. 
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2.3 VERSTEVIG EN VERBETER HET VLAAMSE BELEIDSKADER  

Vertrek vanuit burgerperspectief en samenwerking 

 

De overkoepelende Vlaamse overheden bieden het raamwerk (met de instrumenten) voor 

open ruimte. Instrumenten die zijn ontstaan vanuit overheidsperspectief. Om dat 

perspectief te overstijgen en vlot ingang te doen vinden op het terrein is meer vertaling van 

die instrumenten en het beleid nodig vanuit het perspectief in het gebied zelf: dat van open 

ruimte gebruikers, eigenaars en initiatiefnemers  

Het nieuwe motto van de Vlaamse Overheid om zich dienstbaar op te stellen vanuit een 

vraag-gestuurde en oplossingsgerichte houding, sluit hier naadloos op aan. Door het 

paradigma van ‘de lead te nemen’ en te reguleren om te keren, en te vertrekken vanuit de 

dynamiek op het terrein zelf, kan minder onenigheid ontstaan over hoe open ruimte er moet 

uitzien. Door actie vanuit het terrein te ondersteunen, worden makkelijker garanties 

gevraagd om effectief prioritaire doelen te bereiken. 

De beschikbare gebiedsgerichte instrumenten worden nu vooral door de overheid gestuurd. 

Sommige instrumenten die zich nu eerder richten op het omschrijven van hoe acties in open ruimte zich moeten aanpassen 

aan een programma, kunnen beter actief herschreven worden in functie van kansen, afstemming en prioriteiten. Een goed 

voorbeeld daarvan is de toolbox landinrichting, die verhoogde toegankelijkheid aan gebiedsgerichte realisatie koppelt. 

Maak instrumenten meer wendbaar en makkelijker inzetbaar 

Open ruimtebeleid is vandaag vooral helder en toegankelijk voor actoren die vertrouwd zijn met het beleidsjargon of 

ervaring hebben met open ruimteprogramma’s en agenda’s. Dat zijn veelal andere (boven)lokale overheden of grote 

gebiedsbeheerders en -eigenaars. Maar dat sluit niet aan op de realiteit dat open ruimte in Vlaanderen vooral in private 

eigendom is en bijgevolg vooral gevormd wordt door een lappendeken van eigenaars, gebruikers en beheerders. 

Om het palet van mogelijke initiatiefnemers in open ruimte uit te breiden, is nog heel wat werk om moeilijker bereikbare 

maar belangrijke stakeholders te bereiken en bij voorkeur ook te activeren. Het vergt aanpassingen om de instrumenten 

makkelijker inzetbaar te maken. Er is ook openheid nodig om meer gedeelde rollen op te nemen. Het kan ervoor zorgen 

dat meer gedeelde winsten ontstaan die ervoor zorgen dat meer middelen elders strategisch ingezet kunnen worden. 

2.3.1 Heroriënteer het instrumentarium op samenwerking 

Verschuif de missie van de overheid van reguleren en permitteren naar verbinden en intermediëren. Het beschikbaar 

maken van het instrumentarium voor het realiseren van maatwerk, vereist een heroriëntering op samenwerking. Met de 

overheid, niet door de overheid. 

Enkele mogelijkheden voor het verdelen van de rollen in de open ruimte: 

- Maak bestaande instrumenten voor gebiedsontwikkeling breed toegankelijk voor belanghebbenden. Zowel 

publieke als niet-publieke belanghebbenden moeten gebruik kunnen maken van instrumenten die kunnen instaan 

voor het uitwerken en uitvoeren van gebiedsvisies. Dit wil zeggen dat ook bijvoorbeeld projectvennootschappen, 

regionale landschappen, lokale samenwerkingsverbanden, ... initiatief moeten kunnen nemen en trekker worden, 

eventueel begeleid door de overheid. (bijvoorbeeld het openstellen van de oproep Strategische Projecten, Water-

Land-Schap,...). Er moet daarbij steeds een koppeling bereikt worden met maatschappelijke doelen; 

- Installeer instrumenten voor kennisopbouw en kennisdeling, zoals regioregie, een geïntegreerd 

programmabureau voor open ruimte of loketten voor de begeleiding van initiatieven in de open ruimte. Telkens 

gaat het om een faciliterende of stimulerende rol van de overheid. 
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2.3.2 Lever drempelverlagende steun 

Realiseer steunmaatregelen die, in de eerste plaats de brug leggen naar concrete initiatieven en dynamiek op het terrein, 

en het daarenboven mogelijk stellen dat maatschappelijke doelen aan deze initiatieven gekoppeld kunnen worden. Zoeken 

naar een gedeelde rol in de open ruimte, levert aan de overheid rechtstreeks mogelijkheden op voor het realiseren van een 

gemeenschappelijk programma. 

Enkele voorbeelden van drempelverlagende steun (zowel aan publiek als niet-publieke belanghebbenden), zijn: 

- het beschikbaar maken van start-up middelen; 

- participaties in open ruimte initiatieven; 

- vormen van medefinanciering (samenwerkingsvormen); 

- subsidies voor coördinatie of regie; 

- erkenningen en steun voor gebiedsnetwerken; 

- steun bij het bundelen en mobiliseren van lokale kennis (netwerken, platforms). 

Koppeling op de maatschappelijke doelen is een voorwaarde voor ondersteuning. Voorstellen met een hogere kans voor 

het verhogen van maatschappelijke doelen krijgen prioriteit. 
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2.4 MAAK OPEN RUIMTEBELEID MAKKELIJKER TOEPASBAAR  

Verschuif de overheidsmissie naar wendbaar en gebiedsgericht maatwerk 

 

Overkoepelende overheden bieden het raamwerk (met de instrumenten) voor open 

ruimte, maar de concrete ondersteuning situeert zich vooral op het (boven)lokale terrein 

zelf.  

Overheden beantwoorden bijgevolg niet meer alleen vragen zoals ‘wat is verboden?’ 

(reguleren) en ‘wat is toegestaan?’ (permitteren) maar nu ook ‘hoe en waarmee kunnen 

we dat in de praktijk realiseren?’ De overheid faciliteert en ondersteunt liever actief 

gewenste initiatieven op het terrein. Die mentale shift maakt dat overheden zich eerder 

richten op veelzijdige kansen die zich voordoen, dan op het van bovenaf kansen creëren.  

Die nieuwe aanpak vergt maatwerk, wendbare en flexibele overheden. Dat past binnen de trend binnen de Vlaamse 

overheid om te evolueren naar een netwerkorganisatie die oplossingsgericht samenwerkt (Witboek Open en Wendbare 

Overheid, Nieuw Bestuursdecreet). Maar die (nieuwe) vormen van samenwerking waar een set van opgaves geïntegreerd 

worden aangepakt, hebben ook een bundeling van middelen nodig: gebiedsenveloppes waarin verschillende overheen, 

over-sectoren-en-niveaus-heen, hun middelen gebundeld aanbieden.  Die gebiedsenveloppes verschillen van, en lopen 

naast de bestaande budgetten van geïntegreerde uitvoeringsprojecten zoals landinrichting. Het moet ook mogelijk zijn om 

de set van opgaves en enveloppes uit te breiden met private doelen en middelen. 

Koppel doelen aan de dynamiek van het gebied of wat al leeft in de open ruimte 

Het organiseren en managen van open ruimte gebeurt best van waaruit de kennis daarover vertrekt: de trekkers van 

gebiedsgerichte acties of programma’s zelf. Het is aan de overheid om de aanwezige kennis te bundelen en bewaren. Het 

vergt ook energie en inzet van sleutelfiguren in dat gebied. Dat kunnen zowel overheden, al dan niet georganiseerde 

burgers, klassieke middenveldorganisaties of ondernemers zijn. De maatschappelijke waarde van open ruimte overstijgt 

soms individuele belangen, maar kan daar dan evengoed, mits heldere herdefiniëring, naadloos op aansluiten. Het opnieuw 

beschrijven van de individuele winst of het verdienmodel is daarbij een goed voorbeeld. 

Daarom is het makkelijker om meteen middelen in te zetten voor initiatieven die al leven of een hoge slaagkans hebben. 

Vaak zijn het die initiatieven of programma’s die passen in het (boven)lokale raamwerk. Daardoor is er sneller een dynamiek 

die de realisatie op gang trekt.  Zo’n ondersteuning vergt een eerder coördinerende en ondersteunende rol van de 

overkoepelende overheid. Vanuit de coördinerende rol is het makkelijker om doelen, instrumenten, middelen en kennis 

samen te leggen. Vanuit de ondersteunende rol worden die gebundelde kennis, instrumenten en financiering ter 

beschikking gesteld.  

Er zijn daarbij horizontale (beleidsdomein-overschrijdende) afspraken en akkoorden nodig om te bepalen wie welke rol 

opneemt en hoe budgetten worden verdeeld en goedgekeurd. 

2.4.1 Stel regio-regisseurs aan met verbindende rol 

Bevorder het gebiedsgericht denken en het gebiedsgericht werken rond open ruimte. De overheid kan hier een 

verbindende rol uitoefenen om het belang van participatie en samenwerking in de open ruimte te promoten.  

Een regio-regisseur heeft de taak netwerken op te zetten en te onderhouden, en de centrale spil te zijn in de uitwisseling 

van kennis en informatie. Hij heeft een rol als een ‘development manager’ van de open ruimte in een regio. Hij weet kennis 

te verbinden, te omkaderen binnen de gebiedsvisie en te vertalen in gemeenschappelijke doelen voor belanghebbenden in 

de open ruimte.  Zijn werking focust op de bewustwording en het bewust maken van de verschillende rollen en diensten 

van open ruimte, zodat een gedeelde visie op het maatschappelijk belang van de open ruimte ontstaat.  

Het benoemen van thema’s voor de regio, brede sensibilisering en doelgerichte marketing maken deel uit van zijn taken. 

De regisseur levert input, kan regionale uitdagingen vlot en naadloos verbinden met Vlaamse programma’s en kan zelf 

regio-specifieke programma’s (mee) opzetten.    
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2.4.2 Creëer een programmabureau  

De overheid kan instaan voor de oprichting van een centraal programmabureau, dat specifiek tot doel heeft om 

programma’s te detecteren, programma’s op te zetten en kennis tussen de programma’s te delen.  

Het programmabureau voorziet actieve programmawerking rond urgente terugkerende opgaven in de open ruimte. Dat 

betekent zowel het detecteren van de urgente terugkerende opgaven waarvoor programmawerking in de open ruimte 

zinvol is, als het ondersteunen, opmaken en operationaliseren daarvan.  

Het programmabureau fungeert ook als kennisnetwerk die - net zoals de Open Ruimte Beweging - inhoudelijke 

leeruitwisseling faciliteert. Vanuit deze werking stelt het bureau ook kennis ter beschikking aan zowel publieke als private 

belanghebbenden en organiseert ze de actieve kennisdeling tussen die belanghebbenden onderling rond  specifieke 

programmawerking.  

Het programmabureau heeft hiermee een belangrijke adviesrol bij initiatieven in de open ruimte. 

2.4.3 Richt een open-ruimte-loket op 

Een open-ruimte-loket kan een belangrijke bijdrage leveren in de begeleiding van initiatiefnemers door middel van 

gecentraliseerd advies en administratieve ondersteuning. Principieel kan dit op alle overheidsniveaus geïnstalleerd worden, 

evenwel is plaatselijke binding en laagdrempeligheid van belang. De manier waarop die loketfunctie wordt opgenomen kan 

zowel via (lokale) digitale, telefonische of fysieke kanalen. 

Het open-ruimte-loket is gericht op het faciliteren en stimuleren van initiatieven die een meerwaarde kunnen betekenen 

voor de maatschappelijke doelen voor de open ruimte. Het tracht het geïntegreerd denken en integrerend handelen in de 

open ruimte te verhogen door te informeren en te inspireren. 

Het loket biedt administratieve begeleiding om de drempel voor het aangaan van integrerend initiatief te verlagen. 
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2.5 ZET GERICHT MIDDELEN IN 

Open ruimte transformatie vereist permanent inzetbare middelen op lange termijn 

De fundering of datgene wat open ruimte bewaren en creëren mogelijk maakt, zijn 

natuurlijk de middelen. Nu zijn deze vooral gericht op sectorale prioriteiten in plaats van 

gebiedsgerichte gezamenlijke prioriteiten. Het principieel beschikbaar stellen, én houden 

van die middelen voor strategische ondersteuning zou een cruciale verschuiving zijn in de 

rol die de overheid en open ruimte een boost van formaat geven. 

Het zou betekenen dat de middelen minder generiek maar meer doelgericht en liefst ook 

langdurig en rechtstreeks inzetbaar zijn. Dat maakt maatwerk en onderlinge samenwerking 

tussen overheden veel makkelijker omdat het dan een noodzakelijke voorwaarde is om 

gezamenlijk engagement op te nemen voor de gedeelde middelen. Zo wordt strategisch 

open ruimtebeleid ook kostenefficiënter. 

Maak gebiedsgerichte en gedeelde budgetten of fondsen vrij 

De verschuiving van ‘generiek en realisatiegericht’ naar ‘specifiek en strategisch’ brengt ook kansen voor meer 

kostenefficiënte inzet van middelen met zich mee. Het vergt zowel budgettair als organisatorisch maatwerk en een nieuwe 

rol voor de overkoepelende overheid. Want afhankelijk van de rol of meerdere rollen die diverse betrokken overheden 

opnemen in een specifieke opgave voor een gebied of programma, moeten middelen inzetbaar gemaakt worden. Er is dan 

een duidelijke trekkersrol nodig om prioriteiten maar ook budgettaire knopen door te hakken. Een gericht investeringsfonds 

en/of leidraad om te werken met gedeelde budgetten zou daarbij antwoorden bieden. 

2.5.1 Reserveer strategische en flexibel inzetbare middelen 

Een strategische werking vereist strategische middelen die beleidsdomein-overkoepelend (inhoudelijk) en tussen 

verschillende sectoren (horizontaal) inzetbaar zijn. Liefst strategische (niet-sectorale) middelen die inzetbaar zijn wanneer 

de behoefte hiervoor bestaat. Bijvoorbeeld kan een vooraf begroot aandeel van de budgetten voor overheidswerking 

gereserveerd worden voor de thematische, gebieds- of programmagerichte realisatie van maatschappelijke doelen voor de 

open ruimte (strategische budgetten). Op die manier gaan middelen niet verloren aan niet-prioritaire of niet-wenselijke 

programma’s of gebieden.  

Dat betekent wel dat, naast de reeds toegewezen middelen aan de verschillende beleidsdomeinen en -sectoren,  nog 

andere financiële middelen principieel worden voorbehouden voor strategische ondersteuning van open ruimte beleid.  De 

middelen worden langdurig ter beschikking gesteld van deze doelen, en kunnen rechtstreeks inzetbaar gemaakt worden 

wanneer dit noodzakelijk geacht wordt. 

Dit eigen werkingsbudget maakt specifieke gebiedswerking, themawerking of programmawerking in de open ruimte 

eenvoudiger, sneller realiseerbaar en meer wendbaar.  

2.5.2 Integreer middelen voor stad én land 

Stad-land relaties mogen sterker. De traditionele opdeling en de scheiding van middelen kan beter. Verstedelijkte en open 

ruimte zijn steeds meer verweven en aangewezen op elkaar. Open ruimte heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis 

voor de stedelijke ruimte, en omgekeerd.  

Niet enkel waar de relaties op hun sterkst voelbaar zijn (bijvoorbeeld in de stedelijke randzones) zijn verstedelijkte en open 

ruimte op elkaar aangewezen. Op Vlaams niveau vervult de schaarse open ruimte steeds een belangrijke rol en betekenis 

ten aanzien van de verstedelijkte ruimte. De complexiteit en diversiteit die eigen is aan de Vlaamse open ruimte is hier 

tekenend voor. 

Bovendien heeft open ruimte vrijwel steeds een meer dan plaatselijke betekenis en invloed. Open ruimte stopt zelden aan 

de gemeentegrenzen, maar maakt doorgaans deel uit van grotere systemen.  
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De traditionele wijzen voor toekennen van middelen op basis van een onderscheid tussen stad en land is bijgevolg sterk 

achterhaald. Ideeën voor steunbeleid voor de open ruimte door het integreren van middelen, zoals aanpassingen aan de 

financiering van de gemeenten, gebiedsgerichte interbestuurlijke begrotingen, ... moeten onderzocht worden. 

Tegelijk biedt het mogelijkheden om de lusten (uit harde, stedelijke ontwikkelingen) en de lasten (uit zachte, open ruimte 

ontwikkelen) in evenwicht te brengen met elkaar op regioniveau. 

2.5.3 Bundel middelen voor kritische programma’s in een omgevingsfonds 

Initieer een investeringsfonds op Vlaams niveau voor het realiseren van financiële stimulansen voor specifieke knelpunten 

in de realisatie van het open ruimte beleid. 

Een Vlaams ‘omgevingsfonds’ wordt aangesproken voor het realiseren van urgente maar moeilijk realiseerbare 

maatschappelijke doelen voor de open ruimte. Deze kritische programma’s volgen uit een strategisch open ruimte beleid 

en moeten geïntegreerde maatschappelijke winsten opleveren (beleidsdomein-overschrijdend). 

Investeringen uit een omgevingsfonds moeten beschouwd worden als middelen met een hefboomwerking, teneinde 

initiatief en dynamiek in een gebied, of t.a.v. een bepaalde opgave, aan te zwengelen (gedeelde rol) met het oog op verdere 

verankering van gemeenschappelijke doelen. 
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3 SLOTBESCHOUWING 

Open ruimte mag niet langer als een containerbegrip gehanteerd worden met generieke doelen, maar dient per gebied of 

per opgave gespecifieerd te worden. Er is immers steeds een combinatie aanwezig van gebiedskenmerken, specifieke 

opgaven én betrokkenen. De diversiteit en de complexiteit moeten verkend worden. Deze bepalen samen de 

maatschappelijke betekenis van de open ruimte. Zonder deze specifieke kennis kan geen open ruimte beleid geformuleerd 

worden. 

Een verschuiving van de missie van de overheid ten aanzien van de open ruimte is daarom opportuun. De overheid moet 

actief op zoek naar samenwerking in de open ruimte. Enkel door samenwerking in de open ruimte kan een betekenisvol 

programma gegarandeerd worden. Het aangaan van een gedeeld engagement voor een gemeenschappelijk programma zal 

leiden tot de maximalisatie van maatschappelijke doelen. 

Gebiedsgericht maatwerk vraagt evenwel een overheid die zich flexibel en op maat kan organiseren. Daartoe moeten de 

beschikbare middelen minder generiek en meer doelgericht beschikbaar gemaakt kunnen worden. Kansen voor de open 

ruimte moeten geïntegreerd worden in gebiedsvisies en programma’s. Prioriteiten moeten horizontaal bepaald worden in 

functie van urgente maatschappelijke doelen. Hiertoe is een integratie van de overheidswerking rond open ruimte vereist. 

Er is daarbij een belangrijke winst mogelijk door het efficiënt inzetten van middelen. Middelen mogen bijvoorbeeld niet 

langer verloren gaan door een gebrek aan onderlinge afstemming van sectorale taakstellingen. De wijze waarop middelen 

ingezet worden is afhankelijk van de specifieke opgave, dit is maatwerk. 

Daarnaast moet ook het instrumentarium geheroriënteerd worden op samenwerking. Ruimte voor initiatief en dynamiek 

schept ook ruimte voor maatschappelijke doelen. Instrumenten moeten meer toegankelijk gemaakt worden, en ruimte 

scheppen voor niet-publieke belanghebbenden in een trekkersrol. Het is immers niet de overheid die de open ruimte maakt 
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4 BIJLAGEN 

4.1 CO-CREATIESESSIE 1: VERKENNING 

In de eerste co-creatiesessie (8/11/2018) wordt beoogd het blikveld te verruimen en in de breedte na te denken over 

mogelijke kansrijke aspecten met betrekking tot inzichten en aanbevelingen in het kader van een innovatiestrategie. Er 

wordt daarbij gefocust op reële aspecten m.b.t. het toepassen van open ruimtebeleid op het terrein. Het beoogde resultaat 

is een kansenoverzicht van waaruit de gespreksstof voor de daaropvolgende werksessie kan worden bepaald. 

De verwachte uitkomst van de eerste werksessie situeert zich op volgende vlakken: 

- Realiteitstoets van beleidsinstrumenten en open ruimtebeleid in het algemeen op het terrein; 

- Verkenning van het netwerk van de geselecteerde sleutelfiguren en hun invalshoeken; 

- Out-of-the-box voorbeelden en inzichten m.b.t. de onderzoeksvraag. 

De deelnemers werd gevraagd zich op basis van deze invalhoeken ‘in de plaats te stellen’ via specifiek gekozen 

aanvangsvragen: 

- Wat? - “Wat als we de open ruimte programma’s breder zouden definiëren?” 

- Wie? - “Wat als burgers of organisaties een open ruimte programma zouden opstarten?” 

- Hoe? - “Wat als open ruimte een bevoegdheid was van de gemeente?” 

Vanuit de bespreking worden drie aanknopingspunten samengevat voor verdere verdieping in de tweede co-creatiesessie: 

- Het overheidsperspectief versus het burgerperspectief. – De complexiteit en diversiteit van de open ruimte leidt 

tot gebrek aan kennis van open ruimte. Er is dan ook geen eenduidig perspectief voor de open ruimte vanuit 

overheidsperspectief versus burgerperspectief. Op welke wijze kan een gemeenschappelijk toekomstperspectief 

voor open ruimte ontwikkeld worden? 

- Hoe kan het bovenlokaal open ruimtebeleid niet-overheidsactoren mobiliseren (faciliteren en stimuleren) om 

(mee) open ruimte te maken? – Hoe kan het open ruimtebeleid doordringen tot in de persoonlijke leefwereld van 

de eigenaars en gebruikers in de open ruimte? Initiatieven die ontstaan op lokaal niveau zijn zaken die te maken 

hebben met eigen leefomgeving. Hoe kan de vaak aanwezige goodwill gestimuleerd en gecultiveerd worden 

(compliance policy binnen handhavingsbeleid, instrumentenbeleid, …)? Het beleid en de afbakening van open 

ruimte is te sterk een overheidsverhaal. Op welke manier kunnen burgers/niet-overheidsactoren een plaats krijgen 

binnen dit verhaal.  

- Vanuit overheidsperspectief liggen er kansen in het (her)bekijken van de financiering van de open ruimte. – Op 

welke wijze kunnen financiële middelen voor de open ruimte beter georganiseerd worden, zodanig dat deze 

terecht komen bij de concrete initiatiefnemers in de open ruimte? Dit impliceert ook dat gemeenten, burgers, 

organisaties, … hierop beroep zouden kunnen doen. 

4.2 CO-CREATIESESSIE 2: VERDIEPING 

Terwijl in de eerste sessie een brede verkenning centraal stond, wordt in sessie 2 (6/12/2018) verdiept in kansrijke 

aanknopingspunten voor verdere aanbevelingen in het kader van de onderzoeksvraag. Dit gebeurt aan de hand van 

scenarioplanning. Hiermee wordt aan de deelnemers gevraagd zich in een specifieke rol in te leven rond een centrale 

vraagstelling. 
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Over het algemeen is het goed geweten hoe de toekomst er zou moeten uitzien voor ‘open ruimte’ in Vlaanderen: veel 

meer en beter. De zogenaamde ‘overkant van de rivier’. Studies en beleidsdocumenten beschrijven de toekomst en de 

redenen waarom het water zo woelig is. Diezelfde documenten en de experts die ze schreven, weten ook wat nodig is om 

de barrières weg te halen die onze weg over de denkbeeldige rivier over te steken. Bij de sleutelfiguren blijkt vanuit de 

eerste werksessie quasi een consensus over het einddoel, en zijn amper vragen over het waarom of de noodzaak.  

Er is wel nog onduidelijkheid of er zijn beperkte meningsverschillen omtrent hoe de ‘oversteek’ zou moeten verlopen. Zeker 

op het niveau van de complexiteit van ‘open ruimte’.  Maar beleidsuitvoering loopt vooral vast op ‘waarmee-vragen’. 

Waarmee zorgen we dat meer open ruimte wordt gecreëerd? (met welke instrumenten? vanuit welke inhoudelijke opgave? 

vanuit welke rol? …) Waarmee-vragen werken concretiserend omdat ze toelaten om na te denken vanuit verschillende 

perspectieven. Voor de tweede werksessie wordt nagedacht vanuit de twee hoofdperspectieven. Vanuit het probleem of 

de opgave zelf, vertegenwoordigd door een specifieke actor (via 6 personae of typeprofielen) of vanuit het open 

ruimtebeleid zelf. 

Aan twee thematafels, aan de ene zijde vanuit het overheidsperspectief, aan de andere zijde vanuit burgerperspectief, 

wordt verder gebouwd op het inzicht vanuit de eerste werksessie, dat het burgerperspectief moet gevat worden om open 

ruimte te kunnen maken. “Wie maakt de open ruimte?” was daarbij de centrale vraag.  

Beide perspectieven, overheid en burger, worden in een denkkader tegenover elkaar geplaatst, met als doelstelling zich in 

te leven in de verschillende rollen die overheid en burger kunnen aannemen om de open ruimte te maken, steeds met het 

oog op de inzet van het open ruimte instrumentarium en het zoeken naar opportuniteiten voor bovenlokale samenwerking:  

- Overheidsperspectief: De invulling van het denkkader gebeurt vanuit het beschikbare instrumentarium. Vanuit 

het overheidsperspectief wordt ‘open ruimtebeleid’ gemaakt.  

Op de vraag of de overheid de open ruimte maakt, werd bevonden dat de overheid eerder het open ruimte beleid 

maakt, maar maakt de overheid ook effectief de open ruimte? 

- Burgerperspectief: Vanuit het burgerperspectief wordt geredeneerd vanuit de agenda van de initiatiefnemer in 

de open ruimte. Er wordt voor het denkkader van uit gegaan dat ‘open ruimte maken’, of het bewust zijn van de 

eigen bijdrage aan de ‘open ruimte als maatschappelijke waardevolle entiteit’, slechts in mindere mate aanwezig, 

of zelfs afwezig is.  

De burger of initiatiefnemer redeneert vanuit zijn eigen agenda. Hij/zij wil een specifieke doelstelling in de open 

ruimte nastreven, bijvoorbeeld een landbouwbedrijf opstarten, ... en heeft niet specifiek tot doel om “open ruimte 

te maken”. 

Aan de hand van scenarioplanning werden voor een aantal mogelijke vormen van overheidssteun mindmaps, en voor 

enkele personae in het burgerperspectief (innovatieve in open ruimte), opgebouwd.  

Vanuit overheidsperspectief: 

Wat zou de overheid (lokaal en bovenlokaal) op dit moment kunnen aanbieden om initiatieven te stimuleren, te begeleiden, 

te faciliteren? Wat zou er nodig zijn en ontbreekt er om dit te kunnen doen als overheid? Vier voorafgaandelijk gekozen 

vormen van overheidssteun worden aangewend om de gesprekken in te zetten en te structureren: 

- De open ruimte regisseur? Wat als er een open ruimte regisseur zou bestaan? Of zou het eerder een regio-

regisseur moeten zijn? De open ruimte is bijzonder complex, met een grote diversiteit aan belangen en wensen. 

Minstens het maatschappelijk belang van de open ruimte dient reeds in beschouwing genomen. De regisseur 

begeleidt en stuurt actoren doorheen het complexe geheel. 

- Het regelkantoor voor de open ruimte? Wat als er een regelkantoor zou bestaan voor (administratieve) hulp bij 

de opstart van projecten in de open ruimte? Open ruimte is gekenmerkt door een grote verscheidenheid, kent 

vele verschijningsvormen en omvat vele activiteiten en gebruikers. Er zijn dan ook heel wat regels die moeten 

nageleefd worden, toelatingen die moeten verkregen worden.  
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Een (burger)initiatief start meestal niet met het doel om open ruimte te maken, maar om een specifiek eigen doel 

te bereiken (bvb. opstart landbouwbedrijf). Er is dan ook meestal weinig kennis van de open ruimte bij de 

initiatiefnemers. Alles geregeld krijgen vormt dan ook vaak een te grote drempel om een open ruimte project op 

te starten. Het regelkantoor regelt alle eenvoudige maar onbekende administratieve taken. 

- Het gemeentelijk open ruimtefonds? Wat als de gemeente over een open ruimtefonds zou beschikken? Welke 

effecten kunnen hieruit resulteren? Is een afzonderlijk open ruimtefonds wel nodig of kan het gemeentefonds 

geherformuleerd worden? Wat als de bevindingen omtrent de maatschappelijke kost van perifeer wonen als input 

voor hervorming van gemeentelijke fondsen zouden dienen? Wat als het maatschappelijk belang van open ruimte 

gekwantificeerd zou worden ten behoeve van een gemeentelijk open ruimte fonds?  

- De gemeente als verbindende agent of lokaal platform? Wat als de gemeente zou functioneren als lokaal platform 

(kennisplatform of werkplatform)? Kan de gemeente de lokale verbindende agent vormen tussen actoren in de 

open ruimte? Kan de gemeente plaatselijke kennis en lokale opportuniteiten samenbrengen, én verankeren in 

concrete gebiedsspecifieke ingrepen? In ieder geval kan de gemeente d.m.v. lokale beslissingen bijdragen aan 

draagvlak voor het open ruimte beleid. 

 

Vanuit burgersperspectief: 

(zie figuren op volgende pagina) 
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4.3 BILATERALE SESSIE: OVERLEG MET HET OPEN RUIMTE PLATFORM 

Vanuit de vorige werksessies wordt verder gewerkt aan concrete aanknopingspunten voor een verbeterde inzet van het 

instrumentarium m.b.t. bovenlokale samenwerking in functie van het open ruimte beleid. Ter voorbereiding werd 

teruggekoppeld met het programmateam van Operatie Open Ruimte. 

Operatie Open Ruimte heeft een sterk gelijklopend verhaal met dit onderzoek. Waar programmawerking centraal staat 

voor Operatie Open Ruimte, wil de voorliggende studie zich richten op de kansen voor een verbeterde inzetbaarheid van 

het bestaande instrumentarium. 

4.4 CO-CREATIESESSIE 3: CONCRETISEREN NAAR AANBEVELINGEN 

   

Volgende uitgangspunten synthetiseren de in het voorafgaand overleg aangeraakte discussiepunten en vormen samen het 

denkkader voor het bedenken en formuleren van specifieke aanbevelingen voor innovatie binnen het bestaande 

instrumentarium. 

“Hoe kunnen we open ruimte kansen beter detecteren, stimuleren en begeleiden?” wordt geformuleerd als de 

synthesevraag voor dit verkennend onderzoek.  

Middelen. Middelen in functie van het open ruimte beleid moeten efficiënt beschikbaar gemaakt worden. Ondersteuning 

en financiering van de uitvoering van het gemeenschapsprogramma voor de open ruimte vereist middelen. Rechtstreeks 

beschikbare (coalities) en langdurig beschikbare (transformatie) middelen voor thema’s en gebieden zijn schaars of 

nagenoeg onbestaand. Middelen die in de huidige situatie verdeeld zijn over de verschillende overheden, de 

beleidsdomeinen en -sectoren moeten gestroomlijnd worden in functie van rechtstreekse en langdurige beschikbaarheid 

voor een gebiedsgericht, thematisch of programmagericht openruimtebeleid. 

Programma’s. De bestaansvraag voor ‘de open ruimte’ vloeit voort uit haar diversiteit en haar complexiteit. Open ruimte 

speelt verschillende rollen en kan verschillende diensten leveren. Bewustwording en bewust maken van deze rollen en 

diensten vormt een aanknopingspunt voor innovatie t.a.v. de overheidsrol. Het benoemen van programma’s en thema’s1 

voor de open ruimte, brede sensibilisering en doelgerichte marketing van open ruimte zijn instrumenten om open ruimte 

programma’s te genereren. 

Coalities. Open ruimte beleid kan een divers en complex gebruikersprogramma omvatten. De zoektocht naar een gedeelde 

rol in het beheren en uitbouwen van open ruimte programma’ is aanknopingspunt voor innovatie. Een programma in de 

                                                                 

 

1 Operatie Open Ruimte spreekt hier over het opentrekken van een in eerste instantie sectorale vraag naar een meer 

complexe thematische of gebiedsgerichte vraag 
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open ruimte kan zowel gereguleerd als gepermitteerd worden. Evenwel kunnen, door samenwerking, programma’s die het 

open ruimte beleid ondersteunen, gestimuleerd en begeleid worden. 

Gebieden. Open ruimte heeft wel steeds een specifieke locatie, is intrinsiek aan een specifiek gebied of regio, en kan als 

dusdanig specifieke diensten leveren aan de maatschappij. Kansen voor open ruimte kunnen bijgevolg best binnen een 

gebiedsvisie gedetecteerd worden. 

Thema’s. Maatschappelijke doelen voor het gebied moeten bijgevolg geprioriteerd worden. De vraag moet gesteld worden 

wat maatschappelijk wenselijk is? Haalbare maatschappelijke doelen voor het gebied, en de prioriteit t.a.v. de verschillende 

programma’s van het gebied moeten bepaald worden. 

Gemeenschappelijk. Maatschappelijke doelen realiseren, is niet noodzakelijk een overheidsprogramma, maar bovenal een 

gemeenschapsprogramma. De rol van de overheid moet transformeren naar stimuleren en faciliteren in een 

ondersteunende rol. Het opnemen van maatschappelijke doelen is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Transformatie. Ruimte is geen eindtoestand maar is voortdurend in transformatie. Eindtoestandsplanning is minder 

geschikt voor het maken van open ruimte dan begeleiding en financiering van transformatie. Dit vereist dus organisatie en 

moet bovendien voortdurend zijn.  

Positieve versterking. Kansen voor de open ruimte moeten gezocht worden in een patroon van positieve versterking. Te 

vaak wordt gekeken naar een momentum zoals stopzetting, reconversiemogelijkheden, sloop. Dit zijn negatieve 

aanknopingspunten bij gebrek aan, of stopzetting van een programma. Hefbomen moeten liggen in (maatschappelijke of 

individuele) kansen die verenigbaar zijn met de doelen voor het gebied. 
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