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Managementsamenvatting	

Gebiedsontwikkeling	 wordt	 vandaag	 door	 verschillende	 actoren	 ingezet,	 onder	 andere	 door	 het	
Departement	Omgeving.	De	vorm	waaronder	dit	gebeurt,	verschilt	sterk	per	thema,	invalshoek	en	proces.	
Het	Departement	Omgeving	heeft	in	het	verleden	steeds	gekozen	voor	een	gedifferentieerde	aanpak	en	wil	
dit	in	de	toekomst	verderzetten.	Deze	studie	stelt	het	Departement	Omgeving	in	staat	waardevolle	lessen	
te	trekken	uit	deze	verschillende	aanpakken,	zowel	over	de	eigen	aanpak	in	gebiedsontwikkelingsprocessen	
als	over	die	van	andere	actoren.		
De	 studie	 vertrekt	 vanuit	 de	 beleidsvraag	 ‘hoe	 kunnen	 we	 in	 de	 toekomst	 het	 meest	 effectief	
realisatiegerichte	gebiedswerking	opzetten	die	inspeelt	op	de	gebiedseigen	kenmerken	en	potenties?’.	Om	
een	 gericht	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 te	 formuleren,	 is	 een	 vergelijkende	 evaluatie	 gemaakt	 van	 vijf	
gebiedsgerichte	processen:	de	territoriale	ontwikkelingsprogramma’s	T.OP	Limburg	en	T.OP	Noordrand,	de	
Demervallei,	de	stadsregio	Turnhout	en	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk.	
	
Wat	is	realisatiegerichte	gebiedswerking?	
Het	 voorwerp	 van	 evaluatie	 voor	 deze	 studie	 is	 dus	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 (RGW)	 en	 de	
bijhorende	processen,	zowel	de	processen	die	worden	geïnitieerd	door	het	Departement	Omgeving	als	deze	
van	 andere	 actoren.	 Onder	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 verstaan	 we	 een	 ruimtelijk	 beleid	 met	
minstens	volgende	kenmerken:	

- Het	is	gebiedsspecifiek,	en	gaat	in	op	gebiedseigen	kenmerken	en	potenties;	
- Het	is	geïntegreerd	als	reactie	of	aanvulling	op	sectoraal	beleid	en	gaat	over	projecten	die	elkaar	

ruimtelijk	versterken;	
- Het	is	een	gedifferentieerd	beleid:	naargelang	de	aard	van	het	gebied	en/of	de	problematiek	zal	

de	aanpak	op	een	andere	manier	gebeuren;	
- Het	 wordt	 procesmatig	 aangepakt:	 het	 gaat	 niet	 om	 procesmatig	 als	 tegenstelling	 van	

projectmatig,	wel	is	het	zo	dat	niet	alleen	de	realisatie	voorop	staat,	maar	ook	het	proces	om	tot	
deze	realisatie	te	komen;	

- Het	 koppelt	 een	 lange	 termijn	 ontwikkelingsstrategie	 aan	 een	 samenwerkingsproces	 en	 de	
realisatie	van	kortere	termijn	projecten	of	maatregelen	die	een	voorwaarde	of	hefboom	vormen	
voor	de	lange	termijn;	

- Het	gaat	om	samenwerken:	partners	bundelen	krachten	en	onderlinge	afstemming	(particulier	en	
bestuursmatig)	is	noodzakelijk;	

- Het	is	effectief/realisatiegericht,	het	heeft	de	(effectieve)	realisatie	van	gewenste	ontwikkelingen	
op	het	terrein	als	uiteindelijke	doelstelling.		

	
Deel	1:	Analyse-	en	evaluatieontwerp	
De	studie	verloopt	in	drie	fases,	die	ook	in	de	drie	delen	van	dit	rapport	terug	te	vinden	zijn.	De	eerste	fase	
van	 het	 project	 is	 een	 verkennende	 fase	waarin	 een	 globaal	 analysekader	 is	 opgesteld.	 Deel	 1	 van	 het	
rapport	bevat	het	analyse-	en	evaluatieontwerp:	Wat	gaan	we	analyseren	en	evalueren,	en	welke	criteria	
moeten	we	daarvoor	onderzoeken?		
Het	evaluatiemotief	(beleidsleren)	en	de	bijhorende	vraag	van	het	Departement	Omgeving	naar	‘wat	werkt’,	
bepalen	welke	evaluatiecriteria	in	de	cases	worden	geanalyseerd.	Om	een	antwoord	te	krijgen	op	de	vraag	
naar	 wat	 werkt,	 worden	 de	 doelbereiking	 en	 de	 effectiviteit	 van	 de	 cases	 in	 beeld	 worden	 gebracht.	
Doelbereiking	 is	 de	 mate	 waarin	 de	 doelstellingen	 van	 een	 project	 al	 dan	 niet	 zijn	 behaald.	 (=	
doelmatigheid).	De	effectiviteit	(doeltreffendheid)	is	de	mate	waarin	de	resultaten	toe	te	schrijven	zijn	aan	
het	beleid	of	de	relatie	tussen	geobserveerde	effecten	en	de	input.		
Het	doel	van	deze	studie	is	niet	om	een	extensieve	beschrijving	te	hebben	van	de	vijf	cases	(een	zuivere	
analyse),	maar	wel	om	te	leren	van	die	cases	om	vervolgens	aanbevelingen	voor	RGW	te	kunnen	formuleren	
voor	de	toekomst	(van	analyse	naar	evaluatie).	De	analyse	van	de	cases	staat	dus	in	functie	van	de	evaluatie	
die	in	de	volgende	stap	wordt	uitgevoerd.	De	bovenstaande	evaluatiecriteria	hebben	met	andere	woorden	
beïnvloed	welke	aspecten	in	de	cases	zijn	onderzocht.		
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De	focus	van	de	vergelijkende	evaluatie	op	doelstellingen	en	effecten,	en	vooral	de	verbanden	onderling,	
vragen	een	diepgaande	analyse	van	de	procesaspecten.	In	de	praktijk	zien	we	immers	dat	de	realisatie	van	
ruimtelijk	beleid	niet	zozeer	gebeurt	door	de	opmaak	van	plannen,	maar	wel	door	het	voeren	van	processen	
waarin	de	werkbaarheid,	haalbaarheid	en	gedragenheid	van	visies/projecten	worden	onderzocht	en	met	
diverse	actoren	wordt	gewerkt	aan	de	 realisatie	 (Claeys	et	al,	2017).	Deze	 inzichten	vertalen	zich	 in	het	
analysekader,	dat	een	zeer	sterke	nadruk	legt	op	het	procesmatige.	
	
Deel	2:	Praktijkonderzoek	
Concreet	wordt	er	een	analysekader	opgesteld	dat	wordt	 toegepast	 in	 vijf	 cases.	Om	een	vergelijkende	
evaluatie	 te	 kunnen	maken	 van	deze	 cases,	 is	 het	 noodzakelijk	 dat	we	 voor	 de	 vijf	 cases	 over	 dezelfde	
informatie	beschikken.	Dit	houdt	 in	dat	de	analysefase	zoveel	als	mogelijk	volgens	eenzelfde	stramien	 is	
verlopen.	Om	ditzelfde	stramien	voor	alle	cases	te	kunnen	aanhouden,	is	het	analysekader	opgesteld	dat	
de	basis	vormt	van	het	case-onderzoek.		
Dit	analysekader	is	opgedeeld	in	drie	luiken:	een	situatieschets	(1),	het	proces	(2)	en	de	contextfactoren	(3).	
De	situatieschets	geeft	een	algemeen	beeld	van	de	gebiedswerking,	waarin	de	voorafgaande	historiek,	de	
huidige	fase	in	het	proces	en	de	algemene	thematiek	worden	besproken.		
Het	luik	proces	wordt	opgesplitst	in	verschillende	onderdelen.	Er	wordt	ingegaan	op	de	eerste	fase	van	de	
gebiedswerking	zelf:	(2.1)	de	programmabepaling.	Vervolgens	worden	de	doelstellingen	verduidelijkt	(2.2)	
en	wordt	daarin	een	onderscheid	gemaakt	tussen	initiële	en	bijgestuurde	doelstellingen.	Daarna	wordt	de	
organisatiestructuur	en	manier	van	besluitvorming	(2.3)	gedocumenteerd.	Het	vierde	onderdeel	beschrijft	
de	betrokken	actoren	en	hun	motivatie	(2.4).	Wie	 is	de	projectleider,	welke	actoren	zijn	betrokken,	met	
welke	motivatie	zijn	ze	in	het	proces	gestapt,	hebben	ze	conflicterende	belangen,	…	Vervolgens	worden	ook	
de	middelen,	kennisopbouw	en	–uitwisseling	geanalyseerd	(2.5).	Welke	middelen	brengen	de	verschillende	
actoren	in	(kennis,	financiële	inbreng,	instrumenten,	grondeigendom,	…),	hoe	wordt	er	aan	kennisopbouw	
gedaan	 en	 hoe	 worden	 monitoring	 en	 evaluatie	 ingezet?	 Ook	 het	 bestuurlijke,	 ambtelijke	 en	
maatschappelijke	draagvlak	worden	in	de	analyse	opgenomen	(2.6).	Ten	slotte	wordt	er	ook	ingezoomd	op	
de	resultaten.	Welke	(tijdelijke)	verandering	is	er	op	het	terrein	waar	te	nemen,	welke	doelstellingen	zijn	
bereikt,	wat	is	de	impact	van	het	proces	op	vergunningsaanvragen,	…	(2.7).	In	het	derde	luik	worden	een	
aantal	contextfactoren	benoemd	die	een	verklaring	kunnen	geven	voor	wendingen	in	het	proces	waarvoor	
de	oorzaak	van	de	wending	niet	voortvloeit	uit	het	proces	zelf.	
Het	 case-onderzoek	 gebeurt	 door	 verkennende	 gesprekken	 en	 inventarisatie	 van	 bronmateriaal,	 een	
diepgaande	 documentanalyse	 en	 semigestructureerde	 diepte-interviews	 met	 actoren	 en	 bevoorrechte	
getuigen.	 Op	 basis	 daarvan	 worden	 conclusies	 per	 case	 getrokken,	 die	 een	 antwoord	 bieden	 op	 de	
evaluatievragen.		
	
Deel	3:	Conclusies	en	aanbevelingen	voor	RGW	
Nadat	 de	 vijf	 cases	 elk	 afzonderlijk	 geanalyseerd	 en	 geëvalueerd	 zijn	 op	 onder	 meer	 doelbereiking	 en	
effectiviteit,	start	in	deel	3	de	vergelijkende	evaluatie	van	de	vijf	cases	onderling.	Op	dit	moment	start	de	
terugkoppeling	naar	de	algemene	onderzoeksvraag	van	deze	studie:	‘hoe	kunnen	we	in	de	toekomst	het	
meest	effectief	vormen	van	 realisatiegerichte	gebiedswerking	opzetten	die	 inspelen	op	de	gebiedseigen	
kenmerken	 en	 potenties?’.	 Met	 andere	 woorden:	 hoe	 hebben	 elk	 van	 de	 verschillende	
projecteigenschappen	gestuurd	op	de	realisatie?	Welke	vormen	van	RGW	kan	het	Departement	Omgeving	
best	opzetten	in	welke	omgeving?	Welke	gebiedseigen	kenmerken	en	potenties	zijn	bepalend	in	die	keuze?	
Op	basis	van	een	vergelijking	tussen	de	vijf	cases,	worden	in	deze	fase	algemene	conclusies	(succesfactoren	
en	struikelblokken,	valkuilen	en	boeiende	uitdagingen)	gedefinieerd,	en	aanbevelingen	geformuleerd	als	
input	voor	een	gedifferentieerde	strategie	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking.	In	deel	drie	wordt	eerst	
de	reflectie	gemaakt	op	basis	van	de	vergelijkende	evaluatie	van	de	vijf	cases:	welke	conclusies	over	RGW	
komen	uit	de	vijf	cases	naar	boven?		
	
Deze	lessen	uit	de	cases	hebben	verschillende	onderwerpen,	waarin	de	procesmatige	aspecten	van	RGW	
sterk	naar	boven	komen.	Onder	mee	het	 juist	 inschatten	 van	de	 instapconditie	 en	het	besef	 van	welke	
processen	er	al	 lopende	zijn,	 zijn	hier	duidelijke	voorbeelden	van.	Vervolgens	 is	het	noodzakelijk	om	als	
partners	in	een	realisatiegericht	proces	een	duidelijke	positie	in	te	nemen.	In	de	cases	bleek	dat	er	soms	
een	groot	verschil	is	tussen	de	rol	die	de	andere	partijen	verwachten	van	een	actor,	en	de	rol	die	de	actor	
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zelf	wil	opnemen.	Ook	over	de	verschillende	aanpakken	en	instrumenten	in	de	cases	zijn	lessen	getrokken.	
Daarnaast	werd	het	zeer	duidelijk	dat	het	concretiseren	en	werken	met	hefboomprojecten	en	een	ruimtelijk	
vocabularium	een	veel	grotere	betrokkenheid	van	de	actoren	voor	de	RGW	meebrengen,	dan	wanneer	men	
blijft	 spreken	 in	 abstracte	 begrippen.	 In	 elk	 van	 de	 cases	 zijn	 verschillende	 vormen	 van	 besluitvorming	
gehanteerd,	al	dan	niet	geformaliseerd,	die	elk	hun	eigen	sterktes	en	zwaktes	hebben.	Ten	slotte	zijn	er	nog	
twee	 lessen	getrokken	over	belangrijke	 ‘contextfactoren’:	het	belang	van	politieke	betrokkenheid	en	de	
nood	aan	een	geïntegreerd	Vlaams	beleid.	
Het	Departement	Omgeving	 is	met	 deze	 studie	 op	 zoek	 gegaan	 naar	 hoe	 er	 in	 de	 toekomst	 het	meest	
effectief	vormen	van	realisatiegerichte	gebiedswerking	kunnen	worden	opgezet.	Gezien	het	onderzoek	een	
vergelijkende	 evaluatie	 van	 vijf	 cases	 betreft,	 is	 er	 in	 deze	 cases	 gezocht	 hoe	 de	 verschillende	
projecteigenschappen	gestuurd	hebben	op	ruimtelijke	samenhang	en	realisatie.	Doorheen	het	onderzoek	
is	steeds	duidelijker	geworden	dat	er	onder	‘realisatie’	niet	alleen	ruimtelijke	realisatie	wordt	verstaan,	maar	
ook	het	werken	aan	draagvlakverbreding	en	zichtbaarheid,	het	zorgen	voor	een	gedeelde	visievorming	en	
gezamenlijke	actie	en	uiteindelijk	ook	 ruimtelijke	 realisatie	op	het	 terrein.	Met	deze	doelstellingen	voor	
RGW	in	het	achterhoofd,	zijn	er	conclusies	getrokken	over	de	rol	of	de	tussenkomst	van	het	Departement	
Omgeving.	
	
Het	 Departement	 Omgeving	 wil	 dé	 Vlaamse	 referentie	 zijn	 in	 samenwerking	 en	 partnerschappen	 voor	
realisatiegerichte	gebiedswerking,	dus	zal	het	zich	moeten	opstellen	en/of	profileren	als	een	partner	(en	
daar	ook	 voldoende	 capaciteit	 voor	 kunnen	voorzien).	Het	uitgangspunt	 van	een	heldere	 strategie	 voor	
RGW	is	dus	de	houding	van	het	Departement	Omgeving	als	partner	in	realisatiegerichte	gebiedswerking.		
Uit	 de	 evaluatie	 van	 de	 vijf	 cases	 is	 gebleken	 dat	 de	 instapconditie	 daarbij	 zeer	 belangrijk	 is.	 Door	 de	
instapconditie	 goed	 in	 te	 schatten,	 kan	 het	 Departement	 Omgeving	 op	 de	 ‘juiste’	manier	 in	 de	 ‘juiste’	
gebiedsgerichte	processen	stappen,	of	ze	zelf	opstarten.	De	context,	de	complexiteit	en	de	actorensetting	
zijn	de	belangrijkste	elementen	die	de	aanpak	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking	bepalen.	Een	gebied	
waar	sterke	actoren	aanwezig	zijn	en	al	goede	partnerschappen	zijn	gevormd,	heeft	een	andere	nood	dan	
een	gebied	waar	men	de	gebiedswerking	nog	van	nul	wil	(vanuit	een	potentie)	of	moet	(vanuit	een	urgentie)	
starten.	 De	 keuze	welke	 aanpak	 het	meest	 geschikt	 is,	 hangt	 dus	 zeer	 sterk	 af	 van	 de	 condities	 bij	 het	
instappen	 in	 het	 proces,	 met	 specifieke	 aandacht	 voor	 de	 ruimtelijke	 schaal,	 de	 thematiek	 en	 de	
actorencontext.		
De	 heldere	 strategie	 voor	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 bepaalt	 op	 basis	 van	 een	 ruimtelijke,	
thematische	en	actor-gerelateerde	strategie	welke	rol	het	Departement	Omgeving	kan	opnemen,	en	hoe	
die	rol	er	dan	uit	kan	zien.	Wanneer	is	de	deskundigheid	van	het	Departement	Omgeving	nodig	en	kan	zij	
door	 het	 proces	 te	 initiëren,	 faciliteren,	 of	 door	 projectcoördinatie	 de	 RGW	 mee	 tot	 een	 positief	 en	
kwalitatief	 resultaat	 bewegen?	 Er	 worden	 daartoe	 in	 de	 studie	 drie	 verschillende	 rollen	 voor	 het	
Departement	Omgeving	gedefinieerd:	de	initiatorrol,	facilitatorrol	en	de	rol	als	procescoördinator.	
De	 initiatorrol	 houdt	 een	 proactieve	 rol	 in,	 waarbij	 het	 Departement	 Omgeving	 een	 nieuw	
partnerschapsproces	 initieert.	 Het	 Departement	 Omgeving	 profileert	 zich	 duidelijk	 als	 partner	 in	 de	
verkennende	fase	en	bepaalt	samen	met	de	andere	partners	de	opgave	(agendasetting).	
Een	 tweede	 rol	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 is	 die	 van	 facilitator.	 Dit	 betekent	 een	 actieve,	
ondersteunende	rol	waarbij	het	Departement	Omgeving	realisatiegerichte	gebiedswerking	stimuleert	door	
verschillende	vormen	van	(actieve)	dienstverlening.	Het	houdt	in	het	stimuleren	van	RGW	door	op	het	juiste	
moment	de	juiste	‘tools’	naar	voor	te	schuiven	of	ter	beschikking	te	stellen	wanneer	actoren	daar	nood	aan	
hebben.	Zo	wordt	ervoor	gezorgd	dat	de	juiste	condities	aanwezig	zijn	of	worden	gecreëerd.	
Hoewel	 de	 rol	 als	 procescoördinator	 in	 veel	 gevallen	 al	 door	 andere	 actoren	 wordt	 opgenomen	 (de	
provincie,	een	gouverneur,	de	VLM,	...),	 is	het	in	bepaalde	gevallen	toch	opportuun	om	als	Departement	
Omgeving	zelf	de	touwtjes	(even)	in	handen	te	nemen,	wanneer	ze	door	anderen	worden	gevraagd	als	een	
‘bemiddelaar’.	Op	deze	vraag	kan	worden	 ingegaan	als	het	past	 in	de	ruimtelijke,	 thematische	en	actor-
gerelateerde	 strategie	 voor	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 van	 het	 Departement	 Omgeving.	 Het	
opnemen	van	deze	rol	vraagt	een	vorm	van	procesbegeleiding	die	zo	weinig	mogelijk	sectoraal	is	en	zo	min	
mogelijk	vanuit	één	discipline	kijkt.	Ruimte	en	milieu	kunnen	hier	als	‘integrerende	disciplines’	voor	geschikt	
zijn,	 voornamelijk	 wanneer	 er	 tegengestelde	 visies	 of	 belangen	 zijn	 die	 tegen	 elkaar	 moeten	 worden	
afgewogen	om	tot	een	kwalitatieve	realisatiegerichte	gebiedswerking	te	komen.	De	integrerende	kracht	van	
het	ruimtelijk	ontwerp	en	ontwerpend	onderzoek	kunnen	dit	nog	versterken.	
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Samenvattend	kunnen	we	stellen	dat	deze	studie	verschillende	handvaten	aanreikt	om	een	strategie	voor	
RGW	vanuit	het	Departement	Omgeving	op	te	stellen.	Deze	strategie	is	idealiter	nog	steeds	gedifferentieerd	
en	 afhankelijk	 van	 de	 context,	 complexiteit	 en	 actorensetting	 van	 de	 RGW.	Naast	 het	 hebben	 van	 een	
strategie,	zullen	er	ook	belangrijke	randvoorwaarden	zijn,	die	noodzakelijk	zijn	om	de	heldere	strategie	zo	
optimaal	mogelijk	te	kunnen	inzetten.	We	denken	daarbij	onder	meer	aan	afspraken	met	andere	Vlaamse	
partners,	een	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	dat	RGW	verder	ondersteunt	en	een	Departement	Omgeving	
dat	zich	nog	sterker	profileert	als	mogelijk	partner	in	RGW.	
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Leeswijzer	

Dit	 is	 het	 rapport	 van	 de	 studie	 ‘Vergelijkende	 evaluatie	 van	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 in	
Vlaanderen’.	Deze	studie	liep	van	april	2017	tot	februari	2018.	Het	rapport	bestaat	uit	drie	delen.		
Het	eerste	deel	vormt	de	introductie	op	de	evaluatie	van	de	cases	zelf,	en	gaat	in	op	het	voorwerp	van	de	
studie	 (wat	 is	 realisatiegerichte	 gebiedswerking?),	 het	 plan	 van	 aanpak	 voor	 de	 volledige	 studie	 en	 het	
analysekader	voor	de	cases.	Het	eerste	hoofdstuk	licht	de	aanleiding	voor	de	studie	en	het	motief	voor	de	
evaluatie	toe:	wat	evalueren	we	en	waarom?	Vervolgens	wordt	het	plan	van	aanpak	geconcretiseerd	in	het	
tweede	hoofdstuk:	hoe	evalueren?	
	
Deel	2	bevat	de	resultaten	van	het	case-onderzoek	van	vijf	cases:	Stadsregio	Turnhout,	T.OP	Noordrand,	
T.OP	Limburg,	de	Demervallei	en	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk.	De	rapportage	van	de	vijf	cases	gebeurt	telkens	
volgens	een	vast	stramien.	De	kapstok	uit	het	analysekader	dient	ook	in	de	rapportage	van	de	cases	als	een	
leidraad,	 zonder	 elk	 van	 de	 aspecten	 te	 willen	 bespreken.	 Als	 aanvulling	 op	 de	 hoofdlijnen	 uit	 het	
analysekader,	wordt	er	vervolgens	ook	een	overzicht	gemaakt	van	de	succesfactoren	en	struikelblokken	in	
het	proces.	Deze	vormen	samen	met	de	antwoorden	op	de	evaluatievragen,	de	conclusies	per	case.		
	
Het	derde	deel	van	dit	rapport	geeft	het	resultaat	van	de	vergelijkende	evaluatie	van	de	vijf	cases.	Dit	zijn	
de	resultaten	van	de	derde	fase	van	het	onderzoek,	waarin	de	inzichten	vanuit	de	cases	opnieuw	worden	
opgeschaald:	er	wordt	een	terugkoppeling	gemaakt	naar	de	algemene	doelstellingen	van	realisatiegerichte	
gebiedswerking.	 Deze	 meta-reflectie	 resulteert	 in	 haalbare	 aanbevelingen	 en	 input	 voor	 een	
gedifferentieerde	strategie	voor	de	gebiedswerking	vanuit	het	Departement	Omgeving.		
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Deel	1:	Analyse-	en	evaluatieontwerp	

1. Wat	evalueren	we	en	waarom?	

Gebiedsontwikkeling	en	een	gebiedsgerichte	aanpak	worden	vandaag	door	verschillende	actoren	ingezet,	
onder	andere	door	het	Departement	Omgeving.	De	vorm	ervan	verschilt	sterk	per	thema,	 invalshoek	en	
proces.	 Het	 Departement	 Omgeving	 heeft	 in	 het	 verleden	 steeds	 gekozen	 voor	 een	 gedifferentieerde	
aanpak	en	wil	dit	in	de	toekomst	verderzetten.	Deze	studie,	een	vergelijkende	evaluatie	van	verschillende	
cases,	moet	het	Departement	Omgeving	in	staat	stellen	waardevolle	lessen	te	trekken	uit	deze	verschillende	
aanpakken,	zowel	over	de	eigen	aanpak	in	gebiedsontwikkelingsprocessen	als	over	die	van	andere	actoren.	
Dit	 eerste	 hoofdstuk	 gaat	 in	 op	 de	 aanleiding	 van	 de	 studie	 en	 wat	 hierdoor	 het	 voorwerp	 van	 de	
vergelijkende	evaluatie	is.	Het	evaluatiemotief	(waarom	wordt	er	geëvalueerd)	wordt	hiertoe	verduidelijkt.		
	

1.1 Aanleiding	en	voorwerp	van	evaluatie	(Wat?)	
1.1.1 Situering	van	de	studie	
Het	 onderwerp	 van	 deze	 studie	 is	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 in	 Vlaanderen.	 Realisatiegerichte	
gebiedswerking	(RGW)	wordt	veelal	ingezet	bij	ingewikkelde	projecten	of	processen	en	ruimtelijke	opgaven	
die	 door	 hun	 complexiteit	 net	 zorgen	 voor	 moeizame	 implementatie	 en	 realisatie.	 De	 complexiteit	 en	
moeizame	realisatie	van	deze	opgaves	zorgt	vaak	voor	een	lange	doorlooptijd.	Deze	lange	doorlooptijden	
hebben	op	hun	beurt	opnieuw	inhoudelijke	gevolgen	die	de	complexiteit	verhogen:	behoeften,	normen,	
waarden	die	verschoven	zijn,	economische	investeringen	die	verdwijnen,	actoren	die	verschuiven	of	zelfs	
de	uiteindelijke	doelstelling	die	in	vraag	wordt	gesteld,	...	Het	Departement	Omgeving	kiest	momenteel	al	
een	gedifferentieerde	aanpak	naargelang	het	thema,	de	invalshoek	of	het	proces.	Maar	het	is	daarin	niet	
altijd	even	duidelijk	wat	de	doelbereiking	of	de	effectiviteit	is	van	de	toegepaste	aanpak	en	methoden.		
In	de	toekomst	wil	het	Departement	Omgeving	verder	inzetten	op	realisatiegerichte	gebiedswerking,	dus	is	
het	van	belang	te	leren	uit	het	verleden	en	vanuit	deze	lessen	een	strategie	te	ontwikkelen	voor	RGW,	die	
effectieve	realisatie	kan	nastreven.	De	studie	vertrekt	bijgevolg	vanuit	de	beleidsvraag:		
	

‘Hoe	kunnen	we	in	de	toekomst	het	meest	effectief	vormen	van	realisatiegerichte	gebiedswerking	
opzetten	die	inspelen	op	de	gebiedseigen	kenmerken	en	potenties?’.	

	
Om	een	gericht	antwoord	op	deze	vraag	van	het	Departement	Omgeving	te	kunnen	formuleren,	wordt	een	
vergelijkende	evaluatie	gemaakt	van	vroegere	en	lopende	gebiedsgerichte	processen.		
	
Het	 voorwerp	 van	evaluatie	 voor	deze	 studie	 is	 dus	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 en	de	bijhorende	
processen,	 zowel	 de	 processen	 die	 geïnitieerd	worden	 door	 Departement	Omgeving	 (voorheen	 Ruimte	
Vlaanderen)	 als	 deze	 van	 andere	 actoren.	 Concreet	 wordt	 er	 een	 analysekader	 opgesteld	 dat	 wordt	
toegepast	 in	vijf	cases.	Voor	elk	van	die	cases	worden	de	doelbereiking	en	effectiviteit	geëvalueerd,	om	
vervolgens	 op	 basis	 van	 een	 vergelijkende	 evaluatie	 conclusies	 te	 trekken	 over	 realisatiegerichte	
gebiedswerking	en	aanbevelingen	te	formuleren	voor	toekomstige	gebiedsontwikkeling	in	Vlaanderen.	Zo	
kan	 een	 doeltreffende	 gebiedsontwikkeling	 in	 Vlaanderen	 scherp	 gesteld	 worden	 en	 meer	 concreet	
achterhaald	 worden	 welke	 aanpak	 en	 methoden	 voor	 gebiedsontwikkeling	 wanneer,	 onder	 welke	
voorwaarden	en	voor	wie	succesvol	kunnen	zijn.	
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1.1.2 Wat	is	realisatiegerichte	gebiedswerking?	
Gebiedsontwikkeling	en	een	gebiedsgerichte	aanpak	worden	vandaag	door	verschillende	actoren	ingezet,	
onder	andere	door	het	Departement	Omgeving.	De	vorm	en	inhoud	ervan	verschillen	sterk	naargelang	de	
actor,	net	als	de	gebruikte	terminologie.	Gebiedswerking,	gebiedsgerichte	werking,	gebiedsontwikkeling,	
geïntegreerde	gebiedswerking,	…	Dit	zijn	meerdere	termen	met	eenzelfde	kerngedachte,	maar	toch	met	
een	aantal	nuances.	Het	is	belangrijk	om	goed	te	bepalen	waarover	deze	studie	precies	handelt.	Zonder	in	
een	semantische	discussie	 te	willen	vervallen,	of	nieuwe	definities	 te	willen	opstellen,	verduidelijken	de	
onderstaande	definities	en	omschrijvingen	wat	we	onder	realisatiegerichte	gebiedswerking	verstaan	in	het	
kader	van	deze	studie.		
	
De	afdeling	gebiedsontwikkeling,	omgevingsplanning	en	-projecten	(GOP)	van	het	Departement	Omgeving	
gebruikt	de	term	gebiedsontwikkeling	als	synoniem	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking.	Ze	definieert	
het	als	“het	 realiseren	van	gewenste	ontwikkeling	door	een	 creatief	proces	 tot	 stand	 te	brengen”’;	“een	
geïntegreerde	 en	 realisatiegerichte	 procesvoering	 waarbij	 partners	 krachten	 bundelen	 om	 de	 gewenste	
ontwikkelingen	 effectief	 op	 terrein	 uit	 te	 voeren”	 (Departement	 Omgeving,	 2017).	 GOP	 heeft	 drie	
invalshoeken	 om	 gebiedsontwikkeling	 te	 initiëren	 in	 functie	 van	 die	 realisatie	 op	 het	 terrein:	 (1)	 zelf	
processen	initiëren	of	er	proactief	aan	meewerken,	(2)	gebiedsontwikkeling	ondersteunen	met	subsidies	en	
(3)	 het	 opzetten	 van	 leertrajecten	 rond	 gebiedsontwikkeling.	 De	 vijf	 cases	 die	 in	 deze	 studie	 worden	
onderzocht,	 zijn	 allen	 voorbeelden	 van	 (een	 combinatie	 van)	 deze	 drie	 invalshoeken	 op	
gebiedsontwikkeling.	 Vanuit	 het	 Departement	 Omgeving	 wordt	 de	 bevordering	 van	 een	 actieve	
samenwerking	 tussen	 verschillende	partners	 op	het	 terrein	 nagestreefd	 en	worden	 gezamenlijke	 acties	
uitgewerkt	 met	 het	 oog	 op	 effectieve	 realisatie	 van	 ruimtelijke	 initiatieven	 in	 het	 gebied	 die	 elkaar	
versterken	en	daarbij	de	ruimtelijke	samenhang	en	rendement	kwalitatief	verbeteren.	
	
Deze	visie	over	realisatiegerichte	gebiedswerking	van	het	Departement	Omgeving	sluit	aan	bij	deze	van	De	
Mets	(2006)	in	de	publicatie	over	10	jaar	gebiedsgerichte	werking	in	de	provincie	West-Vlaanderen.	Daarin	
wordt	het	gebiedsspecifieke	benadrukt:	het	belang	van	maatwerk	op	basis	van	de	behoeften	en/of	kansen	
van	het	gebied,	met	daarin	een	schaaldifferentiatie:	naargelang	de	aard	van	het	probleem	kan	de	aanpak	
op	een	verschillende	schaal	gebeuren.	Het	gaat	vaak	om	netwerkvorming	en	betekent	samenwerken	met	
andere	partijen.	Inspraak	en	communicatie	zijn	daarbij	twee	sleutelwoorden,	en	afstemming	met	andere	
bestuursniveaus	 en	 particuliere	 actoren	 die	 werken	 rond	 projecten	 of	 beleidsprogramma’s	 is	 nodig.	
Inhoudelijke	afstemming	en	integratie	van	beleid	binnen	en	tussen	sectoren	is	belangrijk;	het	beleid	wordt	
op	een	geïntegreerde	manier	benaderd.	
Een	belangrijk	aspect	uit	de	bestuurskundige	definiëring	van	gebiedsgericht	beleid	(Leroy,	2014	in	IMAGO,	
2016)	 is	 in	 deze	 studie	 ook	 van	 elementair	 belang:	 een	 gebiedsgericht	 beleid	moet	 bijdragen	 tot	meer	
beleidsmatige	effectiviteit.	
	
Ook	 het	 beleidskader	 bovenlokale	 programmering	 van	 het	 Witboek	 BRV	 (in	 ontwerp)	 beschrijft	
geïntegreerde	gebiedsontwikkeling:	“een	dynamisch	proces	van	visievorming,	programmering,	uitvoering,	
realisatie	en	evaluatie.	In	dit	proces	stellen	gemeenten	samen	met	de	betrokken	provincie(s)	en	Vlaanderen,	
vanuit	 een	 gedeelde	 visie	 op	 de	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	 de	 regio,	 een	 ruimtelijk	
ontwikkelingsprogramma	 op.”	 De	 focus	 in	 dit	 beleidskader	 ligt	 in	 het	 opstellen	 van	 een	 gezamenlijke,	
bovenlokale	visie	 (bovenlokaal	programma),	met	 focus	op	verdeelvraagstukken	 rond	wonen,	werken	en	
voorzieningen,	die	dan	een	ruimtelijke	vertaling	krijgt	in	een	bepaald	gebied.	Dit	kan	bijdragen	tot	een	meer	
uitvoeringsgerichte	samenwerking,	maar	is	geen	uitsluitende	voorwaarde	vooraleer	met	realisatiegerichte	
gebiedswerking	kan	worden	gestart.	Ter	illustratie:	het	territoriaal	ontwikkelingsprogramma	(T.OP),	“brengt	
relevante	belanghebbenden	samen	om	in	een	bepaald	gebied	vanuit	gemeenschappelijke	doelstellingen	tot	
(een	programma	van)	realisaties	op	korte	en	middellange	termijn	te	komen.”	In	deze	projecten	is	men	niet	
gestart	 met	 een	 bovenlokale	 ruimtelijke	 visieontwikkeling,	 maar	 wel	 met	 een	 gebied	 en	 bijhorende	
maatschappelijke	 transitietrajecten	 om	 tot	 gemeenschappelijke	 realisaties	 te	 komen.	 Deze	 nuancering	
neemt	 niet	 weg	 dat	 de	 procesmatige	 aanpak	 en	 de	 partnerwerking	 die	 nagestreefd	 worden	 in	 het	
beleidskader,	belangrijke	elementen	zijn	bij	realisatiegerichte	gebiedswerking.	
Deze	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 mag	 niet	 worden	 verward	 met	 de	 gebiedsgerichte	 werking	 of	
gebiedswerking	zoals	ze	door	het	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden	en	verschillende	Vlaamse	centrumsteden	
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wordt	 gedefinieerd.	 Zij	 zien	 dit	 als	 een	 integrale	 beleidsaanpak	 van	 wijkrelevante	 thema’s	 gericht	 op	
duurzame	 ontwikkeling	 en	 een	 werkbare	 actieve	 participatie	 van	 de	 bevolking	 via	 het	 ontwikkelen	 en	
uitvoeren	van	wijkprogramma’s.	Gebiedswerkers	worden	ingezet	om	een	brugfunctie	te	vormen	tussen	de	
lokale	 inwoners	 en	 het	 stadsbestuur,	 om	 een	 vinger	 aan	 de	 pols	 te	 houden	 over	 de	 toestand	 van	 de	
deelgebieden.	
	
In	 deze	 studie	 verstaan	we	 onder	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 bijgevolg	 een	 ruimtelijk	 beleid	met	
minstens	volgende	kenmerken:	

- Het	is	gebiedsspecifiek,	en	gaat	in	op	gebiedseigen	kenmerken	en	potenties;	
- Het	is	geïntegreerd	als	reactie	of	aanvulling	op	sectoraal	beleid	en	gaat	over	projecten	die	elkaar	

ruimtelijk	versterken;	
- Het	is	een	gedifferentieerd	beleid:	naargelang	de	aard	van	het	gebied	en/of	de	problematiek	zal	

de	aanpak	op	een	andere	manier	gebeuren;	
- Het	 wordt	 procesmatig	 aangepakt:	 het	 gaat	 niet	 om	 procesmatig	 als	 tegenstelling	 van	

projectmatig,	wel	is	het	zo	dat	niet	alleen	de	realisatie	voorop	staat,	maar	ook	het	proces	om	tot	
deze	realisatie	te	komen;	

- Het	 koppelt	 een	 lange	 termijn	 ontwikkelingsstrategie	 aan	 een	 samenwerkingsproces	 en	 de	
realisatie	van	kortere	termijn	projecten	of	maatregelen	die	een	voorwaarde	of	hefboom	vormen	
voor	de	lange	termijn;	

- Het	gaat	om	samenwerken:	partners	bundelen	krachten	en	onderlinge	afstemming	(particulier	en	
bestuursmatig)	is	noodzakelijk;	

- Het	is	effectief/realisatiegericht,	het	heeft	de	(effectieve)	realisatie	van	gewenste	ontwikkelingen	
op	het	terrein	als	uiteindelijke	doelstelling.		

	

1.1.3 Keuze	van	de	cases	
Het	 Departement	 Omgeving	 heeft	 voor	 deze	 studie	 vijf	 cases	 geselecteerd	 uit	 vroegere	 en	 lopende	
gebiedsgerichte	processen,	met	volgende	insteken:	

1. de	Stadsregio	Turnhout	als	voorbeeld	van	een	strategisch	project	ter	uitvoering	van	het	RSV,	
2. de	territoriale	ontwikkelingsprogramma’s	T.OP	Noordrand	en		
3. T.OP	Limburg,		
4. de	Demervallei	 als	 voorbeeld	 van	 gebiedswerking	 in	 het	 kader	 van	 een	 afbakeningsproces	 van	

agrarische	en	natuurlijke	structuur	(AGNAS)	en	
5. de	Stedelijke	regio	Kortrijk	ter	illustratie	van	de	BRV-gebiedswerking	in	Zuid-West-Vlaanderen.	

	
Deze	 cases	 zijn	 door	 het	 Departement	 Omgeving	 geselecteerd	 als	 ‘best	 practices’,	 die	 leiden	 tot	 een	
procesdynamiek	die	het	product	overschrijdt,	waardoor	er	waardevolle	lessen	kunnen	worden	getrokken	
naar	 de	 toekomst	 toe.	 Het	 is	 een	 gevarieerde	 snede	 uit	 het	 brede	 scala	 van	 verschillende	 vormen	 van	
gebiedsontwikkeling	waarin	het	Departement	Omgeving	een	rol	in	heeft	gespeeld.	Ze	variëren	onder	meer	
in	grootte,	in	context	en	in	fase	van	het	proces.	Ook	de	rol	die	het	Departement	Omgeving	in	deze	cases	
speelt	 of	 heeft	 gespeeld,	 is	 verschillend.	 Door	 de	 grote	 variatie	 tussen	 de	 cases	 (de	 verschillende	
projecteigenschappen),	is	het	belangrijk	om	na	te	gaan	welke	projecteigenschappen	essentieel	waren	voor	
een	meer	effectieve	realisatiegerichte	gebiedswerking.	Bijgevolg	wordt	volgende	vraag	in	het	achterhoofd	
gehouden	bij	het	case-onderzoek	(zie	ook	verder):	
	

‘Hoe	hebben	elk	van	de	verschillende	projecteigenschappen		
gestuurd	op	ruimtelijke	samenhang	en	realisatie?’	

	
Onderstaande	tabel	geeft	een	overzicht	van	deze	vijf	cases	die	onderwerp	uitmaken	van	de	vergelijkende	
evaluatie,	met	de	belangrijkste	eigenschappen	waarop	ze	variëren.	
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Tabel	1:	Overzicht	van	de	vijf	cases	met	eigenschappen	

	 Soort	
gebiedswerking1	 Initiatiefnemer	 Omvang/	

schaal	 Looptijd	

Stadsregio	
Turnhout	 strategisch	project		

Raad	v	Bestuur	(lokaal	
geïnitieerd	–	
intergemeentelijke	
samenwerking)	

4	gemeenten	
(144ha)	

aug	2013	-	aug	2015	

T.OP	Noordrand	 Territoriaal	
ontwikkelingsprogramma	

Vlaamse	overheid	(bovenlokaal	
–	intergewestelijke	
samenwerking)	

7	gemeenten	
+	later	5	
toegevoegd	

2014	–	lopende	

T.OP	Limburg	 Territoriaal	
ontwikkelingsprogramma	

Vlaamse	overheid	
(bovenlokaal)	

focusgebied	
20x20km2	en	
8	gemeenten	

2013	-	lopende	

AGNAS	–	
Demervallei	 AGNAS		

Regionaal	Landschap		
Noord-Hageland	

4	gemeenten	
(ong.	2850	
ha)	

sept	2012	–	sept	
2015	

febr	2016	-	febr	2019	

Stedelijke	Regio	
Kortrijk	 BRV-gebiedswerking	 Intercommunale	Leiedal	 7	gemeenten	

sept	2011	–	sept	
2014	

mrt	2016	–	mrt	2019	

	

1.2 Evaluatiemotief	(Waarom?)	
Bovenstaande	 inleiding	situeert	de	context	en	aanleiding	van	deze	studie.	Maar	waarom	wordt	hier	een	
vergelijkende	 evaluatie	 ingezet	 als	 instrument?	 Het	 motief	 om	 beleid	 te	 evalueren	 is	 een	 belangrijk	
vertrekpunt	bij	het	bepalen	van	het	analyse-	en	evaluatieontwerp.	Evaluatie	wordt	immers	gedefinieerd	als	
een	“systematische	en	heldere	bepaling	van	de	(meer)waarde	van	beleid	op	basis	van	heldere	criteria,	om	
relevante	informatie	te	verschaffen	tot	het	evaluatiemotief.2”	(Terryn,	2016).	Het	evaluatiemotief	biedt	een	
antwoord	 op	 de	 vraag:	 waarom	wordt	 er	 geëvalueerd?	 Dit	motief	 zal	mee	 bepalen	 op	welke	wijze	 de	
resultaten	 en	 conclusies	 van	 deze	 evaluatie	 kunnen	worden	 gebruikt.	 De	 vier	motieven	 die	 gewoonlijk	
onderscheiden	worden,	zijn	‘het	ondersteunen	van	beleidsplanning’,	‘het	verbeteren	van	beleidsuitvoering	
en	bijdragen	tot	institutionele	ontwikkeling’,	‘het	afleggen	van	verantwoording’	en	‘beleidsleren’	(Terryn,	
2016).	De	focus	bij	deze	studie	ligt	op	het	motief	beleidsleren.	De	hoofddoelstelling	is	om	de	impact	van	het	
gevoerde	beleid	te	leren	kennen	en	lessen	te	trekken	uit	ervaringen	met	het	beleid.	Met	andere	woorden:	
het	verwerven	van	een	groter	inzicht	in	de	factoren	waarop	het	beleid	invloed	kan	hebben.		
Het	 Departement	 Omgeving	 wil	 achterhalen	 welke	 aanpak	 en	 methoden	 voor	 gebiedsontwikkeling	
wanneer,	onder	welke	voorwaarden	en	voor	wie	succesvol	kunnen	zijn.	Deze	procesmatige	focus	doet	ons	
denken	aan	hoe	Charles	Vermeersch	het	bijna	25	jaar	geleden	verwoordde	in	zijn	visie	op	structuurplanning:		
	

‘Wij	 menen	 nog	 altijd	 te	 kunnen	 denken	 in	 mooie	 afgeronde	 eindtoestanden,	 zonder	 dat	 er	
strategieën,	 gevolgd	 door	 interventieketens	worden	bepaald	 die	 aangeven	WAT,	WANNEER,	 op	
WELK	moment	en	door	WIE	iets	moet	worden	gedaan.’3		

																																																																				
1	Het	Departement	Omgeving	heeft	voor	deze	studie	5	cases	geselecteerd,	met	een	variatie	aan	soorten	gebiedswerking	als	insteek.	De	kolom	“soort	
gebiedswerking”	verduidelijkt	deze	insteek,	en	wil	niet	per	definitie	zeggen	dat	er	geen	andere	vormen	van	gebiedswerking	in	de	case	aanwezig	zijn.	
T.OP	Limburg	is	bijvoorbeeld	geselecteerd	omwille	van	de	T.OP-werking,	maar	is	evenzeer	onderwerp	van	de	BRV-gebiedswerking	en	twee	strategische	
projecten.	
2	Terryn,	E.	(2016),	De	situationele	benadering.	Een	onderzoek	naar	de	betekenis	en	mogelijkheden	van	beleidsevaluatie	in	de	ruimtelijke	planning.	In	
Planning,	p.	29	
3	Vermeersch	C.	(1994),	‘Structuurplanning.	Instrument	voor	het	denken	over	en	de	vormgeving	aan	de	ruimtelijke	structuur’,	Die	Keure,	Brugge,	p.	41	
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Dit	beleidsleren	houdt	dus	 in	dat	we	op	basis	van	ervaringen	met	diverse	vormen	van	realisatiegerichte	
gebiedswerking	in	het	verleden,	op	zoek	gaan	naar	aanbevelingen	voor	de	toekomst.	Deze	aanbevelingen	
zullen	resulteren	in	een	gedifferentieerde	strategie	voor	gebiedsontwikkeling	in	de	toekomst.	Onder	een	
gedifferentieerde	 strategie	 verstaan	 we	 enerzijds	 het	 gelijktijdig	 inzetten	 op	 verschillende	 vormen	 van	
realisatiegerichte	 gebiedswerking	 (Territoriale	 Ontwikkelingsprogramma’s,	 strategische	 projecten,	
gebiedsontwikkeling	in	het	kader	van	het	BRV,	…)	die	anderzijds	voor	elke	vorm	een	specifieke	aanpak	en	
methode	vragen.	Het	is	daarbij	niet	de	bedoeling	om	een	handleiding,	vast	draaiboek	of	plan	van	aanpak	op	
te	 stellen,	 dit	 zou	 voorbijgaan	 aan	 de	 sterktes	 van	 gebiedsontwikkeling.	Wel	wordt	 er	 gezocht	 naar	 de	
succesfactoren	of	 struikelblokken	bij	de	verschillende	vormen	van	 realisatiegerichte	gebiedswerking.	Op	
basis	van	die	kennis	uit	het	verleden,	kan	een	gedifferentieerde	strategie	in	de	toekomst	worden	ingezet	
waarin	we	beter	weten	wat,	wanneer,	op	welk	moment	gedaan	kan	worden	om	als	Departement	Omgeving	
succesvolle	gebiedsontwikkeling	na	te	streven.		
Door	in	te	zetten	op	beleidsleren	en	dit	te	vertalen	naar	een	strategie	voor	de	toekomst,	is	een	bijkomend	
motief	van	deze	studie	het	verbeteren	van	beleidsuitvoering	en	hierdoor	het	bijdragen	tot	institutionele	
ontwikkeling.	Door	het	opsporen	van	de	knelpunten	en	potenties	kan	de	uitvoering	van	het	beleid	worden	
bijgestuurd.	Dit	 rapport	kan	bijgevolg	ook	de	basis	 vormen	voor	een	communicatie-instrument	over	de	
realisatiegerichte	 gebiedswerking	 van	het	Departement	Omgeving	 ter	 inspiratie	 voor	 zowel	 internen	als	
externen	en	maakt	hierdoor	deel	uit	van	een	traject	om	samen	met	partners	te	leren,	ervaringen	te	delen	
en	ervaringen	op	te	bouwen	rond	gebiedsontwikkeling.	Het	kan	een	eerste	stap	zijn	in	een	groeipad	voor	
RGW	(zie	verder).	
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2 Hoe	evalueren?	

2.1 Plan	van	aanpak	
De	studie	wordt	opgevat	in	drie	fases	die	ook	resulteren	in	de	drie	delen	van	het	eindrapport.	De	eerste	
fase	 is	 een	 verkennende	 fase	 waarin	 het	 analysekader	 wordt	 uitgediept.	 Wat	 gaan	 we	 analyseren	 en	
evalueren,	en	welke	criteria	moeten	we	daarvoor	onderzoeken?	De	resultaten	van	deze	eerste	fase	zijn	te	
vinden	 in	 deel	 1	 van	 het	 rapport.	 Vervolgens	 wordt	 er	 in	 de	 tweede	 fase	 van	 het	 praktijkonderzoek	
verduidelijkt	hoe	we	gaan	analyseren:	een	meervoudig	case-onderzoek	(5	cases)	met	verschillende	rondes	
per	 case.	 Dit	 case-onderzoek	 bestaat	 onder	 meer	 uit	 verkennende	 gesprekken	 en	 inventarisatie	 van	
bronmateriaal,	een	diepgaande	documentanalyse	en	semigestructureerde	diepte-interviews	met	actoren	
en	 bevoorrechte	 getuigen.	 Op	 basis	 daarvan	 kunnen	 conclusies	 per	 case	 worden	 getrokken,	 die	 een	
antwoord	bieden	op	de	vragen	naar	doelbereiking	en	effectiviteit.	Doordat	 inzichten	uit	de	case-analyse	
steeds	 tot	 verbetering	 kunnen	 leiden	 van	 het	 analyse-	 en	 evaluatiekader,	 blijft	 dit	 kader	 in	 continue	
verandering	 en	 wordt	 het	 steeds	 opnieuw	 bijgesteld	 (v.0	 –	 v.1	 –	 v.2	 -…).	 De	 resultaten	 van	 het	 case-
onderzoek	zijn	te	vinden	in	deel	2	van	het	rapport.	
De	derde	fase	bestaat	uit	drie	rondes.	Eerst	worden	de	cases	met	elkaar	vergeleken	op	basis	van	de	laatste	
versie	 van	 het	 analysekader.	 Vervolgens	 wordt	 de	 vergelijkende	 evaluatie	 opgemaakt:	 wat	 werkt	 en	
waarom?	 In	 de	 derde	 ronde	worden	 de	 inzichten	 vanuit	 de	 cases	 opnieuw	 opgeschaald:	 er	 wordt	 een	
terugkoppeling	 gemaakt	 naar	 de	 algemene	 doelstellingen	 van	 realisatiegerichte	 gebiedswerking.	 Deze	
meta-reflectie	resulteert	in	haalbare	aanbevelingen	en	input	voor	een	gedifferentieerde	strategie	voor	de	
gebiedswerking	vanuit	Departement	Omgeving.	Deze	conclusies	en	aanbevelingen	zijn	terug	te	vinden	in	
deel	3	van	het	rapport.	
In	het	plan	van	aanpak	(figuur)	zijn	ook	de	terugkoppelingsmomenten	en	de	producten	opgenomen.	Een	
dagelijks	bestuur	volgt	de	opdracht	van	nabij	op.	Dit	dagelijks	bestuur	wordt	aangevuld	met	de	leden	van	
de	begeleidingsgroep	op	verschillende	momenten.		
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2.1.1 Dagelijks	bestuur		
Het	dagelijks	 bestuur	 is	 opgevat	 als	 een	bilateraal	 overleg	 tussen	Departement	Omgeving	 en	Voorland-
Atelier	 Romain	 en	 staat	 in	 voor	 de	 praktische	 voortgang	 van	 het	 proces	 en	 eventuele	 andere	
organisatorische	 afspraken.	 Naast	 het	 start-	 en	 eindoverleg	 wordt	 bilateraal	 overleg	 gekoppeld	 aan	 de	
begeleidingsgroepen,	 als	 een	 vorm	 van	 voor-	 of	 nabeschouwing.	 Dit	 dagelijkse	 bestuur	 bestaat	 uit	 de	
volgende	leden:	
	
Steven	De	Bock	(tot	juli	2017)	 Departement	Omgeving	

Isabelle	Loris	(vanaf	juli	2017)	 Departement	Omgeving	

Liesl	Vanautgaerden	 Departement	Omgeving	

Geoffrey	Vanderstraeten	 Departement	Omgeving	

Brecht	Vandekerckhove	 Atelier	Romain	

Sally	Lierman	 Atelier	Romain	

Els	Terryn	 Voorland	

	

2.1.2 Begeleidingsgroep	
De	 begeleidingsgroep	 wordt	 actief	 betrokken	 in	 deze	 studie	 en	 krijgt	 het	 statuut	 van	 een	 advies-	 en	
reflectiegroep.	Ze	bestaat	uit	het	dagelijks	bestuur,	leden	van	het	Departement	Omgeving	en	drie	externe	
experten.		
	

Steven	De	Bock	(tot	juli	2017)	 Departement	Omgeving	

Isabelle	Loris	(vanaf	juli	2017)	 Departement	Omgeving	

Liesl	Vanautgaerden	 Departement	Omgeving	

Geoffrey	Vanderstraeten	 Departement	Omgeving	

Francoise	Vermeersch	 Departement	Omgeving	

Ann	Pisman	 Departement	Omgeving	

Jan	Zaman	 Departement	Omgeving	(T.OP	Noordrand)	

Christophe	Vandevoort	 Departement	Omgeving	(AGNAS)	

Gerard	Stalenhoef	 Departement	Omgeving	(Strategische	projecten)	

Stijn	Vanderheiden	 Departement	Omgeving	(T.OP	Kustzone)	

Inge	Bangels	 Departement	Omgeving	(T.OP	Limburg)	

Joris	Voets	 Universiteit	Gent	

Griet	Celen	 VLM	

Dries	Van	Belleghem	 Provincie	West-Vlaanderen	

Brecht	Vandekerckhove	 Atelier	Romain	

Sally	Lierman	 Atelier	Romain	

Els	Terryn	 Voorland	

	
Deze	begeleidingsgroep	(BG)	is	samengekomen	op:	

- 30	mei	2017	-	BG	1:	Plan	van	aanpak	en	analysekader;		
- 25	okt	2017	-	BG	3:	Vergelijkende	evaluatie	en	eerste	conclusies	op	basis	van	drie	cases;		
- 29	 nov	 2017	 -	 BG	 4:	 Conclusies	 uit	 de	 laatste	 twee	 cases	 en	 input	 voor	 een	 gedifferentieerde	

strategie.	
De	tweede	begeleidingsgroep	is	door	agendaproblemen	niet	fysiek,	maar	virtueel	doorgegaan.	Het	plan	van	
aanpak,	het	analysekader	en	de	eerste	case	zijn	opgenomen	in	het	tussentijds	rapport,	dat	op	5	september	
2017	aan	de	leden	van	de	begeleidingsgroep	is	bezorgd.	
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2.1.3 Leermoment	gebiedsontwikkeling	
De	 inhoud	 van	 de	 studie	 is	 ook	 voor	 een	 breder	 publiek	 binnen	 het	 Departement	 Omgeving	 en	 de	
geïnterviewden	 uit	 de	 cases	 gepresenteerd	 op	 16	 januari	 2018.	 Dit	 moment	 is	 als	 een	 interactief	
leermoment	opgevat	en	is	doorgegaan	in	WTC	I	gebouw	op	de	26e	verdieping.	Het	‘lerende’	aspect	is	 in	
twee	richtingen	ingezet:	enerzijds	is	de	opzet	van	het	onderzoek	en	het	doel	van	het	leermoment	door	het	
Departement	 Omgeving	 toegelicht,	 gevolgd	 door	 een	 presentatie	 van	 de	 leerpunten	 door	 het	
onderzoeksteam.	 De	 aanwezigen	 zijn	 zo	 op	 de	 hoogte	 gebracht	 van	 de	 voorlopige	 resultaten	 van	 het	
onderzoek.	Anderzijds	zijn	er	 in	het	tweede	luik	van	het	 leermoment	workshops	aan	verschillende	tafels	
georganiseerd,	om	de	bevindingen	van	het	onderzoeksteam	te	toetsen	aan	de	kennis	van	de	aanwezigen	
en	op	deze	manier	ook	als	onderzoeksteam	verder	te	leren.	
	
Dit	is	het	gevolgde	programma	van	het	leermoment:	
13:00	–	13:15	 Ontvangst	

13:15	–	13:30	 Inleiding	door	Departement	Omgeving:	opzet	van	het	onderzoek	en	doel	van	het	leermoment	(Isabelle	
Loris)	

13:30	–	14:00	 Toelichting	 resultaten	 onderzoek	 door	 Voorland/Atelier	 Romain:	 kort	 overzicht	 van	 het	 onderzoek,	
gemeenschappelijke	leerpunten	uit	de	cases	en	aanbevelingen	(Els	Terryn)	

14:00	–	14:15	 Toelichting	aanpak	workshops/leermoment	door	Voorland/Atelier	Romain	(Els	Terryn)	

14:15	–	14:45	 Workshop	ronde	1	

14:50	–	15:20	 Workshop	ronde	2	

15:25	–	15:55	 Workshop	ronde	3	

15:55	–	16:15	 Pauze	voor	deelnemers	–	Overleg	onderzoeksteam	i.f.v.	leerpunten	

16:15	–	16:30	 Terugkoppeling	leerpunten	uit	de	workshops	(Brecht	Vandekerckhove)	

	
Ter	 voorbereiding	 van	 dit	 leermoment	 is	 een	 eerste	 versie	 van	 de	 input	 voor	 een	 strategie	 voor	
realisatiegerichte	 gebiedswerking	 opgemaakt	 in	 het	 draft-eindrapport.	 Aan	 de	 tafels	 is	 er	 vervolgens	
gediscussieerd	over	deze	eerste	versie	van	de	strategie	en	de	verschillende	onderwerpen	die	 tijdens	de	
stuurgroepen	en	overlegmomenten	aan	bod	zijn	gekomen.		
Aan	de	eerste	tafel	is	gediscussieerd	over	de	‘nieuwe’,	meer	heldere	rol	van	het	Departement	Omgeving	als	
partner	in	gebiedsgerichte	processen.	Hoe	wordt	die	momenteel	al	ingezet,	wat	doen	we	nu	al	om	meer	als	
‘partner’	in	het	veld	te	staan,	welke	instrumenten	bestaan	daarvoor	en	wat	hebben	we	daarvoor	tekort?	
De	tweede	en	derde	tafel	hebben	respectievelijk	de	initiatorrol	en	facilitatorrol	als	onderwerp,	die	op	dat	
moment	de	twee	rollen	zijn	voor	het	Departement	Omgeving	zoals	gedefinieerd	in	het	draft-eindrapport.		
Bij	de	initiatorrol	wordt	er	nagedacht	over	het	kader	dat	nodig	is	om	deze	initiatorrol	te	kunnen	opnemen	
en	hoe	er	wordt	bepaald	wanneer	welke	rol	aan	de	orde	is.	Aan	de	derde	tafel	wordt	dieper	doorgedacht	
over	de	fasering	in	een	proces	en	de	verschuiving	in	rollen	die	daar	al	dan	niet	aan	gekoppeld	is.		
Ervaringen	tussen	de	aanwezigen	zijn	aan	deze	drie	tafels	uitgewisseld	en	tot	slot	zijn	de	bevindingen	uit	de	
tafelgesprekken	tijdens	het	afsluitend	moment	toegelicht.	Deze	bevindingen	zijn	verwerkt	 in	het	tweede	
hoofdstuk	van	deel	3:	Heldere	strategie	voor	RGW.	De	grote	lijnen	die	veelvuldige	aan	bod	zijn	gekomen	en	
bijgevolg	zijn	opgenomen	als	input	voor	de	strategie,	zijn	de	volgende:	

- Naast	de	initiatorrol	en	de	facilitatorrol	is	een	derde	rol	te	definiëren.	
- De	randvoorwaarden	om	deze	rollen	op	te	kunnen	nemen,	worden	zeer	belangrijk	(mandaat,	een	

strategie	hebben,	beleidskaders,	BRV,	capaciteitsopbouw	van	het	Departement	Omgeving,	...).	
- Het	afsprakenkader	verdient	meer	aandacht	in	de	strategie.	
- Vertrouwen	is	een	belangrijk	sleutelwoord.	
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2.1.4 Rapportage	
Het	analysekader	en	de	resultaten	van	de	eerste	fase	van	het	onderzoek	(met	inbegrip	van	de	eerste	case:	
Stadsregio	 Turnhout)	 zijn	 opgenomen	 in	 een	 tussentijds	 rapport.	 Dit	 rapport	 is	 aan	 de	 leden	 van	 de	
begeleidingsgroep	rondgestuurd,	waarop	feedback	is	gegeven.		
Ter	 voorbereiding	 van	 de	 derde	 begeleidingsgroep	 is	 de	 herwerking	 van	 de	 eerste	 case	 (Stadsregio	
Turnhout),	 samen	met	de	 rapporten	van	de	 tweede	 (Demervallei)	en	derde	case	 (T.OP	Limburg)	aan	de	
leden	 van	 de	 begeleidingsgroep	 geleverd.	 Hetzelfde	 is	 gebeurd	 met	 de	 laatste	 twee	 caserapporten	
(Stedelijke	Regio	Kortrijk	en	T.OP	Noordrand),	ter	voorbereiding	van	de	vierde	begeleidingsgroep.	Op	elk	
van	 deze	 rapporten	 is	 eveneens	 (beperkte)	 feedback	 gekomen,	 voornamelijk	 van	 de	
projectverantwoordelijken	binnen	het	Departement	Omgeving.	
Het	draft-eindrapport	 is	 opgemaakt	 eind	december	2017.	Dit	 is	 aan	de	 leden	 van	de	begeleidingsgroep	
geleverd,	en	de	 feedback	 is	verwerkt	 in	het	definitief	 rapport.	Ook	de	bevindingen	van	het	 leermoment	
gebiedsontwikkeling	zijn	meegenomen	in	dit	definitief	eindrapport.	
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2.2 Analysekader	
2.2.1 Analyse	is	(nog)	geen	evaluatie	
Om	de	vergelijkende	evaluatie	te	maken	van	de	vijf	cases,	moeten	deze	eerst	worden	geanalyseerd.	Tijdens	
de	analysefase	worden	de	cases	onderzocht	en	worden	een	aantal	elementen	 in	die	cases	verduidelijkt.	
Deze	 analyse	 is	 nog	 geen	 evaluatie.	 Het	 is	 pas	 op	 het	 moment	 dat	 er	 een	 waardeoordeel	 aan	 wordt	
toegevoegd,	dat	er	sprake	is	van	evaluatie.	De	analytische	vragen	gaan	met	andere	woorden	steeds	vooraf	
aan	 de	 eigenlijke	 evaluatie	 (Crabbé	 et	 al,	 2006,	 p.	 13).	 Met	 de	 analytische	 vragen	 wordt	 een	 kennis	
opgebouwd	die	beschrijft	en	verduidelijkt	(wat	is	…?,	hoe	gaat...?,	wanneer	is…?),	terwijl	de	evaluatievragen	
zorgen	voor	een	evaluatieve	kennis	die	beoordeelt	(hoe	goed	is…?,	hoe	geschikt	is…?)	(Terryn,	2016).	De	
analyse	werkt	dus	in	een	tandem	met	de	evaluatie.		
Het	doel	van	deze	studie	is	niet	om	een	extensieve	beschrijving	te	hebben	van	de	vijf	cases	(een	zuivere	
analyse),	maar	wel	om	te	leren	van	die	cases	om	vervolgens	aanbevelingen	voor	RGW	te	kunnen	formuleren	
voor	de	toekomst	(van	analyse	naar	evaluatie).	De	analyse	van	de	cases	staat	dus	in	functie	van	de	evaluatie	
die	in	de	volgende	stap	zal	worden	uitgevoerd.	De	evaluatiecriteria	zullen	met	andere	woorden	beïnvloeden	
welke	aspecten	in	de	cases	moeten	worden	onderzocht.	Om	die	reden	worden	eerst	de	evaluatiecriteria	
vastgelegd,	vooraleer	bepaald	wordt	wat	in	functie	van	deze	evaluatiecriteria	moet	worden	geanalyseerd	
met	behulp	van	het	analysekader.	Deze	logica	wordt	ook	in	de	opbouw	van	dit	rapport	gehanteerd.	
	

2.2.2 Evaluatiecriteria	
Het	evaluatiemotief	(beleidsleren)	en	de	bijhorende	vraag	van	het	Departement	Omgeving	naar	‘wat	werkt’,	
bepalen	welke	evaluatiecriteria	moeten	worden	geanalyseerd.	Om	een	antwoord	te	krijgen	op	de	vraag	
naar	 wat	 werkt,	 moeten	 de	 doelbereiking	 en	 de	 effectiviteit	 van	 de	 cases	 in	 beeld	 worden	 gebracht.	
Doelbereiking	 is	 de	 mate	 waarin	 de	 doelstellingen	 van	 een	 project	 al	 dan	 niet	 zijn	 behaald.	 (=	
doelmatigheid).	De	effectiviteit	(doeltreffendheid)	is	de	mate	waarin	de	resultaten	toe	te	schrijven	zijn	aan	
het	beleid	of	de	relatie	tussen	geobserveerde	effecten	en	de	input.		
	
Doelbereiking	(Doelmatigheid)	
Doelbereiking	is	de	mate	waarin	de	doelstellingen	(de	ambitieniveaus	of	normen)	worden	behaald.	Daarbij	
wordt	voornamelijk	het	veronderstelde	effect	van	het	beleid	onderzocht,	(vb.	heeft	men	het	vooropgestelde	
woningaanbod	in	stedelijke	gebieden	gehaald?)	en	minder	de	causale	relatie	zelf	tussen	het	gevoerde	beleid	
en	de	veronderstelde	effecten	(vb.:	Zorgen	afbakeningen	van	stedelijke	gebieden	met	daarin	een	bepaalde	
hoeveelheid	woningaanbod	wel	voor	het	bereiken	van	de	doelstelling	om	procentueel	meer	te	bouwen	in	
het	stedelijk	gebied	dan	in	het	buitengebied?).	
Tegenwoordig	wordt	ook	het	evalueren	van	doelbereiking	een	uitdaging.	Vroeger	bepaalden	dikwijls	de	
producten	het	proces,	en	werd	dit	gezien	als	het	bereiken	van	doelstellingen.	Nu	bestaat	er	veel	meer	een	
procesmatige	 reflex,	 waarbij	 de	 producten	 eerder	 een	 weerslag	 geven	 van	 het	 proces,	 dan	 dat	 ze	 het	
resultaat	zijn.	Dit	heeft	als	nadeel	dat	het	moelijker	wordt	om	te	gaan	bepalen	of	doelstellingen	gehaald	
zijn.	De	doelstelling	ligt	immers	eerder	in	het	initiëren	van	processen,	dan	in	het	afleveren	van	producten.	
Deze	 vaststelling	 komt	 ook	 verschillende	 keren	 in	 de	 cases	 naar	 voor.	 Heel	 dikwijls	 moet	 er	 worden	
vastgesteld	dat	men	‘op	weg	is	naar	doelbereiking’,	wat	wijst	op	die	eerder	procesmatige	reflex.	
	
Effectiviteit	(Doeltreffendheid)	
Effectiviteit	geeft	de	mate	aan	waarin	de	geobserveerde	effecten	of	veranderingen	toe	te	schrijven	zijn	aan	
het	 beleid.	 Hoe	 hebben	 de	 gehanteerde	 aanpak	 en	 methoden	 bijgedragen	 tot	 het	 behalen	 van	 de	
doelstellingen?	 Dit	 gaat,	 in	 tegenstelling	 tot	 doelbereiking,	 wel	 over	 de	 oorzaak-gevolg-relatie	 (causale	
relatie)	tussen	beleid	en	effect.	Een	synoniem	voor	effectiviteit	is	doeltreffendheid.	Ter	illustratie	van	deze	
terminologie	kan	het	volgende	voorbeeld	worden	aangehaald:	het	doel	van	een	bepaald	woonbeleid	is	het	
realiseren	van	100.000	woningen.	Door	het	evalueren	van	de	doelbereiking,	kan	men	merken	dat	90.000	
van	de	100.000	woningen	gerealiseerd	zijn.	Het	evalueren	van	de	doeltreffendheid,	houdt	in	om	na	te	kijken	
hoeveel	van	die	90.000	effectief	door	het	geëvalueerde	beleid	(bijvoorbeeld	een	subsidie)	zijn	gerealiseerd.		
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We	zijn	er	ons	in	deze	studie	van	bewust	dat	het	evaluatiecriterium	effectiviteit	een	uitdaging	vormt.	Wat	
is	de	oorzaak	en	wat	 is	het	gevolg	van	de	verschillende	acties	 in	 realisatiegerichte	gebiedswerking?	Het	
isoleren	van	impacten	is	niet	eenvoudig	gezien	de	hoeveelheid	contextfactoren	in	deze	complexe	processen	
met	 zeer	 veel	 actoren.	 De	 causale	 keten	 van	 input-processen-output-effecten,	 zoals	 ze	 theoretisch	
voorgesteld	wordt,	 is	 in	realiteit	vaak	niet	 te	achterhalen.	Dit	 is	zeker	niet	mogelijk	op	basis	van	zuivere	
documentanalyse,	waardoor	de	informatie	uit	de	diepte-interviews	een	belangrijke	rol	zal	spelen.	
	
Van	evaluatiecriteria	naar	analysekader	
Bovenstaande	 evaluatiecriteria	 bepalen	 het	 analysekader:	 de	 focus	 van	 de	 vergelijkende	 evaluatie	 op	
doelstellingen	 en	 effecten,	 en	 vooral	 de	 verbanden	 onderling,	 vragen	 een	 diepgaande	 analyse	 van	 de	
procesaspecten.	In	de	praktijk	zien	we	immers	dat	de	realisatie	van	ruimtelijk	beleid	niet	zozeer	gebeurt	
door	 de	 opmaak	 van	 plannen,	 maar	 wel	 door	 het	 voeren	 van	 processen	 waarin	 de	 werkbaarheid,	
haalbaarheid	 en	 gedragenheid	 van	 visies/projecten	 worden	 onderzocht	 en	 met	 diverse	 actoren	 wordt	
gewerkt	aan	de	realisatie	(Claeys	et	al,	2017).	Deze	inzichten	vertalen	zich	in	het	analysekader,	dat	een	zeer	
sterke	nadruk	legt	op	het	procesmatige.	
	

2.2.3 Analysekader	
Om	een	vergelijkende	evaluatie	te	kunnen	maken	van	vijf	cases,	is	het	noodzakelijk	dat	we	voor	de	vijf	cases	
over	dezelfde	informatie	beschikken.	Dit	houdt	in	dat	de	analysefase	zoveel	als	mogelijk	volgens	eenzelfde	
stramien	verloopt.	Om	ditzelfde	stramien	voor	alle	cases	te	kunnen	aanhouden,	wordt	een	analysekader	
opgesteld	dat	de	basis	vormt	van	het	case-onderzoek.	Op	basis	van	vergelijkbare	studies	is	onderzocht	hoe	
het	analyse-	en	evaluatieontwerp	kan	worden	opgezet.	De	inzichten	uit	deze	analyse-studies	die	hebben	
geleid	tot	onderstaand	analysekader,	zijn	als	bijlage	aan	dit	rapport	toegevoegd.	
	
Analysecriteria	
Het	analysekader	is	opgedeeld	in	drie	luiken:	een	situatieschets	(1),	het	proces	(2)	en	de	contextfactoren	
(3).	De	situatieschets	geeft	een	algemeen	beeld	van	de	gebiedswerking,	waarin	de	voorafgaande	historiek,	
de	huidige	fase	in	het	proces	en	de	algemene	thematiek	worden	besproken.		
Het	luik	proces	wordt	opgesplitst	in	verschillende	onderdelen.	Er	wordt	ingegaan	op	de	eerste	fase	van	de	
gebiedswerking	zelf4:	(2.1)	de	programmabepaling.	Vervolgens	worden	de	doelstellingen	verduidelijkt	(2.2)	
en	wordt	daarin	een	onderscheid	gemaakt	tussen	initiële	en	bijgestuurde	doelstellingen.	Daarna	wordt	de	
organisatiestructuur	en	manier	van	besluitvorming	(2.3)	gedocumenteerd.	De	resultaten	van	onder	meer	
de	organisatiestructuur	worden	niet	in	het	analysekader,	maar	wel	schematisch	voorgesteld	(zie	figuur	bij	
de	rapportage	van	de	cases).	Het	vierde	onderdeel	beschrijft	de	betrokken	actoren	en	hun	motivatie	(2.4).	
Wie	 is	de	projectleider,	welke	actoren	zijn	betrokken,	met	welke	motivatie	zijn	ze	 in	het	proces	gestapt,	
hebben	ze	conflicterende	belangen,	…	Ook	hier	wordt	een	deel	in	het	analysekader	ingevuld,	maar	de	grote	
lijnen	 worden	 opgenomen	 onder	 de	 vorm	 van	 een	 schema.	 Vervolgens	 worden	 ook	 de	 middelen,	
kennisopbouw	en	–uitwisseling	geanalyseerd	(2.5).	Welke	middelen	brengen	de	verschillende	actoren	 in	
(kennis,	financiële	inbreng,	instrumenten,	grondeigendom,	…),	hoe	wordt	er	aan	kennisopbouw	gedaan	en	
hoe	 worden	 monitoring	 en	 evaluatie	 ingezet?	 Ook	 het	 bestuurlijke,	 ambtelijke	 en	 maatschappelijke	
draagvlak	worden	 in	de	analyse	opgenomen	(2.6).	Ten	slotte	wordt	er	ook	 ingezoomd	op	de	resultaten.	
Welke	(tijdelijke)	verandering	is	er	op	het	terrein	waar	te	nemen,	welke	doelstellingen	zijn	bereikt,	wat	is	
de	impact	van	het	proces	op	vergunningsaanvragen,	…	(2.7).		
In	 het	 derde	 luik	 worden	 een	 aantal	 contextfactoren	 benoemd	 die	 een	 verklaring	 kunnen	 geven	 voor	
wendingen	in	het	proces	waarvoor	de	oorzaak	van	de	wending	niet	voortvloeit	uit	het	proces	zelf.	
	
	
	

																																																																				
4	Met	de	volgende	opsomming	beweren	we	niet	dat	de	programmabepaling,	bepaling	van	doelstellingen	etc.	louter	in	de	eerste	fases	van	een	proces	
gebeuren,	maar	dit	is	vaak	wel	het	eerste	moment	waarop	er	van	deze	onderdelen	sprake	is.	
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Evolutie	van	het	analysekader	
Een	 eerste	 versie	 van	 het	 analysekader	 (v.1)	 is	 opgemaakt	 ter	 voorbereiding	 van	 de	 eerste	
begeleidingsgroep	 op	 30	mei.	 Daar	 is	 het	 kader	 getoetst	 aan	 de	 hand	 van	 een	 oefening.	 Tijdens	 deze	
oefening	is	volgende	vraag	aan	de	aanwezigen	gesteld:	“Wat	zijn	de	elementen	die	zeker	moeten	worden	
onderzocht	omdat	ze	een	belangrijk	element	zullen	zijn	in	een	toekomstige	strategie	voor	realisatiegerichte	
gebiedswerking?”.	Ook	is	gevraagd	om	de	ontbrekende	elementen	in	de	eerste	versie	van	het	analysekader	
aan	 te	 geven.	 Door	 het	 invullen	 van	 de	 tabel	 en	 het	 uitvoeren	 van	 de	 oefening,	 is	 gebleken	 dat	 de	
beschrijving	van	de	analysecriteria	zeer	belangrijk	is	om	verwarring	te	vermijden.		
In	een	volgende	stap	zijn	de	bevindingen	uit	deze	eerste	begeleidingsgroep	meegenomen	in	een	aanpassing	
van	het	 analysekader,	 versie	 2.	Deze	 versie	wordt	 gebruikt	 om	de	 eerste	 case	 (Stadsregio	 Turnhout)	 te	
analyseren.	Het	analysekader	wordt	daarbij	voornamelijk	opgevat	als	een	werkinstrument,	een	fiche	op	
basis	waarvan	alle	noodzakelijke	informatie	kan	worden	verzameld.	
Door	het	analysekader	een	eerste	keer	voor	de	case	Turnhout	in	te	vullen,	zijn	een	aantal	moeilijkheden	en	
dubbele	analysecriteria	naar	boven	gekomen.	Op	basis	van	deze	bevindingen	is	het	analysekader	opnieuw	
bijgestuurd	en	is	de	derde	versie	van	het	analysekader	opgebouwd.	Deze	manier	van	werken	wordt	ook	bij	
de	 volgende	 cases	 toegepast,	 met	 een	 continue	 verfijning	 van	 het	 analysekader.	 De	 feedback	 op	 het	
analysekader	dat	in	het	tussentijds	rapport	is	opgenomen,	is	vervolgens	samen	met	aanpassingen	door	het	
gebruik,	meegenomen	in	de	laatste	aanpassingsronde	(v.4).	Het	analysekader	dat	in	2.2.3	wordt	toegelicht	
is	deze	laatste,	vierde	versie.		
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2.3 Praktijkonderzoek	
Hoofdstuk	2	(Hoe	evalueren?)	geeft	weer	hoe	de	studie	is	opgevat	en	welke	methodieken	daartoe	gebruikt	
zijn.	 In	2.1	is	het	plan	van	aanpak	toegelicht	aan	de	hand	van	drie	fases.	Fase	1	is	de	uitwerking	van	het	
analysekader	 (zie	 2.2),	 fase	 2	 bevat	 het	 eigenlijke	 praktijkonderzoek.	 De	 methodiek	 van	 dit	
praktijkonderzoek	wordt	 in	2.3	Praktijkonderzoek	 toegelicht,	het	eigenlijke	praktijkonderzoek	gebeurt	 in	
deel	twee.	De	derde	fase	van	het	onderzoek	wordt	in	2.4	en	in	deel	drie	toegelicht.	

2.3.1 Aanpak	
Het	 praktijkonderzoek	 zelf	 telt	 vier	 stappen	 per	 case	 (zie	 Figuur	 1).	 Deze	 stappen	 kunnen	 worden	
gegroepeerd	in	twee	vormen	van	kwalitatief	onderzoek.	De	eerste	vorm	is	verkennend	(exploratory)	waarbij	
het	 ‘wat,	 waar	 en	 wanneer’	 zijn	 geanalyseerd.	 Het	 betreft	 stap	 1:	 analyse	 en	 stap	 2:	 merkwaardige	
elementen.	 In	 onderstaand	 schema	 is	 deze	 verkennende	 vorm	 van	 onderzoek	 onderaan	 aangeduid	 als	
“verkennende	fase:	analyse”.	Vervolgens	wordt	er	meer	verklarend	naar	de	cases	gekeken	(explanatory),	
waarbij	 het	 ‘waarom	 en	 hoe’	 wordt	 onderzocht:	 de	 verklarende	 fase.	 Dit	 betreft	 de	 stappen	 2:	
merkwaardige	 elementen,	 3:	 verklarende	 factoren	 en	 4:	 conclusies	 per	 case.	 De	 stap	 ‘merkwaardige	
elementen’	vormt	dus	de	overgang	van	de	“analyse”	naar	de	“evaluatie”.	Onderstaand	gaan	we	dieper	in	
op	elke	stap	van	het	praktijkonderzoek.	
	
Analyse	
De	eerste	 stap	 in	het	 case-onderzoek	betreft	de	analyse.	Deze	analyse	gebeurt	op	basis	 van	een	eerste	
inventarisatie	van	het	bronmateriaal.	Het	analysekader	(zie	ook	2.2)	wordt	gebruikt	als	werkinstrument	om	
alle	informatie	bij	te	houden	en	een	overzicht	van	de	cases	te	kunnen	bewaren.	Het	is	een	werkdocument	
dat	op	basis	van	het	eerste	bronmateriaal	wordt	ingevuld	en	verder	wordt	aangevuld	met	de	informatie	uit	
de	 eerste	 ronde	 van	 verkennende	 (open)	 gesprekken	 (voornamelijk	met	 de	 projectleiders).	 Tijdens	 een	
diepgaande	 documentanalyse	 wordt	 de	 ontbrekende	 kennis	 zoveel	 als	 mogelijk	 aangevuld	 in	 het	
analysekader.	
	
Merkwaardige	elementen	
Ter	 voorbereiding	 van	 de	 diepte-interviews	met	 de	 betrokken	 actoren,	 worden	 in	 een	 tweede	 stap	 de	
‘merkwaardige	elementen’	in	het	proces	benoemd	(deskresearch).	Dit	zijn	onverwachte	wendingen	in	het	
proces,	opvallende	aspecten	 in	bijvoorbeeld	de	projectsamenstelling,	beslissingen	die	niet	voor	de	hand	
liggen,	actoren	die	 lijken	 te	ontbreken,	…	Deze	merkwaardige	elementen	vragen	om	een	verduidelijking	
tijdens	 de	 interviews.	 Het	 analysekader	 wordt	 in	 deze	 fase	 opnieuw	 gebruikt	 als	 werkinstrument.	 De	
merkwaardige	 elementen	 worden	 in	 kleur	 aangeduid,	 ter	 voorbereiding	 van	 de	 interviews,	 en	 de	
bijkomende	 informatie	 uit	 de	 interviews	 kan	 opnieuw	 worden	 geïntegreerd.	 Door	 te	 werken	 met	 een	
analysekader	 met	 een	 vast	 stramien,	 kan	 er	 vervolgens	 in	 eenzelfde	 systematiek	 ook	 een	 vergelijking	
gemaakt	worden	tussen	de	5	cases.	Aan	de	betrokken	actoren	wordt	tijdens	deze	interviews	dus	gevraagd	
naar	de	ontbrekende	informatie,	merkwaardige	elementen	en	een	verduidelijking	van	deze	aspecten.	Deze	
diepte-interviews	zijn	semigestructureerd	en	worden	ingezet	om	de	ontbrekende	informatie	te	verschaffen	
over	 de	 cases.	 Door	 het	 gebruik	 van	 semigestructureerd	 interviews,	 bestaat	 de	 ruimte	 om	 tijdens	 het	
interview	te	polsen	naar	extra	informatie	bij	de	vooraf	bepaalde	vragen.	Tijdens	deze	interviews	wordt	er	
niet	ingegaan	op	elk	van	de	aspecten	van	het	analysekader	(daarvoor	is	het	analysekader	niet	ontworpen).	
Wel	wordt	er	gefocust	op	de	zogenaamde	‘merkwaardige	elementen’.		
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Figuur	1:	Aanpak	van	het	praktijkonderzoek	per	case	

	
Verklarende	factoren	
Vervolgens	 wordt	 er	 gezocht	 naar	 verbanden	 tussen	 de	 verschillende	 elementen	 in	 de	 case.	 Door	 de	
betrokken	actoren	tijdens	de	interviews	ook	zelf	een	reflectie	te	laten	maken	over	het	proces,	kunnen	deze	
verbanden	 sneller	 gelegd	 worden.	 Tijdens	 de	 interviews	 wordt	 immers	 eveneens	 gevraagd	 naar	 de	
succesfactoren,	 struikelblokken	 en	 andere	 mijlpalen	 in	 het	 proces.	 De	 verwerking	 van	 deze	 informatie	
gebeurt	onder	de	vorm	van	een	tijdslijn	die	deze	sleutelmomenten	aanduidt	en	in	vijf	categorieën	verdeelt.	
Er	 zijn	 mijlpalen	 gedefinieerd	 op	 het	 vlak	 van	 (1)	 visievorming	 en	 programmatie,	 (2)	 concrete	
projectrealisatie,	(3)	gebiedsgerichte	partnerwerking,	(4)	kennisopbouw	en	(5)	contextfactoren.		
	

1. Visievorming	en	programmatie	omvat	de	mijlpalen	die	zorgen	voor	een	gedragen	projectdefinitie	
of	 visie.	 Deze	 mijlpalen	 leiden	 tot	 een	 gedeelde	 agenda	 en	 benoemen	 prioritaire	
ontwikkelingsopgaves	en	hefboomgebieden	voor	samenwerking.		

2. Concrete	projectrealisatie	zijn	die	sleutelmomenten	die	deel	uitmaken	van	een	procesregie	voor	
de	ruimtelijke	projecten,	de	momenten	die	binnen	de	RGW	voor	een	versnelling	van	het	proces	
zorgen.	Het	is	niet	alleen	de	projectrealisatie	zelf,	maar	het	omvat	ook	onder	meer	het	vooroverleg,	
de	begeleiding	of	de	ondersteuning	om	concrete	 cases	die	als	hefboom	worden	ontwikkeld,	 te	
kunnen	 uitvoeren.	 Hiermee	 wordt	 de	 nadruk	 gelegd	 op	 de	 realisatiegerichtheid	 van	 de	
beleidsuitvoering.	

3. Gebiedsgerichte	 partnerwerking	 omvat	 de	 initiatieven	 om	 (potentiële)	 partners	 te	 informeren,	
betrekken	en	stimuleren,	maar	ook	de	engagementen	om	samen	te	werken,	om	te	co-financieren	
of	om	deeltrajecten	te	trekken.	

4. Kennisopbouw	 is	 als	 categorie	 van	 mijlpalen	 opgenomen	 om	 die	 momenten	 in	 het	 proces	 te	
benoemen	waarop	 partners	 in	 het	 project	 (externe)	 kennis	 vergaren	 die	 essentieel	 is	 voor	 het	
verdere	procesverloop.	

5. Contextfactoren	zijn	de	externe	invloeden,	buiten	het	proces	om,	die	wel	een	belangrijke	invloed	
hebben	op	het	proces.	

	
Conclusies	per	case	
In	 de	 vierde	 stap	 van	 het	 case-onderzoek	 worden	 per	 case	 de	 evaluatievragen	 naar	 doelbereiking	 en	
effectiviteit	beantwoord.	De	 reflectie	die	de	geïnterviewde	actoren	 in	 stap	drie	hebben	gemaakt,	wordt	
gekoppeld	 aan	 de	 evaluatiecriteria.	 In	 eerste	 instantie	 wordt	 het	 evaluatiecriterium	 doelbereiking	
(doelmatigheid)	 geëvalueerd	met	 volgende	 evaluatievraag:	 zijn	 de	 (initiële	 of	 bijgestelde)	 doelstellingen	
behaald?	 Of	 is	 men	 op	 weg	 naar	 doelbereiking?	 Vervolgens	 wordt	 de	 effectiviteit	 (doeltreffendheid)	
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onderzocht:	Hebben	de	acties	geleid	tot	het	behalen	van	de	doelstellingen?	Wat	zijn	de	verklarende	factoren	
voor	het	al	dan	niet	bereiken	van	die	doelstellingen?	De	eerste	verwerking	van	deze	antwoorden	gebeurt	
door	 het	 onderzoeksteam	 zelf.	 Nadien	 worden	 deze	 conclusies	 per	 case	 teruggekoppeld	 met	 de	
projectleiders	en	later	ook	met	de	begeleidingsgroep,	om	ook	hun	reflectie	mee	te	kunnen	nemen.	
	

2.3.2 Rapportage	
De	rapportage	van	de	vijf	cases	gebeurt	telkens	volgens	een	vast	stramien.	De	kapstok	uit	het	analysekader	
dient	ook	in	de	rapportage	van	de	cases	als	een	leidraad,	zonder	elk	van	de	aspecten	te	willen	bespreken.	
Het	doel	van	de	studie	is	immers	niet	om	een	extensieve	beschrijving	te	hebben	van	de	vijf	cases,	maar	wel	
om	te	leren	uit	die	cases.	De	focus	blijft	liggen	op	de	aspecten	die	het	verschil	maken,	met	volgende	vraag	
in	 het	 achterhoofd:	Hoe	 hebben	 elk	 van	 de	 verschillende	 projecteigenschappen	 gestuurd	 op	 ruimtelijke	
samenhang	en	realisatie?	Als	aanvulling	op	de	hoofdlijnen	uit	het	analysekader,	wordt	er	vervolgens	ook	
een	overzicht	gemaakt	van	de	succesfactoren	en	struikelblokken	in	het	proces.	Deze	vormen	samen	met	de	
antwoorden	op	de	evaluatievragen,	de	conclusies	per	case.		
	
Dit	is	bijgevolg	het	vast	stramien	dat	voor	de	rapportage	van	elk	van	de	vijf	cases	wordt	gevolgd:	

1. Situatieschets	(beschrijving	van	de	case)	
2. Proces	 (programmabepaling,	 doelstellingen,	 organisatiestructuur	 en	 besluitvorming,	 middelen,	

kennisopbouw	en	–uitwisseling,	communicatie	en	draagvlak,	resultaten)	
3. Contextfactoren	(beschrijving	van	de	‘externe’	elementen	die	invloed	hebben	op	het	proces)	
4. Succesfactoren	en	struikelblokken	(benoeming	van	de	mijlpalen,	succesfactoren	en	struikelblokken	

en	de	voornaamste	conclusies	van	de	case)	
	
Een	aantal	van	de	criteria	uit	het	analysekader	laten	zich	niet	makkelijk	tekstueel	of	in	tabelvorm	vertalen.	
Om	die	reden	worden	schematische	weergaves	gebruikt.	De	actorendiagrammen	en	de	voorstelling	van	de	
mijlpalen	op	een	tijdslijn	zijn	hier	voorbeelden	van.	De	vijf	case-rapporten	vormen	samen	deel	2	van	deze	
studie.	
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2.4 Vergelijkende	evaluatie	–	aanbevelingen	en	
conclusies	

Nadat	 de	 vijf	 cases	 elk	 afzonderlijk	 geanalyseerd	 en	 geëvalueerd	 zijn	 op	 onder	 meer	 doelbereiking	 en	
effectiviteit,	start	de	vergelijkende	evaluatie	van	de	vijf	cases	onderling	(Figuur	2).	Op	dit	moment	start	de	
terugkoppeling	naar	de	algemene	onderzoeksvraag	van	deze	studie:	‘hoe	kunnen	we	in	de	toekomst	het	
meest	effectief	vormen	van	 realisatiegerichte	gebiedswerking	opzetten	die	 inspelen	op	de	gebiedseigen	
kenmerken	 en	 potenties?’.	 Met	 andere	 woorden:	 hoe	 hebben	 elk	 van	 de	 verschillende	
projecteigenschappen	gestuurd	op	de	realisatie?	Welke	vormen	van	RGW	kan	het	Departement	Omgeving	
best	opzetten	in	welke	omgeving?	Welke	gebiedseigen	kenmerken	en	potenties	zijn	bepalend	in	die	keuze?	

Figuur	2:	Vergelijkende	evaluatie	van	de	vijf	cases	

	
	

	
	
	

Op	basis	van	een	vergelijking	tussen	de	vijf	cases,	worden	in	deze	fase	algemene	conclusies	(succesfactoren	
en	struikelblokken,	valkuilen	en	boeiende	uitdagingen)	gedefinieerd,	en	aanbevelingen	geformuleerd	als	
input	voor	een	gedifferentieerde	strategie	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking.	In	deel	drie	zal	eerst	de	
reflectie	worden	gemaakt	op	basis	van	de	vergelijkende	evaluatie	van	de	vijf	cases:	welke	conclusies	over	
RGW	komen	uit	de	vijf	cases	naar	boven	(zie:	lessen	uit	de	cases)?	Op	basis	van	de	lessen	uit	de	cases	wordt	
er	vervolgens	een	aanpak	voorgesteld	in	de	aanbevelingen,	waarbij	vooral	wordt	gefocust	op	de	rol	die	het	
Departement	Omgeving	kan	opnemen	in	RGW.	
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Deel	2:	Praktijkonderzoek	

De	tweede	fase	van	het	onderzoek	bestaat	uit	het	analyseren	en	evalueren	van	vijf	cases.	De	methodiek	die	
wordt	gevolgd	voor	dit	case-onderzoek,	is	in	het	eerste	deel	van	dit	rapport	terug	te	vinden.	In	dit	tweede	
deel	van	het	rapport	worden	de	vijf	cases	toegelicht,	om	vervolgens	met	elkaar	te	worden	vergeleken.	De	
resultaten	van	deze	vergelijkende	evaluatie	zijn	in	deel	drie	van	het	rapport	terug	te	vinden.	
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STADSREGIO	TURNHOUT	
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1 Situatieschets	

1.1 Strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV	
Sinds	2007	investeert	de	Vlaamse	minister	van	Ruimtelijke	Ordening	in	strategische	projecten	ter	uitvoering	
van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen.	Via	deze	subsidie	stimuleert	de	Vlaamse	overheid	gemeenten,	
provincies	en	andere	publieke	actoren	om	de	ruimtelijke	kwaliteit	in	Vlaanderen	te	verhogen	door	concrete	
projecten	te	realiseren.	Bijkomend	aan	deze	jaarlijkse	algemene	oproep	lanceert	de	Vlaamse	overheid	in	
2012	een	oproep	met	als	specifiek	thema	Stadsregio’s.5	Hiermee	wil	het	departement	Ruimte	Vlaanderen	
(nu	Departement	Omgeving)	inspelen	op	twee	pijlers	van	het	Vlaamse	beleid:	het	stadsregionaal	perspectief	
en	de	methodiek	 van	ontwerpend	onderzoek6	Het	doel	 van	deze	bijkomende	oproep	 is	 ‘om	vanuit	 een	
geobjectiveerde	 evaluatie-oefening	 van	 de	 actieprogramma’s,	 opgesteld	 in	 het	 kader	 van	 de	 stedelijke	
afbakeningsprocessen,	te	komen	tot	een	(vernieuwd)	ruimtelijk	programma	voor	effectieve	realisatie	op	
het	terrein’.7		
	
De	beoordelingscommissie	selecteerde	twee	van	de	drie	ingediende	aanvragen,	waaronder	de	oproep	van	
stadsregio	 Turnhout,	 één	 stadsregio,	 één	 ruimtelijke	 opgave.	 Een	 subsidie	 van	 200.000	 euro	 werd	
toegekend	voor	een	periode	van	twee	 jaar	 (aug	2013	–	aug	2015).	De	analyse	van	deze	case	Stadsregio	
Turnhout	focust	zich	op	deze	korte	subsidieperiode	en	het	vervolgtraject	tot	op	heden.		

1.2 Voorafgaande	historiek		
De	Stadsregio	Turnhout	kent	een	lange	voorgeschiedenis.	Sinds	de	mislopen	fusie	tussen	Turnhout,	Oud-
Turnhout,	 Vosselaar	 en	 Beerse	 in	 1976	 is	 de	 samenwerking	 op	 bestuurlijk	 niveau	 zeer	 moeilijk.	 Het	
suburbanisatieproces	 van	 Turnhout	 naar	 de	 omliggende	 gemeenten	 in	 de	 jaren	 1980	 is	 onder	 meer	
aanleiding	 tot	discussie	over	de	 verdeling	 van	 lasten	en	 lusten.	De	belangen	van	de	 centrumstad	en	de	
randgemeenten	zijn	zeer	uiteenlopend.	Aanvankelijk	is	er	dan	ook	absoluut	geen	draagvlak	om	samen	te	
werken.8		

	‘Er	 is	 altijd	 een	 stuk	 dwingend	 element	 nodig	 om	 de	 vrijwilligheid	 in	 de	 praktijk	 te	 brengen.’		
(Collectief	interview,	juli	2017)	
	

De	opstart	van	het	proces	door	de	Vlaamse	overheid	voor	de	afbakening	van	het	regionaalstedelijk	gebied	
Turnhout	in	1997	fungeert	als	wake-up	call.	Voor	het	eerst	vindt	een	ambtelijk	overleg	plaats	op	vrijwillige	
basis	 om	 het	 proces	 van	 de	 afbakening	 te	 faciliteren.	 Er	 is	 nood	 aan	 een	 overlegorgaan	 enerzijds	 en	
anderzijds	aan	een	structuur	om	de	noodzakelijke	bovenlokale	studies	te	coördineren	die	nodig	zijn	voor	de	
uitwerking	van	het	gewestelijk	RUP.9	Dit	vormt	het	beginpunt	van	een	verder	structureel	overleg	tussen	
stad	en	rand.	Op	het	overleg	komen	onderwerpen	op	de	agenda	waarover	in	de	afgelopen	decennia	niet	
kon	worden	gepraat.	De	gemeenten	zien	al	snel	in	dat	de	kennis	en	middelen	van	elke	gemeente	afzonderlijk	
te	 beperkt	 zijn	 en	 dat	 samenwerking	 win-winsituaties	 kan	 realiseren.	 In	 deze	 periode	 wordt	 ook	 het	
mobiliteitsplan	opgemaakt.	Geleidelijk	aan	groeit	het	onderling	vertrouwen,	hier	en	daar	aangespoord	door	
externe	 impulsen.10	 Het	 bundelen	 van	 de	 krachten	 creëert	 voldoende	 kritische	massa	 en	 capaciteit	 om	
grensoverschrijdende	 ruimtelijke	 uitdagingen	 aan	 te	 gaan.	 In	 1999	 wordt	 een	 samenwerkingsverband	
Stadsregionaal	 gebied	 Turnhout	 (vzw)	 opgericht.	 In	 2002	 neemt	 deze	 de	 vorm	 aan	 van	 een	
projectvereniging,	 conform	 het	 decreet	 op	 de	 intergemeentelijke	 samenwerking	 van	 2001.	 Eind	 2007	
																																																																				
5	De	Vlaamse	overheid	heeft	 de	mogelijkheid	om	bijkomende	oproepen	 te	 lanceren,	 gericht	 op	 gebieden	of	 thema’s	 die	 voor	de	Vlaamse	overheid	
strategisch	zijn	en	bijgevolg	betrekking	hebben	op	bovenlokale	ruimtelijke	problematieken	en	uitdagingen.	(Bron:	subsidieaanvraag:	Eén	stadsregio,	één	
ruimtelijke	opgave.	Turnhout,	31	mei	2012.)	
6	 Perstekst	 Kabinet	 Philippe	 Muyters,	 januari	 2013.	 ‘Planning	 in	 uitvoering-	 Vlaanderen	 investeert	 in	 ruimtelijke	 strategische	 projecten’.	 (Bron:	
https://rsv.ruimtevlaanderen.be/Portals/121/documents/130128_Perstekst.pdf)	
7	 Geciteerd:	 https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten/Bijkomende-oproep,	 geraadpleegd	 op:	
15	augustus	2017.	
8	Interview	-	collectief	overleg,	Turnhout,	juli	2017.	
9	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.		
10	Het	afbakeningsproces	en	de	Vlaamse	subsidieregelingen	rond	intergemeentelijk	woonbeleid	en	lokale	diensteneconomie.		
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beslissen	de	vier	gemeenteraden	om	hun	samenwerking	vanaf	augustus	2008	verder	te	zetten	onder	de	
naam	‘Stadsregio	Turnhout’	voor	een	periode	van	zes	jaar.11			
	
In	2012	wordt	vanuit	de	projectvereniging	beslist	om	in	te	dienen	op	de	bijkomende	oproep	Stadsregio’s	
van	 de	 strategische	 projecten.	 Aanleiding	 voor	 de	 aanvraag	 tot	 subsidie	 is	 de	 nood	 aan	 een	 grondige	
evaluatie	 van	 het	 GRUP	 Afbakening	 van	 het	 regionaalstedelijk	 gebied	 Turnhout	 en	 aan	 een	 meer	
strategische	 benadering	 van	 het	 actieprogramma.	 Uit	 een	 eerste	 analyse	 van	 het	 te	 realiseren	
actieprogramma	van	het	GRUP	blijkt	immers	dat	slechts	40%	van	de	acties	succesvol	is	afgerond	na	ruim	
tien	jaar.	De	projectvereniging	is	van	oordeel	dat	een	slagvaardige	samenwerkingsorganisatie	nodig	is	om	
te	komen	tot	een	geïntegreerde	aanpak	van	het	ruimtelijk	beleid.	Het	vrijwillige	samenwerkingsverband	
schiet	in	dit	opzicht	te	kort:	ruimtelijke	ontwikkeling	heeft	nood	aan	een	stabiele	flexibele	structuur	met	
een	langetermijnvisie	die	minder	afhankelijk	is	van	de	dagelijkse	politieke	agenda	en	kan	steunen	op	een	
sterke	 ambtelijke	 ondersteuning.	 Om	 de	 nadelen	 van	 vrijwilligheid,	 wisselende	 meerderheden	 en	
tegengestelde	 gemeentelijke	 standpunten	 te	 overstijgen	 is	 een	 schaalsprong	 in	 de	 samenwerking	
noodzakelijk.12	Met	deze	subsidieaanvraag	wil	de	projectvereniging	zich	beter	organiseren	om	gezamenlijk	
als	stadsregio	grensoverschrijdende	uitdagingen	aan	te	pakken.	De	samenwerking	situeert	zich	aanvankelijk	
rond	 grondgebonden	 thema’s	 zoals	 wonen,	 mobiliteit,	 (sociale)	 economie	 en	 ruimtelijke	 ordening.	
Persoonsgebonden	thema’s	worden	overgelaten	aan	de	afzonderlijke	gemeentes.		
	

	 	

																																																																				
11	Subsidieaanvraag:	Eén	stadsregio,	één	ruimtelijke	opgave.	Turnhout,	31	mei	2012	
12	Stadsregio	Turnhout,	mei	2016.	Langetermijnvisie	voor	de	ontwikkeling	van	het	regionaalstedelijk	gebied	Turnhout.		
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2 Evaluatie	van	het	proces	

2.1 Programmabepaling	
2.1.1 Initiatief	van	de	samenwerking	
De	initiële	samenwerking	tussen	de	lokale	actoren	van	de	stadsregio	is	geleidelijk	aan	van	onderuit	gegroeid	
en	 vrijwillig	 op	 initiatief	 van	 de	 gemeenten	 tot	 stand	 gekomen.	 Het	 ad	 hoc	 samenwerkingsverband	
evolueerde	door	het	afbakeningsproces	van	het	regionaal	stedelijk	gebied	Turnhout	naar	een	meer	formeel	
samenwerkingsverband	de	‘Stadsregio	Turnhout’.13		
Aanvankelijk	werd	 de	 samenwerking	 gevormd	 om	 te	 komen	 tot	 een	 betere	 beleidscoördinatie	 voor	 de	
aanpak	van	gemeenschappelijke	problemen.	Doel	was	om	de	bestuurskracht	te	verhogen	en	een	efficiënte	
werking	na	te	streven	door	het	delen	en	bundelen	van	kennis	en	middelen.	Door	samen	te	werken	tracht	
men	krachtig	op	te	treden	naar	externe	stakeholders	en	externe	financiering	te	mobiliseren.14	

2.1.2 Ruimtelijke	afbakening	
Het	projectgebied	van	de	 stadsregio	Turnhout	 valt	 samen	met	de	afbakening	 van	het	 regionaalstedelijk	
gebied	Turnhout	(deel	van	de	gemeente	Turnhout,	Beerse,	Oud-Turnhout	en	Vosselaar).	Maar	binnen	de	
werking	 worden	 deze	 grenzen	 beschouwd	 als	 zachte	 contouren.	 Binnen	 deze	 afbakening	 werden	 drie	
deelprojecten	geselecteerd	op	basis	van	volgende	criteria:15	

- haalbaarheid	om	te	komen	tot	effectieve	realisatie,		
- gemeentes	moeten	rechtstreeks	betrokken	partner	kunnen	zijn,	
- knelpunten	oplossen	met	regionale	impact,		
- projecten	moeten	inpassen	in	de	lange	termijn	visie.		

	
In	het	najaar	van	2015	 resulteert	dit	 in	de	 selectie	van	drie	gedragen	deelprojecten.16	De	projecten	zijn	
bewust	gekozen	zodat	elke	gemeente	betrokken	is	en	een	bepaalde	rol	kan	opnemen.	Het	zijn	strategische	
plekken	die	het	ruimtelijk	systeem	beïnvloeden:		

- Industrieterrein	Bentel		
- Westelijke	ontsluiting	
- Zuidelijk	stedelijk	plateau	

In	2015	werd	hier	een	vierde	deelproject	aan	 toegevoegd	 rond	diepe	geothermie,	aangebracht	door	de	
private	actor,	Janssen	Pharmaceutica.		
	

2.2 Doelstellingen	
De	 stadsregio	 wil	 in	 de	 subsidieperiode	 inzetten	 om	 te	 werken	 aan	 een	 geactualiseerde	 gezamenlijke	
agenda	voor	ruimtelijke	thema’s	(mobiliteit,	wonen,	bedrijventerreinen,	recreatie	en	open	ruimte)17	en	het	
bestuurlijk	overleg	rond	deze	thema’s	intensifiëren	om	te	komen	tot	effectieve	realisatie	op	terrein.	Deze	
eerder	maatschappelijke	doelstellingen	zijn	voornamelijk	gericht	op	de	opmaak	van	een	langetermijnvisie.18	
Het	traject	om	deze	doelstellingen	te	bereiken	omvat	vier	fasen:	
	

																																																																				
13	Coppens,	T.	et	al,	2016.	Een	evaluatie	van	subsidies	voor	de	projectcoördinatie	van	strategische	projecten	in	Turnhout	en	Aalst.	In	opdracht	van	
Departement	Omgeving.	
14	Subsidieaanvraag:	Eén	stadsregio,	één	ruimtelijke	opgave.	Turnhout,	31	mei	2012	
15	Verslag	Dagelijks	Bestuur	20	januari	2015,	voorstel	Conceptteam	RO.		
16	 In	het	opvolgingsgesprek	in	december	2014	drong	Ruimte	Vlaanderen	erop	aan	om	op	korte	termijn	een	knoop	door	te	hakken	in	verband	met	de	
strategische	projecten	die	men	vanuit	de	stadsregio	gerealiseerd	wou	zien.	(Bron:	Verslag	Dagelijks	Bestuur	Stadsregio,	januari	2015)	
17	Een	actualisatie	van	het	actieprogramma	dat	werd	opgenomen	in	het	gewestelijk	RUP	Afbakening	regionaalstedelijk	gebied	Turnhout	(2004).		
18	De	langetermijnvisie	van	de	stadsregio	omvat	in	principe	een	gezamenlijke	agenda	met	programma-opgaves.	
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- een	grondige	analyse	van	het	GRUP	uit	2004	uitvoeren	(2013);		
- een	geactualiseerde	stadsregionale	agenda	opmaken	(2014);	
- deelprojecten	op	korte	termijn	uitvoeren	(quick	wins	in	2014);		
- en	het	bestuurlijk	overleg	inzake	ruimtelijke	planning	versterken	(doorlopend).		

	
Deze	 doelstellingen	 werden	 in	 de	 loop	 van	 het	 project	 niet	 bijgestuurd.	 Wel	 lag	 de	 focus	 tijdens	 de	
subsidieperiode	voornamelijk	op	het	behalen	van	de	procesmatige	doelstellingen	om	het	regulier	beleid	bij	
te	sturen.	
	
Daarnaast	werd	bij	de	opmaak	van	het	strategisch	meerjarenplan	2014-2019	duidelijk	dat	men	zich	niet	
langer	uitsluitend	ging	beperken	tot	grondgebonden	thema’s,	maar	ook	persoonsgebonden	thema’s	mee	
op	de	agenda	plaatst.19	Er	werd	beslist	om	de	werking	van	de	OCMW’s	en	de	ruimtelijke	effecten	daarvan	
te	 integreren	 in	de	 strategische	 ruimtelijke	planning.	Deze	evolutie	werd	eind	2016	meegenomen	 in	de	
oprichting	van	de	Regioraad,	waar	zowel	een	commissie	voor	grondgebonden	zaken	als	een	één	voor		
	

	 	

																																																																				
19	Oorspronkelijk	was	het	de	bedoeling	onder	het	motto	‘samen	staan	we	sterker	dan	alleen’	op	tal	van	vlakken	samen	te	werken.	Vrij	snel	was	duidelijk	
dat	dit	niet	haalbaar	was.	Er	werd	afgesproken	om	enkel	nog	rond	grondgebonden	materies	samen	te	werken.	Alle	persoonsgebonden	materies	werden	
aan	de	afzonderlijke	gemeenten	overgelaten.	(Bron:	Een	sterke	stad,	een	sterke	stadsregio,	2009)	
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2.3 Organisatiestructuur	en	besluitvorming	
2.3.1 Organisatiestructuur	en	besluitvorming	bij	aanvang	van	het	strategisch	project	

(2013)	

	
	

Figuur	3	–	Organisatiestructuur	2013	(grijs	=	formele	organen)	

De	 organisatiestructuur	 van	 het	 strategisch	 project	 werd	 ingebed	 in	 de	 reeds	 bestaande	
samenwerkingsstructuur	van	de	projectvereniging.	Samen	met	de	oprichting	van	de	projectvereniging	 in	
2002	werd	het	enige	verplichte	orgaan20,	de	Raad	van	Bestuur,	opgericht	om	de	samenwerking	te	besturen.	

																																																																				
20	Het	decreet	op	de	Intergemeentelijke	samenwerking	voorziet	in	een	lichte	beheersstructuur	voor	de	projectvereniging.	Enkel	een	Raad	van	Bestuur	is	
een	verplicht	orgaan	om	de	projectvereniging	te	besturen.	(Decreet	IGS,	2001)	
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Elke	gemeente-	en	OCMW-raad	vaardigen	leden	af	naar	de	Raad	van	Bestuur.21	De	werking	en	samenstelling	
ervan	is	vastgelegd	in	de	statuten	en	het	huishoudelijk	reglement.22	Omdat	de	taak	van	de	Raad	van	Bestuur	
zich	beperkt	tot	budgetopvolging	en	personeelsbeleid	werd	gekozen	om	informeel	een	Dagelijks	Bestuur	in	
het	leven	te	roepen	dat	de	werking	meer	operationeel	opvolgt	en	de	Raad	van	Bestuur	voorbereidt.23	Het	
voorzitterschap	 van	 het	 Dagelijks	 Bestuur	 wordt	 om	 de	 drie	 jaar	 opgenomen	 door	 een	 andere	
burgemeester.	Dit	wisselend	voorzitterschap	stimuleert	de	betrokkenheid	van	de	vier	gemeenten,	verdeelt	
de	 verantwoordelijkheid	 en	 houdt	 het	 engagement	 vanuit	 de	 vier	 besturen	 gaande.24	 De	
beslissingsbevoegdheid	 ligt,	 zoals	 wettelijk	 bepaald,	 25	 bij	 de	 gemeenteraden	 en/of	 colleges	 van	 de	
afzonderlijke	 gemeentes.	 Het	 Dagelijks	 Bestuur	wordt	 ambtelijk	 bijgestaan	 door	 een	 conceptteam.	 Een	
stuurgroep	 met	 vertegenwoordigers	 van	 de	 gemeenten,	 de	 Vlaamse	 en	 provinciale	 overheden	 zou	 de	
voortgang	bewaken	en	aanbevelingen	doen.	26		Er	is	geen	kennis	van	het	plaatsvinden	van	deze	stuurgroep	
onder	de	actoren.27	Wel	werden	intergemeentelijke	stuurgroepen	opgericht	zoals	de	stuurgroep	Ruimtelijke	
Ordening	en	de	stuurgroep	Wonen.		
	
Deze	oorspronkelijke	organisatiestructuur	was	niet	efficiënt	en	de	besluitvorming	is	een	log	proces.	Ook	de	
communicatielijnen	zijn	niet	altijd	even	duidelijk.	Decision	makers	zaten	niet	mee	aan	tafel	en	werden	te	
weinig	betrokken.	Oorspronkelijk	wou	de	stadsregio	een	overdracht	van	bevoegdheden	organiseren,	maar	
dit	is	niet	mogelijk	binnen	de	huidige	wetgeving.	Bijgevolg	ging	de	stadsregio	in	2016	actief	op	zoek	naar	
nieuwe	vormen	van	samenwerking	binnen	de	grenzen	van	de	huidige	wetgeving	en	zonder	overdracht	van	
bevoegdheden	of	eigen	fiscale	capaciteit.	Men	liet	zich	daarbij	inspireren	door	buitenlandse	voorbeelden	
zoals	Nantes	en	de	Drechtsteden.28		
	

	 	

																																																																				
21	Twee	leden	van	de	meerderheid	en	twee	leden	van	de	oppositie.	Statutair	is	bepaald	dat	voor	de	meerderheid	de	burgemeester	én	een	lid	van	het	
college	zitting	neemt.	Voor	de	OCMW’s	zetelen	de	voorzitter	en	één	 lid	van	de	oppositie	 in	de	Raad	van	Bestuur.	 (Bron:	Een	sterke	stad,	een	sterke	
stadsregio,	2009)	
22		Strategisch	Meerjarenplan	2014-2019	
23	Langetermijnvisie	voor	de	ontwikkeling	van	het	regionaalstedelijk	gebied	Turnhout,	ontwerp	visienota	16	mei	2016.	
24	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.	
25	Decreet	Intergemeentelijke	samenwerking,	2002.	
26	Het	conceptteam	staat	in	voor	de	integrale	benadering	van	het	project,	bereidt	de	stuurgroep	voor,	legt	de	basis	voor	de	inventarisatie	en	analyse.	Het	
conceptteam	 bewaakt	 de	 coördinatie,	 stemt	 de	 deelprojecten	 af	 op	 de	 algemene	 visie	 en	 zorgt	 voor	 de	 onderlinge	 samenhang.	 (Bron:	 Stadsregio	
Turnhout.	Jaarrapport	2014,	Strategisch	Project	Ruimtelijke	Ordening)	
27	Interview,	Turnhout,	juli	2017.		
28	Interview	-	collectief	overleg,	Turnhout,	juli	2017.	
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2.3.2 Evolutie	organisatiestructuur	en	besluitvorming	–	de	Regioraad	als	leerproces	–	
verenigen	van	bestuurskracht	(2017)	

	

	

Figuur	4	–	Evolutie	organisatiestructuur	2017	(grijs	=	formeel)	

Op	 22	 februari	 2017	 werd	 de	 Regioraad	 van	 de	 Stadsregio	 Turnhout	 gelanceerd.	 Als	 basis	 voor	 de	
bestuurlijke	samenwerking	wordt	het	principe	van	het	verlengd	lokaal	bestuur	gehanteerd.	Het	is	een	eerste	
stap	 in	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 nieuw	model	 voor	 overleg	 en	 besluitvorming.	 Doel	 is	 om	 een	 intense	
betrokkenheid	 over	 coalitiegrenzen	 heen	 te	 realiseren	 om	 zo	 het	 bestuurlijk	 overleg	 inzake	 ruimtelijke	
planning	 niet	 alleen	 te	 versterken	maar	 ook	 te	 vereenvoudigen.	 De	 Regioraad	 is	 opengesteld	 naar	 alle	
raadsleden	 die	 zich	 structureel	 engageren.29	 Politieke	 afgevaardigden	 uit	 de	 vier	 gemeenten	 van	 de	
stadsregio,	zowel	uit	de	meerderheid	als	uit	de	oppositie,	stemmen	in	deze	Raad	vandaag	het	beleid	op	

																																																																				
29	In	2017	telt	de	Regioraad	56	deelnemers.	
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elkaar	 af.	 Een	 gezamenlijk	 voorstel	 gaat	 pas	 naar	 de	 afzonderlijke	 gemeentes	 als	 het	 klaar	 is	 voor	
besluitvoering.	Ontwerpbesluiten	worden	opgemaakt	door	de	Regioraad	en	vervolgens	bekrachtigd	in	de	
bestaande	 klassieke	 beslissingsstructuren	 van	 de	 gemeente	 (schepencollege,	 gemeenteraden,	 OCMW-
raden).	
	
Het	overlegmodel	 is	 opgebouwd	 rond	 twee	 commissies,	 één	 voor	grondgebonden,	 ruimtelijke	 thema’s	
(GGZ)	en	één	voor	persoonsgebonden	thema’s	(PGZ).	Dit	is	een	opvallende	evolutie.	Aanvankelijk	was	de	
Stadsregio	 enkel	 gericht	 op	 grondgebonden	 thema’s.	 Elke	 commissie	 wordt	 getrokken	 door	 twee	 co-
voorzitters	 en	 ambtelijk	 ondersteund	 door	 een	 coördinatieteam,	 het	 voormalig	 conceptteam.30	
Ambtenaren	zijn	zowel	bij	de	planning	als	bij	de	uitvoering	betrokken.	Dit	verzekert	continuïteit.	De	werking	
rond	de	Regioraad	wordt	vandaag	opgevat	als	een	leerproces	om	het	politiek	draagvlak	te	versterken.	De	
Stadsregio	zal	de	komende	maanden	de	werking	verder	verfijnen	en	de	structuur	in	een	vorm	van	reglement	
vastleggen.31	De	formele	start	van	de	Regioraad	wordt	voorzien	bij	de	nieuwe	legislatuur.	
Waar	 aanvankelijk	 de	 overlegmomenten	 elk	 jaar	 in	 een	 andere	 gemeente	werden	 georganiseerd,	werd	
enige	tijd	terug	het	gebouw	Europeion	op	de	campus	Blairon	als	vaste	vergaderlocatie	gekozen.	Dit	gebouw	
wordt	door	alle	gemeenten	beschouwd	als	neutraal	terrein.	
	
De	Regioraad	fungeert	vandaag	als	adviserend	orgaan.	Doel	is	om	te	evolueren	naar	een	structuur	waarbij	
partijen	op	stadsregionaal	niveau	hun	kandidaten	mogen	sturen	naar	een	van	de	commissies.	Zo	kan	men	
vanuit	partijpolitieke	standpunten	gaan	onderhandelen,	eerder	dan	vanuit	een	lokale	politieke	achtergrond.	
Op	die	manier	voorkom	je	dat	standpunten	wijzigen	op	het	moment	dat	ze	individueel	in	colleges	terecht	
komen.	 Het	 wordt	 een	 standpunt	 van	 een	 politieke	 partij.	 Vervolgens	 komt	 er	 een	 weging	 aan	 te	 pas	
afhankelijk	 van	 het	 behaalde	 aantal	 stemmen.	 32	 De	 nodige	 experimenteerruimte	 binnen	 de	wettelijke	
kaders	is	nodig	om	te	evolueren	tot	deze	vernieuwde	organisatiestructuur.	
	
De	 Raad	 van	 Bestuur	 opgericht	 vanuit	 het	 opzetten	 van	 een	 projectvereniging	 blijft	 behouden,	 maar	
verschuift	naar	de	zijlijn.	Indien	nodig	kan	deze	ad	hoc	worden	bijeengeroepen.		

	

2.3.3 Een	breed	gedragen	visie	en	een	robuuste	organisatiestructuur	
Het	samenwerkingsverband	van	de	stadsregio	Turnhout	heeft	een	geschiedenis	van	20	jaar.		

	“Je	hebt	tijd	nodig	om	structuren	in	elkaar	te	laten	passen	en	om	ze	tijdsonafhankelijk	te	maken,	
want	 soms	 hangt	 dit	 heel	 erg	 vast	 aan	 personen	 of	 partijpolitieke	 achtergronden.	 Stabiliteit	
genereren	over	de	coalities	heen.”33	

	
De	stadsregio	wordt	reeds	lange	tijd	geconfronteerd	met	een	woelige	politieke	dynamiek.	De	nodige	lessen	
werden	hieruit	getrokken.	Het	opzetten	van	een	robuuste	organisatiestructuur	en	het	ontwikkelen	van	een	
breed	gedragen	gezamenlijke	visie	is	essentieel	voor	een	goede	werking	over	de	jaren	heen.	In	mei	2016	
werd	de	ontwerpnota	van	de	langetermijnvisie	goedgekeurd	door	de	Raad	van	Bestuur	en	kort	daarna	door	
de	colleges	en	gemeenteraden.	Ook	de	oprichting	van	de	Regioraad	die	zich	ontwikkelt	 tot	een	robuust	
orgaan	(betrokkenheid	over	coalitiegrenzen	heen)	vormt	één	van	de	resultaten	van	dit	leerproces.	Beide	
resultaten	verzekeren	een	bepaalde	continuïteit	naar	aanloop	van	de	volgende	verkiezingen.		

“Je	kan	veel	meer	tegenslagen	aan	als	je	verbreding	verankert	in	je	organisatiestructuur.”34	

																																																																				
30	Nota	werking	Regioraad,	Stadsregio	Turnhout,	maart	2017.	
31	Verslag	Opstart	Commissies	Regioraad.	Stadsregio	Turnhout,	29	maart	2017	
32	Interview	GSA,	juli	2017	
33		Citaat	uit	collectief	interview	Stadsregio	Turnhout,	3	juli	2017.	
34	Citaat	uit	collectief	interview	stadsregio	Turnhout,	3	juli	2017.	
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2.4 Actoren	en	hun	motivatie	
2.4.1 Projectcoördinator	en	kernactoren	
De	projectcoördinatie	is	in	handen	van	Marc	Boeckx	sinds	september	2012.	Zijn	profiel	is	zeer	specifiek.	Hij	
is	bestuurskundige	van	opleiding.35	Bij	aanvang	van	het	project	beschikt	hij	over	een	beperkte	kennis	van	
de	ruimtelijke	opgave,	wat	hem	net	de	opportuniteit	geeft	om	een	kritische	blik	te	werpen	op	de	definiëring	
van	het	strategisch	project.	Hij	gelooft	sterk	in	de	meerwaarde	van	stadsregionaal	samenwerken.	Door	een	
efficiënte	 werking	 en	 het	 verhogen	 van	 de	 bestuurskracht	 kan	 men	 gemeenschappelijke	
grensoverschrijdende	problemen	aanpakken.		
De	kernactoren	van	het	project	bevinden	zich	op	het	bestuurlijk	en	ambtelijk	niveau	van	de	vier	gemeenten.	
Ze	zijn	gedreven	door	economische	efficiëntie:	door	het	delen	en	bundelen	van	kennis	en	middelen	kan	
men	gezamenlijk	vooropgestelde	doelstellingen	bereiken.		
	

2.4.2 	Historische	bereidheid	tot	samenwerking	
Bij	aanvang	van	het	strategisch	project	was	reeds	een	samenwerkingsgerichte	cultuur	aanwezig	in	de	regio.	
De	regioscreening,	uitgevoerd	door	het	Agentschap	Binnenlands	Bestuur,	toont	aan	dat	het	arrondissement	
Turnhout	gekenmerkt	wordt	door	een	relatief	hoog	aantal	samenwerkingsvormen.	Waar	het	gemiddelde	
aantal	samenwerkingsverbanden	voor	Vlaanderen	68	is	per	gemeente,	toont	Turnhout	een	maximumaantal	
van	 152.36	 Ook	 de	 stadsregio	 heeft	 reeds	 lange	 tijd	 een	 traditie	 opgebouwd	 rond	 intergemeentelijke	
samenwerking.37	Het	samenwerkingsverband	is	reeds	ontstaan	in	1998.	De	prille	vorm	van	samenwerking	
resulteerde	 toen	 in	 een	 gezamenlijk	 mobiliteitsplan	 en	 een	 aanvraag	 voor	 een	 intergemeentelijk	
woonproject.38		

2.4.3 Samenwerking	met	Vlaamse	actoren	verloopt	moeizaam	
Vlaamse	 partners	 komen	 in	 het	 proces	 naar	 voor	 als	 moeilijk	 aanspreekbare	 partners.	 Tegenstrijdige	
adviesverlening	 gebeurt	 binnen	 eenzelfde	 sector,	 bijvoorbeeld	 tussen	 AWV	 en	 MOW	 en	 over	 de	
verschillende	Vlaamse	departementen	heen.	Gesprekken	geven	aan	dat	de	stadsregio	als	 lokaal	bestuur	
zeer	 weinig	 impact	 heeft	 op	 Vlaamse	 actoren	 zoals	 NMBS,	 De	 Lijn,	 AWV	 en	 MOW.	 In	 het	 kader	 van	
infrastructuur	werd	bijvoorbeeld	op	initiatief	van	de	stadsregio	samen	met	AWV	voor	een	aantal	lopende	
projecten	onderzocht	waar	men	gezamenlijk	kan	investeren.		

	“Met AWV hebben we een aantal prioriteiten bepaald met vier gemeenten in een bepaalde tijdslijn 
(van ontwerp tot uitvoering) en dit hebben we gezamenlijk op tafel gelegd, gekoppeld aan 
verkeersveiligheid met onze politiediensten. Maar dan merken we dat AWV acties onderneemt naar 
onderhoud toe, die er dwars op staan.”39  

2.4.4 Rol	van	het	Departement	Omgeving	
De	aankondiging	van	de	opmaak	van	het	RUP	Afbakening	Regionaalstedelijk	gebied	Turnhout	in	1997	geeft	
concrete	 aanleiding	 tot	 samenwerking	 tussen	 gemeenten	 in	 de	 regio.	 Dit	 is	 een	 eerste	 impuls,	 een	
onrechtstreeks	dwingend	element,	vanuit	het	Departement	Omgeving	tot	gebiedsgerichte	samenwerking.	
Betrokken	 gemeenten	 komen	 op	 dat	 moment	 tot	 een	 gezamenlijk	 besef	 dat	 ze	 dit	 proces	 rond	 de	
afbakening	beter	van	onderuit	gezamenlijk	voorbereiden.40	In	2012	prikkelt	het	Departement	Omgeving	de	
Stadsregio	 Turnhout	 met	 de	 bijkomende	 oproep	 voor	 strategische	 projecten	 met	 als	 specifiek	 thema	
‘Stadsregio’s.			
	

																																																																				
35	 	Hij	studeerde	politieke	wetenschappen	aan	de	VUB.	In	de	jaren	’90	was	hij	coördinator	van	het	integratiecentrum	in	Turnhout,	erna	bekleedde	hij	
verantwoordelijke	functies	op	Vlaams	niveau.	
36	Agentschap	Binnenlands	Bestuur,	april	2012.	Regioscreening.	Bestuurlijke	regionale	samenwerking	in	Vlaanderen.	Inventarisatie	en	analyse.	
37	Voorbeelden	van	samenwerking:	Turnhout	2012,	Verkeersmodel	stadsregio	Turnhout,	Archeologische	Dienst	Antwerpse	Kempen,	…	(bron:	Agentschap	
Binnenlands	Bestuur,	april	2012.	Regioscreening.	Bestuurlijke	regionale	samenwerking	in	Vlaanderen.	Inventarisatie	en	analyse.)	
38	Subsidieaanvraag:	Eén	stadsregio,	één	ruimtelijke	opgave.	Turnhout,	31	mei	2012.	
39	Citaat	uit	collectief	interview,	Stadsregio	Turnhout,	3	juli	2017.	
40	Bron:	Collectief	interview	Stadsregio	Turnhout,	3	juli	2017.	
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Zowel	de	oproep	als	het	ingediend	aanvraagdossier	naar	subsidie	benadrukken	het	belang	van	een	gerichte	
samenwerking	tussen	de	verschillende	schaalniveaus.	Dit	situeert	zich	zowel	op	het	niveau	van	visievorming	
als	op	het	uitvoerend	niveau.	Het	dossier	stelt	immers	dat	komen	tot	realisatie	van	het	programma	niet	kan	
zonder	 een	 goede	 interactie	 en	 samenwerking	 tussen	 verantwoordelijke	 overheden	 op	 verschillende	
niveaus.41		

“Voor	de	Vlaamse	overheid	moeten	de	aangevraagde	projecten	enerzijds	gekoppeld	worden	aan	
de	oprichting	van	(bestuurlijk)overleg	 in	de	betreffende	stadsregio,	die	het	embryo	kan	vormen	
voor	 een	 structurele	 overlegstructuur.	 Anderzijds	 vergen	 deze	 projecten	 een	 gerichte	
samenwerking	tussen	diverse	actoren,	zowel	op	lokaal	als	op	gewestelijk	niveau.	Het	departement	
RWO	en	het	Team	Stedenbeleid	42	moeten	daarbij	beschouwd	worden	als	bevoorrechte	partners.“43		

	
In	 de	 praktijk	 richt	 de	 organisatiestructuur	 van	 de	 Stadsregio	 Turnhout	 zich	 voornamelijk	 tot	 het	 lokaal	
niveau.	 De	 rol	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 in	 het	 strategisch	 project	 is	 vrij	 beperkt.	 Zo	 staat	 het	
Departement	 in	 voor	 de	 financiële	 ondersteuning,	 de	 opvolging	 van	 het	 strategisch	 project	 en	 de	
coördinatie	en	ondersteuning	van	bovenlokale	programmering.	Tijdens	de	periode	van	de	subsidie	wordt	
jaarlijks,	 conform	 de	 voorgeschreven	 procedure,	 een	 opvolgingsgesprek	 georganiseerd	 met	 het	
Departement.	 Daarnaast	 heeft	 het	 Departement	 ondersteuning	 geboden	 bij	 de	 uitwerking	 van	 de	
bovenlokale	programmering,	meer	specifiek	rond	wonen.	Aanvankelijk	was	in	het	GRUP	Afbakening	van	het	
Regionaalstedelijk	gebied	Turnhout	zeer	veel	als	stedelijk	woongebied	aangeduid.	De	regio	beschikt	echter	
niet	over	de	kritische	massa	om	deze	voorgestelde	woonprogrammatie	te	realiseren.	Op	dat	moment	heeft	
de	 stadsregio	 het	 initiatief	 genomen	 om	 een	 alternatieve	 woonprogrammatie	 onder	 de	 vorm	 van	 een	
gefaseerde	ontwikkeling	voor	 te	stellen.	Aan	het	Departement	Omgeving	 is	gevraagd	om	dit	voorstel	 te	
ondersteunen.	Door	het	Departement	is	toen	een	brief	opgemaakt	waarin	het	akkoord	rond	deze	formele	
nota	 is	 gegeven.	Het	Departement	 neemt	 hiermee	het	 engagement	 om	een	 bottom-up	 gevormde	 visie	
formeel	te	ondersteunen.44	
	
Het	 verloop	 van	 het	 strategisch	 project	 gaat	 gepaard	met	 een	 interne	 reorganisatie	 van	 het	 voormalig	
Ruimte	 Vlaanderen	 wat	 zorgt	 voor	 weinig	 continuïteit	 in	 de	 opvolging.	 De	 stadsregio	 had	 hoge	
verwachtingen	 van	 de	 samenwerking	 met	 het	 Departement	 Omgeving,	 maar	 deze	 werden	 nauwelijks	
ingevuld.	Het	Departement	is	weinig	structureel	betrokken	in	de	Stadsregio,	zoals	initieel	omschreven	in	de	
oproep.	 De	 specifieke	 taak	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 was	 reeds	 bij	 aanvang	 van	 het	 strategisch	
project	ten	opzichte	van	de	stadsregio	vrij	onduidelijk.		

2.4.5 Rol	van	de	intercommunale	ontwikkelingsmaatschappij	
De	Intercommunale	van	de	Ontwikkeling	van	de	Kempen	(IOK)	45	is	niet	rechtstreeks	betrokken	in	het	proces	
van	de	stadsregio.	De	essentiële	taak	van	de	 intercommunale	ontwikkelingsmaatschappij	vertrekt	vanuit	
een	uitdrukkelijke	vraag	van	een	gemeente.	Ze	zien	zichzelf	als	een	verlengstuk	van	de	gemeente,	als	in-
house	organen.	De	intercommunale	gaat	een	gemeente	ondersteunen	waar	zij	extra	capaciteit	of	expertise	
nodig	achten.	Formeel	is	er	altijd	een	relatie	van	IOK	met	een	individueel	gemeentebestuur.		De	stadsregio	
Turnhout	 is	 als	 dusdanig	 geen	 aparte	 entiteit.	 Het	 ondersteunen	 van	 een	 stadsregio	 is	 bijgevolg	 geen	
evidente	 opgave.46	 Andere	 gesprekspartners	 geven	 aan	 dat	 de	 belangen	 van	 IOK,	 als	 intercommunale	
gelegen	in	Geel,	zeer	sterk	in	de	Zuiderkempen	liggen.47	Aanvankelijk	was	er	een	zeer	gespannen	verhouding	
tussen	de	Stadsregio	en	IOK.	Maar	dit	evolueert	in	de	positieve	richting.48	De	intercommunale	is	in	overleg	
met	de	stadsregio,	om	na	te	gaan	hoe	zij	als	‘verlengstuk	van	een	gemeente’	een	rol	kunnen	spelen	binnen	
het	geheel.	
	  

																																																																				
41	Subsidieaanvraag:	Eén	stadsregio,	één	ruimtelijke	opgave.	Turnhout,	31	mei	2012.	
42	Team	Stedenbeleid	van	het	Agentschap	Binnenlands	Bestuur	
43	Subsidieaanvraag:	Eén	stadsregio,	één	ruimtelijke	opgave.	Turnhout,	31	mei	2012	
44	Begeleidingsgroep	3,	25	oktober	2017.	
45	De	 Intercommunale	Ontwikkelingsmaatschappij	 voor	de	Kempen	 (IOK)	 verenigt	29	gemeentebesturen	 in	de	 regio	Kempen	 (provincie	Antwerpen),	
waaronder	Turnhout,	Oud-Turnhout,	Beerse	en	Vosselaar.	
46	Interview,	3	juli	2017.	
47	Spanningen	tussen	de	Noorderkempen	en	Zuiderkempen	zijn	al	zeer	lang	gaande.		
48	Er	zitten	bijvoorbeeld	twee	burgemeesters	van	de	stadsregio	in	het	Directiecomité	van	IOK.	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
41	

2.5 Middelen,	kennisopbouw	en	-	uitwisseling	
2.5.1 Financiële	middelen	
De	stadsregio	Turnhout	wordt	voor	een	groot	deel	gefinancierd	met	 lokale	middelen.	Bij	opstart	van	de	
vereniging	werd	vanuit	de	vier	gemeenten	gezamenlijk	beslist	om	financieel	bij	te	dragen	op	basis	van	een	
verdeelsleutel	 gebaseerd	 op	 het	 inwonersaantal	 en	 oppervlakte.49	 Deze	 verdeelsleutel	 wordt	 tot	 op	
vandaag	nog	steeds	gehanteerd.	
	
De	 opstart	 van	 het	 strategisch	 project	 ging	 gepaard	met	 een	 Vlaamse	 subsidie	 van	 200	 000	 euro;	 niet	
onbelangrijk	 als	motorfunctie,	maar	 beperkt	 in	 omvang.	 Deze	 financiële	 bijdrage	 van	 het	 Departement	
Omgeving	gaat	bovendien	gepaard	met	een	strakke	regelgeving	naar	administratieve	taken,	wat	voor	een	
deel	 de	 vrijheid	 van	 het	 projectverloop	 beperkt.	 Tijdens	 de	 subsidieperiode	 werd	 jaarlijks	 een	 klassiek	
opvolgingsgesprek	gevoerd	met	Departement	Omgeving	gekoppeld	aan	de	opmaak	van	jaarrapporten.		
	
Naast	 de	 algemene	 subsidie	 voor	 het	 strategisch	 project	 werd	 de	 stadsregio	 ondersteund	 door	 een	
impulssubsidie	 vanuit	 de	 provincie	 Antwerpen	 en	 Wonen-Vlaanderen	 voor	 de	 opstart	 van	 het	 traject	
Woonlabo.	Hiermee	wil	de	stadsregio	verschillende	doelgroepen	stimuleren	om	te	experimenteren	rond	
vernieuwende	woon-	 en	 leefconcepten.	Voor	dit	 traject	werkt	de	 stadsregio	 samen	met	de	Universiteit	
Antwerpen	en	Hasselt,	AR-TUR	en	Kamp	C.		

2.5.2 Kennisopbouw	en	-uitwisseling	cruciaal	voor	het	creëren	van	draagvlak	
Gedurende	het	traject	heeft	de	Stadsregio	heel	wat	kennis	opgebouwd	door	het	bezoeken	van	binnen-	en	
buitenlandse	 projecten	 (vb.	 regionet	 Leuven,	 Nantes,	 Drechtsteden,	 …).	 Zo	 was	 het	 model	 van	 de	
Drechtsteden	rond	interbestuurlijke	samenwerking	inspirerend	voor	de	oprichting	van	de	(stads)Regioraad.	
Fundamenteel	 was	 de	 belangstelling	 van	 de	 politiek	 van	 de	 verschillende	 beleidsniveaus.	 Zowel	
burgemeesters,	 schepenen,	 raadsleden	 als	 ambtenaren	 van	de	Vlaamse	overheid	 (Departement	Ruimte	
Vlaanderen	en	Agentschap	Binnenlands	Bestuur)	waren	die	dag	aanwezig.50		

	

	 	

																																																																				
49	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.	
50	Stadsregio	Turnhout	op	bezoek	bij	bestuurders	en	vertegenwoordigers	van	de	Drechtsteden	op	10	juni	2015.	(http://www.dordrecht.net/nieuws/2015-
06-10-16167-delegatie-stadsregio-turnhout-bezocht-drechtsteden.html)	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
42	

2.6 Communicatie	en	draagvlak	
2.6.1 Bestuurlijk	draagvlak		
Bij	aanvang	van	de	subsidieperiode	was	er	nog	een	vrij	zwak	bestuurlijk	draagvlak,	onder	meer	omwille	van	
de	politieke	onrust.	De	eerste	jaren	werd	dan	ook	zeer	sterk	ingezet	op	het	creëren	van	vertrouwen	en	een	
politiek	draagvlak.	Dit	vergde	heel	wat	tijd	en	energie,	maar	men	is	geleidelijk	aan	geëvolueerd	naar	een	
discussie	 met	 elkaar	 over	 een	 maatschappelijk	 vraagstuk.	 Deze	 mentaliteitsomslag	 van	 individu	 naar	
gemeenschap	gaf	een	sterke	boost	aan	het	vertrouwen.	Een	belangrijke	mijlpaal	in	het	opbouwen	van	dit	
bestuurlijk	vertrouwen	was	de	informele	bijeenkomst	van	de	vier	colleges	in	Corsendonk	die	plaatsvond	in	
juni	2016.	Dit	overleg	werd	grondig	voorbereid	op	basis	van	heel	fundamentele	vragen	en	stellingnames.	
Doel	van	deze	avond	was	om	te	bepalen	of	men	als	gemeente	bereid	was	om	verder	te	gaan	en	hoe	ze	de	
krijtlijnen	 voor	 de	 toekomst	 willen	 uitwerken	 zowel	 inhoudelijk	 als	 organisatorisch.51	 De	 avond	 werd	
begeleid	door	een	extern	communicatiebureau.	Dit	gaf	de	mogelijkheid	om	de	concurrentiële	positie	van	
de	 lokale	besturen	 in	de	stadsregio	bespreekbaar	te	maken	en	de	zaken	vrijuit	en	scherp	te	formuleren.	
Dingen	die	al	lang	sluimerden	zijn	naar	boven	gebracht.	Er	was	een	open	sfeer.	Mensen	durven	de	zaken	
voor	 het	 eerst	 benoemen	 en	 uitspreken.	 Deze	 bijeenkomst	 resulteerde	 in	 heldere	 conclusies	 en	
antwoorden.	Naar	open	samenwerking	op	bestuurlijk	niveau	was	dit	een	enorme	mijlpaal	 in	het	proces.	
Kort	 daarop	 werd	 de	 Langetermijnvisie	 2016-2030	 van	 de	 stadsregio	 goedgekeurd	 en	 de	 Regioraad	
gelanceerd.	

2.6.2 Ambtelijk	draagvlak		
Het	ambtelijk	draagvlak	daarentegen	was	reeds	bij	aanvang	van	het	strategisch	project	vrij	sterk	aanwezig.	
De	 nood	 aan	 samenwerking	 op	 ambtelijk	 niveau	werd	 reeds	 zeer	 vroeg	 ervaren	 in	 de	 periode	 van	 het	
afbakeningsproces.	 Het	 besef	 dat	 ze	 gezamenlijk	meer	middelen	 en	 kennis	 ter	 beschikking	 hadden	 om	
gezamenlijk	dingen	te	realiseren	was	hiertoe	de	motivatie.	
	
Dat	 het	 vertrouwen	 vandaag	 zeer	 sterk	 is,	 resulteert	 bijvoorbeeld	 in	 de	 recente	 mandatering	 van	 de	
stedenbouwkundig	ambtenaar	van	Oud-Turnhout	voor	het	opnemen	van	de	projectcoördinatie	voor	het	
deelproject	Bentel.	Het	is	een	signaal	van	het	ene	naar	het	andere	bestuur	dat	men	zich	als	gelijkwaardige	
partners	aanschouwt.52	Het	deelproject	is	immers	gelegen	op	de	grens	van	Turnhout	en	Oud-Turnhout.	Het	
industrieterrein	 binnen	 het	 deelproject	 Bentel,	 bevindt	 zich	 grotendeel	 in	 de	 gemeente	 Turnhout,	 de	
groenzone	is	gelegen	in	Oud-Turnhout.	Dit	zorgde	aanvankelijk	voor	tegenstrijdige	belangen.	

2.6.3 Maatschappelijk	draagvlak	–	nood	aan	regiobranding	
Het	maatschappelijk	draagvlak	van	de	Stadsregio	Turnhout	is	zeer	klein.	In	de	voorbije	jaren	werden	slechts	
een	beperkt	aantal	initiatieven	ondernomen,	zoals	de	Droomdag	en	Mijn	2040-krant.53	De	stadsregio	is	ook	
niet	gekend	onder	de	bevolking,	enkel	als	plaats	waar	men	terecht	kan	voor	het	aanvragen	van	premies.	
Parallel	met	de	geleidelijke	groei	van	het	politiek	draagvlak	is	hier	de	laatste	jaren	iets	meer	op	ingezet,	vb.	
de	 start	 van	 het	Woonlabo.	 Ook	 de	 oprichting	 van	 de	 Regioraad	 begin	 2017	 werd	 gekoppeld	 aan	 een	
uitgebreid	persmoment.	Zo	komt	de	stadsregio	stilaan	 in	beeld.	De	Stadsregio	 is	er	zich	van	bewust	dat	
identiteit	en	herkenbaarheid	nodig	zijn	om	een	doorstart	te	maken,	maar	ook	de	capaciteit	en	de	middelen	
zijn	zeer	beperkt.		

	 	

																																																																				
51	Gemeenteraad	Turnhout,	verslag	5	september	2016.	
52	interview	24	mei,	interview	7	juli	
53	In	september	2015	vond	een	Droomdag	plaats	in	het	Raadsherenpark	in	Vosselaar.	De	resultaten	van	deze	dag	werden	verspreid	in	Mijn	2040-krant	in	
april	2016.(Bron:	De	Gazet	Van	Antwerpen,	18	april	2017.)	
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2.7 Resultaten	
De	voorwaarden	tot	de	gunning	van	de	subsidie	omschrijft	twee	essentiële	eindproducten:	komen	tot	één	
gezamenlijke	agenda	en	evolueren	naar	een	efficiënte	projectcoördinatie	en	bestuurlijke	overlegstructuur	
voor	de	realisatie	van	die	agenda.	Afstemming	en	coördinatie	moet	gebeuren	rond	deze	twee	elementen,	
zodat	onmiddellijk	na	de	subsidieperiode	een	gezamenlijke	principiële	besluitvorming	mogelijk	 is	en	een	
structureel	 bestuurlijk	 overlegorgaan	 kan	 worden	 gevormd.	 Tot	 slot	 moet	 een	 concreet	
uitvoeringsprogramma,	met	name	de	realisatie	van	deelprojecten,	verder	gezet	worden.	54		
	

2.7.1 Behaalde	doelstellingen	binnen	de	subsidieperiode	
Concreet	wordt	met	het	Departement	Omgeving	overeengekomen	dat	het	strategisch	project	vier	soorten	
resultaten	moet	opleveren	binnen	de	subsidieperiode:		

- Uitwerken	van	concrete	instrumenten	en	gedeelde	kaders;	
- Het	in	stelling	brengen	van	(nieuwe)	afgebakende	ruimtelijke	projecten;	
- De	betrokken	diensten	versterken	in	hun	dagelijkse	opdrachten;		
- De	creatie	van	een	draagvlak	om	de	grote	strategische	uitdagingen	via	een	transparante	

samenwerking	in	dialoog	met	andere	overheden	en	partners	te	definiëren	en	een	basis	te	
leggen	voor	een	gemeenschappelijke	visie	en	aanpak.55	

	
In	de	kortlopende	periode	van	de	subsidie	zijn	weinig	van	de	bovenvermelde	doelstellingen	behaald.	De	
focus	lag	vooral	op	de	uitvoering	van	procesmatige	doelstellingen,	eerder	dan	op	projectrealisatie.	
	
Parallel	met	de	voorbereiding	van	het	strategisch	project	liep	het	proces	van	de	projectvereniging	om	te	
komen	tot	een	meerjarenplan	met	het	oog	op	een	verlenging	van	de	samenwerking.56	Deze	motivatienota	
is	dan	ook	geen	rechtstreeks	resultaat	van	het	strategisch	project,	maar	de	doelstellingen	van	het	strategisch	
project	werden	mee	opgenomen	in	dit	strategisch	meerjarenplan	2014-2019	‘Samen	sterk,	sterk	samen’.	
Deze	nota	werd	eind	2013	ter	goedkeuring	voorgelegd	aan	de	betrokken	gemeente-	en	OCMW-raden	en	
kan	beschouwd	worden	als	eerste	tussentijds	resultaat	van	de	samenwerking.		
	
Eind	2014	werden	 tien	hefbomen,	 vijf	 thematische	en	vijf	organisatorische	hefbomen,	geformuleerd	en	
goedgekeurd	 door	 het	 Verenigd	 College.57	 Dit	 werd	 op	 het	 Dagelijks	 Bestuur	 bekrachtigd	 door	 een	
ontwerpbesluit	 en	 in	 de	 afzonderlijke	 colleges	 ter	 goedkeuring	 voorgelegd.	 Deze	 integrale	 benadering	
(thematisch	en	organisatorisch)	is	noodzakelijk	om	de	langetermijnvisie	voor	de	stadsregio	te	realiseren.	Dit	
vormde	een	mijlpaal	 in	het	proces.	Voor	het	 eerst	werden	gezamenlijke	doelstellingen	uitgesproken	en	
beslist.	 De	 tien	 hefbomen	 zijn	 voorgesteld	 aan	 een	 stevige	 delegatie	 waaronder	 het	 Departement	
Omgeving,	het	Agentschap	Binnenlands	Bestuur,	de	VVSG	en	de	provincie.	Dit	gaf	het	project	een	nieuwe	
boost.	

2.7.2 Behaalde	doelstellingen	na	afloop	van	de	subsidieperiode	
Een	gezamenlijke	keuze	van	drie	strategische	deelprojecten	was	één	van	de	noodzakelijke	uitkomsten	van	
het	strategisch	project	om	binnen	de	missie	van	het	gewestelijk	RUP	zuurstof	te	geven	aan	het	stedelijk	
beleid.	Dit	resultaat	werd	in	het	najaar	van	2015	behaald	met	de	voorstelling	van	de	ontwerpnota	van	de	
langetermijnvisie.	
Kort	 na	 het	 informeel	 moment	 in	 Corsendonk	 en	 ruim	 één	 jaar	 na	 afloop	 van	 de	 subsidieperiode,	 in	
september	 2016,	 werd	 de	 Langetermijnvisie	 2016-2030	 door	 alle	 gemeenteraden	 goedgekeurd.	 Dit	

																																																																				
54	Essentiële	eindproducten.	Subsidieaanvraag:	Eén	stadsregio,	één	ruimtelijke	opgave.	Turnhout,	31	mei	2012.	
55	Stadsregio	Turnhout.	Jaarrapport	2014,	strategisch	project	ruimtelijke	ordening.	
56	De	motivatienota	wordt	integraal	en	ter	goedkeuring	voorgelegd	aan	de	betrokken	gemeente-	en	OCMW-raden	met	het	oog	op	een	verlenging	van	de	
samenwerking	voor	de	periode	van	1	januari	2014	tot	en	met	31	december	2019.	
57	Soms	werd	op	informele	wijze	en	voorafgaandelijk	aan	het	Dagelijks	Bestuur	een	overleg	georganiseerd	met	de	colleges	van	de	vier	gemeentebesturen,	
het	Verenigd	College’,	om	de	visie	op	voorhand	af	te	toetsen.	Het	Verenigd	College	is	samengesteld	als	volgt:	Delegatie	van	de	Colleges	van	Burgemeester	
en	Schepenen,	secretarissen	en	leden	van	de	managementteams.	(Bron:	Stadsregio	Turnhout,	Meerjarenplan	2014-2019).		
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document	is	het	resultaat	van	het	dynamisch	proces	doorlopen	vanuit	het	strategisch	project.	De	visie	wordt	
gedragen	door	de	10	strategische	hefbomen.	Dit	gaf	een	doorslag	aan	het	proces.	
Begin	2017	volgt	de	lancering	van	de	Regioraad	als	enorme	mijlpaal	voor	de	stadsregio.	

2.7.3 Projectrealisatie	–	ruimtelijke	realisatie	op	terrein		
In	de	periode	van	de	subsidie	worden	weinig	tot	geen	zichtbare	resultaten	op	terrein	gerealiseerd.58	Op	dat	
moment	 is	 de	 stadsregio	 nog	 volop	 bezig	 met	 het	 vormen	 van	 een	 gemeenschappelijk	 gedragen	
langetermijnvisie	en	de	opzet	van	een	optimale	organisatiestructuur	(zie	ook	tijdslijn	onder	punt	3).	Beide	
zijn	noodzakelijk	om	over	te	gaan	tot	realisatie	van	de	deelprojecten.			
Het	 proces	 van	 de	 drie	 deelprojecten	 is	 lopende	 maar	 boekte	 bijgevolg	 weinig	 voortgang.	 Een	 aantal	
knelpunten	 raken	 niet	 opgelost	 omdat	 ze	 betrekking	 hebben	 op	meerdere	 beleidsniveaus.	 Zo	 gaat	 het	
deelproject	 ‘Westelijke	ontsluiting’	gepaard	met	een	zeer	moeizaam	proces,	de	onderhandelingen	 lopen	
stroef	en	het	omvat	een	complexe	eigendomsstructuur.59	Er	is	bovendien	weinig	draagvlak	bij	bewoners	en	
actoren.	 Voor	 het	 project	 Zuidelijk	 plateau	 wordt	 een	 visie	 ontworpen	 maar	 wordt	 gerekend	 op	
investeringen	van	Vlaamse	partners	zoals	het	AWV.	Zij	zien	dit	momenteel	echter	niet	als	urgente	opgave.	
	
Oplossingen	kunnen	pas	gerealiseerd	worden	op	basis	van	een	breed	gedragen	(interbestuurlijke)	keuze.	
Transparante	samenwerking	 tussen	de	gemeentes,	maar	ook	over	verschillende	beleidsniveaus	 is	nodig.	
Bepaalde	projecten	bevinden	zich	op	een	speerpunt	van	massieve	investeringen	waar	heel	veel	belangen	
aan	vasthangen.	De	stadsregio	leert	hieruit	dat	vrijwillige	samenwerking	interessante	resultaten	oplevert,	
maar	 onvoldoende	 is	 om	 oplossing	 te	 bieden	 aan	 grote	 structurele	 problemen.60	 	 Meer	 en	 betere	
samenwerking	met	Vlaamse	partners	en	private	actoren	is	nodig	om	tot	effectieve	realisatie	te	komen.			

2.7.4 Afstemming	vergunningenbeleid	
In	de	stadsregio	is	er	steeds	een	sterke	traditie	geweest	om	samen	te	werken	met	het	ambtelijk	niveau.	
Deze	nauwe	samenwerking	tussen	het	ambtelijk	en	het	politiek	niveau	resulteert	in	correcte	vertaling	van	
de	 visie	 in	 het	 vergunningenbeleid.	 Het	 coördinatieteam	 fungeert	 als	 ambtelijke	 ondersteuning	 van	 de	
commissies.		

	 	

																																																																				
58	Gemeenschappelijk	GIS-systeem,	visie	detailhandel,	monitoringsysteem	voor	wonen	en	sociale	huisvesting	
59	Interviews	
60	Nota	aan	de	colleges	m.b.t.	het	strategisch	project	RO,	oktober	2014.	
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3 Contextfactoren		
3.1 Gewestelijk	RUP	als	kern	van	de	samenwerking	

Het	DNA	van	de	stadsregio	zit	vervat	 in	het	gewestelijk	RUP.	Het	wetgevend	kader	van	het	RUP	was	de	
hefboom	om	samenwerking	tussen	de	gemeenten	te	stimuleren.	Het	kader	vormt	enigszins	een	dwingende	
impuls	om	de	vrijwilligheid	tot	samenwerking	in	de	praktijk	om	te	zetten.61		

3.2 Heterogene	politieke	structuur	

Een	deel	van	het	turbulente	verloop	van	het	strategisch	project	is	eigen	aan	de	politiek	sterk	heterogene	
context.	De	vier	gemeentes	hebben	elk	een	andere	partij	 in	de	meerderheid.	De	politieke	verhoudingen	
tussen	 de	 gemeenten	 bepalen	 sterk	 mee	 in	 welke	 mate	 intergemeentelijk	 wordt	 samengewerkt.	 De	
spanning	 tussen	stad	en	 rand	versterkt	deze	woelige	politieke	dynamiek:	de	centrumstad	staat	met	 zijn	
randgemeenten	in	een	fiscale	concurrentie.62	Bij	de	start	van	het	strategisch	project	was	het	dan	ook	een	
enorme	 uitdaging	 voor	 de	 projectcoördinator	 om	 de	 neuzen	 van	 de	 verschillende	 besturen	 in	 dezelfde	
richting	 te	 krijgen	 en	 de	 plannen	 op	 elkaar	 af	 te	 stemmen.	Dit	 nam	heel	wat	 tijd	 en	 energie	 in	 beslag,	
waardoor	het	project	enige	vertraging	opliep.		

3.3 Politieke	instabiliteit	

De	regio	Turnhout	heeft	sinds	de	jaren	1980	een	zeer	woelige	politieke	dynamiek	gekend.	Ook	de	start	van	
het	 strategisch	 project	 in	 2013	 gaat	 gepaard	 met	 een	 politieke	 instabiliteit.	 Door	 de	
gemeenteraadsverkiezingen	 eind	 2012	 belandt	 de	 stad	 Turnhout	 in	 politiek	 moeilijke	 tijden.	 Er	 is	 een	
meerderheid	 van	 de	 NV-A	 die	 er	 niet	 in	 slaagt	 een	 coalitie	 te	 vormen.63	 In	 september	 2013	 is	 de	 stad	
Turnhout	tijdelijk	onbestuurbaar	verklaart.	Ook	Oud-Turnhout	is	tijdens	de	subsidieperiode	geconfronteerd	
met	een	bestuurswissel	door	politieke	onenigheid.	Daarnaast	wordt	ook	de	gemeente	Beerse	gekenmerkt	
door	een	onzekere	gemeentepolitiek.64		Deze	politieke	instabiliteit	heeft	een	sterke	impact	op	de	voortgang	
van	 het	 strategisch	 project.	 Er	was	 tijdens	 het	 eerste	 jaar	 van	 het	 strategisch	 project	 veel	meer	 tijd	 en	
energie	nodig	om	de	neuzen	in	dezelfde	richting	te	krijgen.	

	 	

																																																																				
61	Verkennend	gesprek	24	mei	en	collectief	interview.	
62	Men	probeert	de	inkomsten	uit	aanvullende	belastingen	op	de	personenbelasting	en	op	de	onroerende	voorheffing	te	vergroten	via	woonbeleid	en	
ruimtelijke	ordening.	Vb.	een	gemeente	tracht	aantrekken	van	hoogwaardige	functies	aan	te	trekken	en	laagwaardige	te	verdringen	om	zo	de	waarde	van	
het	vastgoed	te	verhogen.	
63	 Coppens,	 T.	 et	 al,	 2016.	 Een	 evaluatie	 van	 subsidies	 voor	 de	 projectcoördinatie	 van	 strategische	projecten	 in	 Turnhout	 en	Aalst.	 In	 opdracht	 van	
Departement	Omgeving.	
	
64	Interview	3	juli	–	gsa	Oud-Turnhout	
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4 Succesfactoren	en	struikelblokken	
	
	

	

Figuur:	 Vijf	 types	 mijlpalen	 worden	 gedefinieerd:	 visievorming	 of	 programmatie,	 partnerwerking,	
concrete	projectrealisatie,	kennisopbouw	en	contextfactoren	(externe	invloeden).	
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4.1 Succesfactoren	
- Gewestelijk	 RUP	 Afbakening	 regionaalstedelijk	 gebied	 Turnhout	 als	 kader.	

Het	wetgevend	 kader	 van	 het	 RUP	 is	 de	 hefboom	 om	 samenwerking	 tussen	 de	 gemeenten	 te	
stimuleren.		

- Formele	 besluitvorming:	 het	 Strategisch	Meerjarenplan	 2014-2019,	 de	 tien	 hefbomen	 en	 de	
langetermijnvisie	2016-2030.		
De	formele	goedkeuring	in	de	vier	gemeenteraden	en	colleges	vormen	een	mijlpaal	in	het	proces.	
Het	is	van	cruciaal	belang	om	een	gemeenschappelijk	gedragen	doel	voor	ogen	te	hebben	om	over	
te	gaan	tot	projectrealisatie.	

- Kennisopbouw	en	-uitwisseling	als	katalysator	–	bezoek	Drechtsteden	
Het	 bezoek	 aan	 onder	 meer	 de	 Drechtsteden	 en	 regionet	 Leuven	 worden	 beschouwd	 als	
belangrijke	 mijlpalen.	 Fundamenteel	 is	 de	 aanwezigheid	 van	 politieke	 actoren	 van	 de	 hogere	
beleidsniveaus.	

- Belang	van	één	sterke	projectcoördinator	
De	projectcoördinator	wordt	aangeworven	vanuit	de	projectvereniging	als	neutrale	partij.	
Ondanks	 de	 complexe	 contextfactoren	 van	 de	 regio,	 slaagt	 de	 projectcoördinator	 erin	 om	 op	
relatief	 korte	 termijn,	 gezien	 de	 moeizame	 context,	 een	 gedragen	 visie	 en	 een	 vernieuwende	
organisatiestructuur	 te	 realiseren.	 Zijn	 specifieke	 achtergrond	 en	 kennis	 (bestuurskundige	 van	
opleiding)	heeft	mogelijks	geleid	tot	de	focus	op	procesmatige	doelstellingen.	

- Sterk	investeren	in	het	opbouwen	van	een	politiek	draagvlak	en	vertrouwen	
In	de	eerste	jaren	wordt	veel	tijd	en	energie	gestoken	in	het	creëren	van	een	politiek	draagvlak	en	
wederzijds	vertrouwen.	Deze	aanpak	is	zeer	intensief,	maar	is	noodzakelijk	om	over	te	gaan	tot	een	
gedragen	visie	en	uiteindelijk	gezamenlijke	projectrealisatie.		

- Neutrale	locatie	voor	overleg		
Overlegmomenten	werden	elk	jaar	georganiseerd	in	een	andere	gemeente	(rotatiesysteem).	Nu	
doet	 een	 vergaderruimte	 in	 het	 gebouw	 Europeion	 op	 de	 campus	 Blairon	 dienst	 als	 vaste	
vergaderlocatie.65	Dit	gebouw	wordt	door	alle	gemeenten	beschouwd	als	neutraal	terrein.		

- Nauwe	samenwerking	tussen	ambtelijk	en	politiek	niveau	(conceptteam/coördinatieteam)	
Het	 ambtelijk	 niveau	 is	 door	 de	 oprichting	 van	 het	 conceptteam,	 later	 omgevormd	 tot	
coördinatieteam,	sterk	betrokken	in	de	organisatiestructuur	van	de	stadsregio	zowel	op	het	niveau	
van	de	planning	als	de	uitvoering.	De	nauwe	samenwerking	 tussen	ambtelijk	en	politiek	niveau	
resulteert	onder	meer	in	een	correcte	vertaling	van	de	visie	in	het	vergunningenbeleid.	

- Oprichting	Regioraad	–	naar	een	sterke	organisatiestructuur	met	heldere	communicatielijnen	
Beslissingsmakers	zitten	mee	rond	de	tafel.	Door	een	intense	betrokkenheid	over	de	partijgrenzen	
heen	 te	 realiseren	 verhoogt	 ook	 het	 draagvlak	 op	 bestuurlijk	 niveau	 en	 komt	 men	 tot	 een	
gemeenschappelijk	gedragen	verhaal.	Men	slaagt	er	op	die	manier	in	om	niet	alleen	het	bestuurlijk	
overleg	te	versterken	maar	ook	te	vereenvoudigen.	

- Belang	van	informeel	contact		
In	juni	2016	werd	een	informeel	overleg	georganiseerd	tussen	de	vier	gemeentebesturen	(Verenigd	
College).	 Het	 overleg	 vond	 bewust	 plaats	 onder	 een	 gemoedelijke	 sfeer	 in	 Corsendonk,	 een	
neutrale	 locatie,	buiten	de	afbakening	van	de	 stadsregio.	Kort	na	dit	overleg	 (september	2016)	
werd	de	LT-visie	goedgekeurd.	Dit	gaf	een	doorslag	aan	het	proces.	Kort	nadien	(begin	2017)	volgt	
de	lancering	van	de	Regioraad	als	enorme	mijlpaal	voor	de	stadsregio.	
	

	 	

																																																																				
65	Het	stadskantoor	van	de	stad	Turnhout	bevindt	zich	in	een	ander	gebouw	op	de	campus	Blairon.		
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4.2 Struikelblokken	
- Huidige	wetgevend	kader	versus	ruimte	voor	experiment		

Er	 is	 nood	 aan	 flexibele	wettelijke	 samenwerkingsvormen	om	 tot	maatwerk	 te	 komen	 voor	 de	
desbetreffende	regio.	De	Vlaamse	overheid	heeft	een	kaderstellende	rol	in	de	Stadsregio	Turnhout.	
Dit	 resulteerde	 in	 de	 afbakening	 van	 het	 regionaalstedelijk	 gebied	 en	 het	 decreet	
intergemeentelijke	 samenwerking	 dat	 voorwaarden	oplegt	 voor	 de	 steun	of	 erkenning	 van	het	
vrijwillig	 opgericht	 samenwerkingsverband.	 Lokale	 actoren	 kunnen	 zich	 binnen	 dat	 kader	
organiseren.	Stadsregio	Turnhout	is	vragende	partij	naar	ruimte	voor	experiment	om	ook	buiten	
de	grenzen	van	de	huidige	wetgeving	nieuwe	vormen	van	organisatie,	zoals	vb.	een	Regioraad	met	
beslissingsbevoegdheid,	 uit	 te	 testen	 en	 zo	 te	 evolueren	 naar	 een	 optimale	 vorm	 van	
intergemeentelijke	samenwerking.			

- Interbestuurlijke	stadsregionale	samenwerking	
De	rol	van	het	Departement	Omgeving	beperkt	zich	tot	financiering	en	opvolging.	Dit	ging	gepaard	
met	weinig	continuïteit	in	opvolging	door	de	interne	reorganisatie	van	Ruimte	Vlaanderen.	Vanuit	
de	 stadsregio	 lag	 de	 focus	 in	 het	 begin	 van	 het	 traject	 voornamelijk	 bij	 de	 uitbouw	 van	 een	
horizontale	 samenwerking.	 Het	 parallel	 uitbouwen	 van	 zowel	 een	 horizontale	 als	 een	 verticale	
samenwerking	is	essentieel	in	het	kader	van	projectrealisatie.		

- Korte	looptijd	subsidieperiode	versus	projectrealisatie			
De	looptijd	van	de	bijkomende	oproep	Stadsregio’s	werd	beperkt	tot	twee	jaar.	Deze	periode	is	
niet	realistisch	om	te	komen	tot	projectrealisatie,	in	het	bijzonder	in	de	specifieke	context	van	de	
regio	Turnhout	(politieke	instabiliteit,	zeer	zwak	politiek	draagvlak,	heterogene	structuur,	…).	

- Beperkt	maatschappelijk	draagvlak		
- Nood	aan	branding	-	de	stadsregio	als	merk	

Door	enerzijds	een	beperkt	politiek	draagvlak	en	anderzijds	een	gebrek	aan	middelen	werd	tot	nu	
toe	weinig	ingezet	op	communicatie	en	participatie	naar	de	buitenwereld.	Om	het	maatschappelijk	
draagvlak	te	verhogen	dient	onder	meer	ingezet	te	worden	op	de	stadsregio	als	merk,	met	het	naar	
buiten	brengen	van	heldere	doelstellingen	en	ambities.		

- Nood	aan	overkoepelend	platform	van	soortgelijke	projecten	
De	 stadsregio	 is	 niet	 betrokken	 tot	 een	 openbaar	 platform	 met	 ruimte	 voor	 discussie	 en	 het	
uitwisselen	van	kennis	en	ervaring.	Mogelijke	partners	hiervoor	zijn	de	VVSG	en	het	Agentschap	
Binnenlands	Bestuur.	

4.3 Conclusie	
4.3.1 Doelbereiking	
De	 Stadsregio	 Turnhout	 is	 erin	 geslaagd	 om	 op	 relatief	 korte	 termijn,	 gezien	 de	 zeer	 moeilijke	
contextfactoren,	sterke	resultaten	te	boeken.	De	voorbije	jaren	is	voornamelijk	ingezet	op	het	bereiken	van	
de	procesmatige	doelstellingen:	het	opzetten	van	één	gemeenschappelijke	agenda	(Langetermijnvisie	2016-
2030	met	tien	hefbomen)	en	het	bestuurlijk	overleg	 intensifiëren	met	als	resultaat	de	oprichting	van	de	
Regioraad.		Daarnaast	zijn	reeds	een	aantal	quick-wins	voor	de	gemeenten	gerealiseerd	zoals	de	uitbouw	
van	 een	 monitoringsysteem,	 het	 stadsregionaal	 zorgplan	 en	 in	 de	 nabije	 toekomst	 de	 stadsregionale	
woondienst.	 De	 doelstellingen	 van	 de	 stadsregio	 zijn	 dus	 grotendeels	 behaald,	 maar	 niet	 binnen	 de	
vooropgestelde	subsidieperiode	van	twee	jaar.	Tot	op	heden	is	men	er	nog	niet	in	geslaagd	om	ruimtelijke	
doelstellingen	te	realiseren:	de	uitvoering	van	de	drie	deelprojecten.	Komen	tot	concrete	realisatie	binnen	
de	subsidietermijn	was	dan	ook	geen	doelstelling	en	is	op	zo’n	korte	subsidieperiode	vrijwel	onmogelijk.	
	
De	stadsregio	gaat	in	se	eerder	over	een	bestuurlijk	project	en	afstemming	van	regulier	beleid,	dan	over	
ruimtelijke	integratie.	In	navolging	van	de	Afbakening	van	het	regionaalstedelijk	gebied	Turnhout	doet	men	
voornamelijk	 aan	 beleidsafstemming	 vanuit	 ruimtelijke	 beleidsthema’s	 zoals	 wonen	 en	 mobiliteit	 om	
vervolgens	te	evolueren	naar	afstemming	tussen	ook	niet-ruimtelijke	thema’s	zoals	het	strategisch	zorgplan.	
Dit	is	ook	zichtbaar	in	de	opbouw	van	de	organisatiestructuur	van	de	Regioraad	waar	naast	een	commissie	
voor	grondgebonden	zaken	ook	een	commissie	werd	opgericht	voor	persoonsgebonden	zaken.	
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Vanuit	de	analyse	van	deze	case	voelen	we	aan	dat	ruimtelijke	strategische	projecten	zich	eerder	situeren	
op	 schaal	 van	 de	 deelprojecten	 (industrieterrein	 Bentel,	Westelijke	 Ring,	 Zuidelijk	 plateau).	 Ruimtelijke	
projecten	 evolueren	 tot	 bestuurlijke	 afstemmingsprojecten	 wanneer	 de	 schaal	 te	 groot	 wordt,	 vb.	 de	
stadsregio	Turnhout.	Dan	gaat	het	in	essentie	eerder	over	het	afstemmen	van	een	regulier	beleid	tot	een	
geïntegreerd	beleid.	Ook	dit	is	zeer	belangrijk	en	dient	ondersteund	te	worden	door	de	hogere	overheden	
op	permanente	basis.		

4.3.2 Effectiviteit:	welke	gehanteerde	aanpak	en	methoden	hebben	geleid	tot	het	
behalen	van	de	doelstellingen?		

- GRUP	Afbakening	als	hefboom	om	samenwerking	te	stimuleren	
- Aanstellen	neutrale	projectcoördinator	met	sterke	achtergrondkennis	
- Kennisopbouw	-	inspiratiedagen	
- Draagvlak-bevorderende	acties	zoals	bijvoorbeeld	het	bezoek	aan	de	Drechtsteden	
- Informeel	overleg	(vb.	bijeenkomst	Corsendonk)	
- Oprichting	van	de	Regioraad	

	

4.3.3 Strategisch	project	als	geschikt	instrument?	
Ruimte	Vlaanderen	introduceert	in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	de	strategische	projecten	als	
een	instrument	voor	de	‘realisatie’	van	de	planning.	De	doelstelling	van	de	subsidie	is	dat	het	project	een	
‘ruimtelijke’	uitvoering	krijgt	op	korte	termijn.	De	Stadsregio	is	geselecteerd	voor	de	bijkomende	oproep	
van	de	strategische	projecten	‘stadsregio’.66	Het	aspect	realisatie	was	iets	minder	relevant	bij	deze	oproep.67	
Het	strategisch	project	in	Turnhout	heeft	binnen	het	tijdsbestek	van	de	subsidieperiode	het	budget	ingezet	
om	de	stadsregio	bestuurlijk	vorm	te	geven.	Een	optimale	organisatiestructuur	 is	 immers	cruciaal	om	te	
realiseren.	De	subsidie	was	een	hefboom	om	hiertoe	te	komen.	Toch	kan	in	vraag	worden	gesteld	of	het	
strategisch	project	op	dat	moment	het	meest	geschikte	 (subsidie)instrument	was.	Moet	 in	de	 toekomst	
worden	 nagedacht	 over	 een	 nieuw	 soort	 instrument	 voor	 het	 ondersteunen	 van	 procesmatige	
doelstellingen	in	het	kader	van	gebiedsgerichte	samenwerking?	Bijvoorbeeld	een	vorm	van	beleidsmatige	
ondersteuning	zoals	het	helpen	opzetten	van	een	robuuste	organisatiestructuur	of	het	stroomlijnen	van	
talrijke	plannen	tot	één	gedragen	visie.		

4.3.4 Rol	van	het	Departement	Omgeving		
De	rol	en	betrokkenheid	van	het	Departement	Omgeving	tot	het	strategisch	project	Stadsregio	Turnhout	is	
zeer	beperkt.	Zo	staat	het	Departement	in	voor	de	financiële	ondersteuning	(subsidie	strategisch	project),	
de	 opvolging	 van	 het	 strategisch	 project	 en	 de	 coördinatie	 en	 ondersteuning	 van	 bovenlokale	
programmering	(in	het	kader	van	de	woonprogrammatie).68	
Het	 is	mogelijk	 dat	 de	 interesse	 van	 het	 Departement	 in	 het	 strategisch	 project	 gedurende	 het	 proces	
verdwenen	 is	 door	 tegengestelde	 verwachtingen.	 De	 Stadsregio	 Turnhout	 richt	 zich	 voornamelijk	 tot	
procesmatige	 doelstellingen,	 het	 Departement	Omgeving	 had	 daarentegen	 voornamelijk	 verwachtingen	
richting	de	concrete	realisatie	van	ruimtelijke	doelstellingen	op	terrein.	Anderzijds	gaat	het	verloop	van	het	
strategisch	project	gepaard	met	een	interne	reorganisatie	van	het	Departement	Omgeving	wat	zorgt	voor	
discontinuïteit	in	de	opvolging.	De	Stadsregio	is	vragende	partij	voor	een	sterkere	betrokkenheid	van	het	
Departement.	 Zo	 is	 er	 de	 vraag	 naar	 beleidsmatige	 ondersteuning,	 het	 verhogen	 van	 de	 lokale	
bestuurskracht	en	ruimte	voor	experiment	om	ook	buiten	de	grenzen	van	de	huidige	wetgeving	nieuwe	
vormen	van	organisatie	uit	te	testen.	In	het	kader	van	projectrealisatie	is	er	vraag	naar	agendering	van	een	
aantal	ruimtelijke	projecten	bij	Vlaamse	actoren	zoals	AWV.	Een	transparante	samenwerking	naar	hogere	
beleidsniveaus	 is	 nodig	 alsook	 betere	 samenwerking	 tussen	 Vlaamse	 actoren	 onderling	 (één	 Vlaamse	
stem).69		

																																																																				
66	Zie	ook	Situatieschets	–	strategische	projecten	
67	Interview	november	2017.	
68	Voor	meer	informatie	zie	punt	2.4.	Actoren	en	hun	motivatie:	rol	van	het	Departement	Omgeving.	
69	Voor	meer	informatie	zie	2.7	Resultaten:	Projectrealisatie:	ruimtelijke	realisatie	op	terrein.	
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1 Situatieschets	

1.1 Het	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	
Een	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	(T.OP)	is	door	toenmalig	Vlaams	minister	van	Ruimtelijk	Ordening	
Philippe	Muyters	gedefinieerd	als	een	 instrument	 in	het	ruimtelijk	ontwikkelingsbeleid.	Het	kadert	 in	de	
vernieuwing	 van	 het	 plansysteem,	 vooruitlopend	 op	 het	 Beleidsplan	 Ruimte	 Vlaanderen	 (BRV)	 en	 het	
Gewestelijk	Plan	voor	Duurzame	Ontwikkeling	van	het	Brussels	Gewest	(GDPO).	Het	programma	heeft	als	
doel	om	het	Europees,	het	Vlaams	en	het	lokaal	beleid	voor	een	gebied	te	stroomlijnen	in	functie	van	een	
ruimtelijk	 thema.	 Het	 is	 in	 2013	 geïnitieerd	 door	 Ruimte	 Vlaanderen	 (nu	 Departement	 Omgeving)	 om	
territoriale	win-winsituaties	in	beeld	te	brengen	en	te	realiseren.			
“Een	 territoriaal	ontwikkelingsprogramma	brengt	 relevante	belanghebbenden	 samen	om	 in	een	bepaald	
gebied	 vanuit	 gemeenschappelijke	 doelstellingen	 tot	 (een	 programma	 van)	 realisaties	 op	 korte	 en	
middellange	termijn	te	komen.”70	
Sinds	2013	zijn	drie	territoriale	ontwikkelingsprogramma’s	opgestart:	T.OP	Centraal	Limburg	(2013),	T.OP	
Noordrand	(2014)	en	T.OP	kustzone	(2015).	Dit	rapport	evalueert	het	tweede	T.OP	project,	T.OP	Noordrand.	
	

1.2 Voorafgaande	historiek	–	uitdagingen	voor	de	
Vlaamse	Rand	rond	Brussel	

De	noordelijke	rand	rond	Brussel	wordt	de	laatste	decennia	geconfronteerd	met	grote	maatschappelijke	en	
ruimtelijke	uitdagingen.	Bevolkingsprognoses	voorzien	dat	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	op	1	januari	
2030	meer	dan	1,27	miljoen	inwoners	zou	tellen.	Deze	demografische	groei	brengt	uitdagingen	met	zich	
mee	 inzake	huisvesting,	 ruimtegebruik,	 voorzieningen,	maar	ook	 sociale	 cohesie,	…	De	noordelijke	 rand	
rond	 Brussel	 vangt	 een	 groot	 deel	 van	 de	 migratie	 uit	 Brussel	 richting	 Vlaanderen	 als	 eerste	 op.	 De	
bevolkingsgroei	 is	 het	 meest	 uitgesproken	 in	 Machelen,	 Zaventem	 en	 Vilvoorde.	 Als	 we	 de	
inwonersaantallen	en	de	economische	kracht	van	deze	drie	entiteiten	optellen,	resulteert	dit	in	de	derde	
grootste	stad	van	Vlaanderen.	Hoge	vastgoedprijzen	zorgen	voor	een	sterke	urbanisatie	van	de	periferie	
waardoor	groene	en	open	ruimte	in	de	rand	onder	druk	komt	te	staan.71		
Naast	 deze	 demografische	 groei	 kent	 Brussel	 sinds	 de	 jaren	 1970	 een	 dramatische	 de-industrialisatie.	
Hierdoor	wordt	de	noordrand	geconfronteerd	met	toenemende	werkloosheid	en	een	hoge	aanwezigheid	
van	 brownfields.	 	 Deze	 postindustriële	 ontwikkeling	 plaatst	 economische	 herbestemming	 hoog	 op	 de	
agenda.	Sinds	de	jaren	1950	voert	de	overheid	in	de	rand	rond	Brussel	echter	een	“Groene	Gordel-beleid”	
of	buitengebied-beleid.		
De	Noordrand	vormt	een	dynamisch	en	complex	gebied	waarin	een	kluwen	aan	projecten	op	stapel	staan	
en	een	veelheid	aan	actoren	actief	is.	Er	zijn	diverse	lopende	processen	met	een	ruimtelijke	impact	over	de	
gewestgrens	 heen.	 Heel	wat	 initiatieven	 overlappen	 of	 beïnvloeden	 elkaar.	 Beide	 gewesten	 beschikken	
bovendien	over	uiteenlopende	visies	op	de	noordrand.72	Grensoverschrijdende	afstemming	 tussen	deze	
diverse	projecten	is	tot	op	heden	beperkt.	Elk	project	beschikt	over	een	afzonderlijke	organisatiestructuur.	
Geen	enkele	actor	neemt	een	duidelijke	regierol	op.	
Om	aan	deze	uitdagingen	tegemoet	te	komen	wil	Ruimte	Vlaanderen	(nu	Departement	Omgeving)	samen	
met	de	belanghebbenden	een	wervend	verhaal	voor	de	Noordrand	ontwikkelen.	Om	dit	te	bereiken	zet	het	
departement	in	op	het	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	(T.OP)	als	aanpak.	Al	snel	werd	duidelijk	dat	
een	samenwerking	tussen	het	Vlaams	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	hierbij	cruciaal	is.		
Op	 initiatief	 van	Ruimte	Vlaanderen	 vinden	 vanaf	 augustus	 2013	 de	 eerste	 voorbereidende	 gesprekken	
plaats	 om	 samenwerking	 tussen	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest	 en	 het	 Vlaams	 Gewest	 rond	 deze	
																																																																				
70	https://www.ruimtevlaanderen.be/TOP,	geraadpleegd	op	8	september	2017.	
71	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.		

72	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	en	het	Gewestelijk	Plan	voor	Duurzame	Ontwikkeling	(GDPO)	
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uitdagingen	 te	 stimuleren.	 Deze	 gesprekken	 kaderen	 in	 een	 zoektocht	 om	 gezamenlijk	 gefinancierd	
‘ontwerpend	onderzoek’	op	te	zetten	als	tool.	Het	Brussels	Gewest	staat	open	om	iemand	af	te	vaardigen,	
maar	politiek	ondertekenen	was,	onder	meer	in	de	aanloop	naar	de	verkiezingen,	een	brug	te	ver.	Ruimte	
Vlaanderen	verandert	van	strategie	en	zal	in	deze	eerste	fase	instaan	voor	de	financiële	ondersteuning.	Eén	
jaar	 later,	 in	 juni	 2014,	 gaat	T.OP	Noordrand	 van	 start	met	 een	 informeel	partnerschap	 tussen	de	 vier	
kernactoren:	Ruimte	Vlaanderen,	Brussel	 Stedelijke	Ontwikkeling	 (nu	perspective.brussels),	 de	provincie	
Vlaams-Brabant	en	de	Openbare	Vlaamse	Afvalstoffenmaatschappij	 (OVAM).	De	provincie	 is	 reeds	 jaren	
actief	 in	 de	 Noordrand	 met	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 ruimtelijke	 visie	 op	 de	 gemeenten	 Vilvoorde	 en	
Machelen.73	 	 OVAM	 is	 als	 partner	 opgenomen	 gezien	 de	 veelheid	 aan	 brownfields.	 Het	 rijk	 industrieel	
verleden	laat	immers	zijn	sporen	na	op	de	kwaliteit	van	de	bodem	in	de	Noordrand.		
T.OP	Noordrand	spoort	samen	met	de	vernieuwing	van	het	ruimtelijk	plansysteem	naar	aanleiding	van	de	
opmaak	van	het	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	(BRV)	en	het	Gewestelijk	Plan	voor	Duurzame	Ontwikkeling	
(GPDO).		
T.OP	 Noordrand	 vormt	 een	 eerste	 aanzet	 tot	 intensief	 overleg	 en	 gezamenlijke	 beleidsvoorbereidende	
kennisopbouw	 sinds	 de	 oprichting	 van	 het	 Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	 in	 1989.74	 De	 samenwerking	
tussen	 beide	 gewesten	 kadert	 binnen	de	 opdracht	 zoals	 vermeld	 in	 het	 ‘Akkoord	 tot	 instelling	 van	 een	
Informatieforum	Ruimtelijke	Ordening’,	gelanceerd	in	november	2012.	De	Brusselse,	Vlaamse	en	Waalse	
ministers	 van	 ruimtelijke	 ordening	 komen	 tot	 dit	 akkoord	 om	 via	 het	 forum	 elkaar	 te	 informeren	 over	
stedenbouwkundige	projecten.		
	 	

																																																																				
73	Strategisch	masterplan	Vilvoorde-Machelen	(2009)	en	Strategisch	project	Reconversie	Vilvoorde-Machelen	(sinds	2011).		
74	Zie	ook	Contextfactoren	
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2 Evaluatie	van	het	proces	

2.1 Programmabepaling	
2.1.1 Zwakke	‘sense	of	urgency’	
Het	opstarten	van	T.OP	Noordrand	in	2013	is	geen	gevolg	van	een	urgente	opgave	zoals	de	sluiting	van	Ford	
Genk	voor	T.OP	Limburg.	T.OP	Noordrand	kadert	binnen	het	project	Metropolitaan	Kerngebied	dat	focust	
op	de	ruime	regio	tussen	Antwerpen,	Brussel	en	Leuven.	De	visie	op	het	Metropolitaan	Kerngebied	steunt	
op	het	beleidskader	dat	volgt	uit	het	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen.	Dit	beleidskader	in	opmaak	bestaat	
uit	 twee	 beleidssporen	 die	 zich	 richten	 op	 een	 stedelijk	 en	 open-ruimte	 netwerk.75	Met	 dit	 project	wil	
Ruimte	Vlaanderen	(nu	Departement	Omgeving)	een	fris	verhaal	schrijven	voor	de	strategische	ruimte	in	
Vlaanderen,	het	Metropolitaan	Kerngebied	en	een	brandpunt	van	verstedelijking	erin,	de	Noordrand	van	
Brussel.	Inhoudelijke	bijsturingen	aan	het	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	(2015-2016)	zorgen	ervoor	dat	de	
ruimere	focus	op	het	Metropolitaan	Kerngebied	al	snel	wordt	verlaten	en	de	nadruk	meer	en	meer	komt	te	
liggen	op	het	potentieel	testgebied:	de	Noordrand	van	Brussel.76	T.OP	Noordrand	tracht	een	antwoord	te	
bieden	 op	 de	 actuele	 ruimtelijke	 uitdagingen	 van	 de	 noordelijke	 rand,	 nl.	 demografische	 groei	 en	
heroriëntatie	van	de	economische	activiteiten,	maar	vertrekt	niet	vanuit	een	duidelijk	momentum.	Doordat	
er	reeds	verschillende	projecten	lopende	zijn	met	betrekking	tot	de	Noordrand,	kunnen	we	niet	spreken	
van	een	 ‘sense	of	urgency’.	T.OP	Noordrand	 is	wel	ontstaan	vanuit	een	noodzaak	om	tot	afstemming	te	
komen	 tussen	 de	 verschillende	 lopende	 processen.77	 	 Op	 terrein	 zijn	 er	 de	 laatste	 jaren	 tal	 van	 grote	
ruimtelijke	uitdagingen	die	de	nood	aan	 intergewestelijke	samenwerking	onderschrijven	zoals	het	debat	
rond	shoppingcentra	als	Uplace	in	Machelen,	het	vastleggen	van	vliegroutes	en	de	optimalisatie	van	de	ring	
R0.	Sinds	1989,	de	oprichting	van	het	Brussels	Gewest,	vond	nog	geen	succesvolle	ervaring	met	ruimtelijke	
samenwerking	tussen	beide	gewesten	plaats.78	

2.1.2 Plangebied	met	flexibele	omvang		
Oorspronkelijk	 werd	 de	 scope	 van	 het	 plangebied,	 als	 testgebied	 binnen	 het	 project	 Metropolitaan	
kerngebied	Vlaanderen,	beperkt	 tot	het	gebied	Vilvoorde,	Machelen	en	Zaventem.	Het	doel	was	op	dat	
moment	om	op	het	schaalniveau	van	de	drie	(stedelijke)	kernen	een	stedelijke	ontwikkelingsstrategie	uit	te	
werken	met	het	oog	op	een	coherente	visie	voor	het	hele	gebied.79	De	plannen	om	op	Parking	C	van	Brussels	
Expo	een	voetbalstadion	te	bouwen	en	de	ontwikkeling	van	een	winkelcentrum	aan	de	Heizel	verbreden	de	
scope	van	T.OP	Noordrand	met	het	grondgebied	van	Grimbergen.	Bovendien	werd	snel	duidelijk	dat	het	
een	gemiste	kans	zou	zijn	om	het	T.OP	te	beperken	tot	de	administratieve	grens	van	het	Vlaams	Gewest.	
Kort	daarop	zijn	 in	augustus	2013	onderhandelingen	opgestart	met	Brussels	Stedelijke	Ontwikkeling	 (nu	
perspective.brussels).80	 Sindsdien	 strekt	 het	 projectgebied	 van	 T.OP	 Noordrand	 zich	 uit	 over	 twee	
gewesten,	 het	 Vlaams	 Gewest	 en	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest.	 Het	 T.OP	 omvat	 delen	 van	 het	
grondgebied	 van	 de	 gemeenten	 Vilvoorde,	 Machelen	 en	 Zaventem,	 Grimbergen,	 Brussel	 (Neder-Over-
Heembeek,	Haren),	Evere	en	Schaarbeek.	De	zuidwestelijke	grens	wordt	gevormd	door	de	Van	Praetbrug	
en	de	Lambermontlaan.	De	E40	is	de	zuidoostelijke	grens.81	Naar	aanleiding	van	de	consultatieperiode	begin	
2016	(zie	verder)82	geven	de	gemeenten	Meise	en	Steenokkerzeel	aan	dat	ook	zij	op	de	hoogte	willen	zijn	
van	T.OP	Noordrand.	Op	dat	moment	is	besloten	om	ook	de	gemeenten	die	slechts	een	klein	deel	binnen	
het	 gebied	 van	 T.OP	 Noordrand	 zijn	 gelegen	 zonder	 onderscheid	 te	 betrekken.	 Sindsdien	 zijn	 ook	 de	
gemeenten	 Wemmel	 (Heizel),	 Meise	 (A12-tram),	 Kraainem	 (knooppunt	 E40/R0),	 Steenokkerzeel	
(Luchthaven)	en	Sint-Lambrechts-Woluwe	(deel	ten	noorden	van	de	E40)	op	dezelfde	manier	betrokken.		

																																																																				
75	https://www.ruimtelijkeordening.be/BRV/Beleidskaders/LogistiekNetwerk,	geraadpleegd	op	2	november	2017.	
76	T.OP	Noordrand,	projectplan	2017.		
77	Steunpunt	Ruimte,	2016.	Toekomstverkenning	als	collectief	leren.	In	opdracht	van	het	departement	Ruimte	Vlaanderen.	
78		De	derde	staatshervorming.	Het	Brussels	gewest	krijgt	een	eigen	parlement	en	regering.	
79	T.OP	project	B.B.B.	Vilvoorde-Machelen-Zaventem.	Bron:	Ruimte	Vlaanderen,	juni	2013.	Oproep	Projectmanager	“gebiedsontwikkeling	Metropolitaan	
Kerngebied	Vlaanderen”.	
80	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.	
81	T.OP	Noordrand,	2015.	Territoriaal	ontwikkelingsprogramma	Noordrand,	Proeve	van	programma	‘Ceci	n’est	pas	un	rand’.	
82	Een	eerste	actieprogramma	Proeve	van	Programma,	zie	punt	2.2.	Doelstellingen.	
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2.2 Doelstellingen	
2.2.1 Initiële	doelstelling	–	opmaak	regionale	visie		
Het	initieel	doel	van	T.OP	Noordrand	is	om	samen	met	de	belanghebbenden	een	langetermijnvisie	(2040-
2050)	voor	het	plangebied	te	ontwikkelen.	De	visie	zou	de	basis	vormen	voor	het	intergewestelijk	beleid	
van	 ruimtelijke	 ontwikkelingen	 voor	 deze	 regio.83	 T.OP	 Noordrand	 wordt	 aanzien	 als	 een	
beleidsvoorbereidende	studie,	met	een	focus	op	de	lange	termijn.84	De	aanpak	als	T.OP	moet	toelaten	om,	
met	voldoende	ruimte	voor	experiment,	met	alle	partners	in	overleg	en	in	coproductie	tot	een	ruimtelijke	
visie	te	komen.			

2.2.2 Vier	gedeelde	doelen		
De	doelstellingen	zijn	niet	op	voorhand	gedefinieerd	en	vormen	de	opgave	voor	het	T.OP-proces.	Ze	worden	
tijdens	 het	 proces	 in	 overleg	 met	 de	 belanghebbenden	 opgesteld.	 Toch	 is	 een	 basis	 hiervoor,	 als	
intergewestelijke	 insteek,	 geformuleerd.	 Zowel	 het	 Vlaams	 als	 het	 Brussel	 Hoofdstedelijk	 Gewest	
beschikken	namelijk	over	een	eigen	agenda	voor	het	plangebied:	respectievelijk	het	Witboek	Beleidsplan	
Ruimte	 Vlaanderen	 (BRV)	 en	 het	 Gewestelijk	 Plan	 voor	 Duurzame	 Ontwikkeling	 (GDPO).	 Vanuit	 deze	
beleidsdocumenten	worden	midden	2014	onderstaande	gezamenlijke	doelstellingen	als	opgave	voor	T.OP	
Noordrand	geformuleerd:		

- demografische	groei	als	hefboom	voor	het	creëren	van	een	nieuwe	stedelijkheid,	
- significant	lager	gebruik	van	natuurlijke	hulpbronnen	en	het	terugdringen	van	gezondheidsrisico’s,	
- functionele	en	ruimtelijke	samenhang,	
- kwaliteitsvolle	en	robuuste	economie.	
Deze	doelstellingen	vormen	het	startpunt	van	het	proces	van	visievorming.	De	vier	gedeelde	doelen	staan	
open	voor	discussie	en	kunnen	bijgestuurd	worden	naar	aanleiding	van	nieuwe	inzichten	tijdens	de	loop	
van	het	proces.85	

2.2.3 Een	eerste	actieprogramma	-	Proeve	van	Programma		
In	 juni	 2015	 wordt	 het	 Proeve	 van	 Programma,	 een	 ambitieuze	 visie	 met	 97	 acties,	 gelanceerd.	 Het	
programma	 is	opgebouwd	uit	vier	thematische	strategieën	 (generieke	aanpak)	om	de	stedelijke	visie	 te	
bereiken:		

- stedelijke	ontwikkeling	enten	op	een	gelaagd	mobiliteitsnetwerk,	
- open	ruimte	als	motor	voor	stedelijke	ontwikkeling,	
- stedelijke	ontwikkeling	en	Ring	R0/luchthaven	in	balans	brengen,	
- en	onderbenutte	ruimte	activeren.	
Onder	elke	strategie	worden	meerdere	acties	opgenomen.	Deze	acties	zijn	generiek	van	aard	en	zijn	van	
toepassing	voor	het	volledige	plangebied.86	Naast	deze	vier	strategieën	identificeert	het	programma	in	de	
Noordrand	vier	deelgebieden	van	strategisch	belang	(gebiedsgerichte	benadering):	

- Europese	Boulevard	Zuidstation	–	EU	–	NAVO	–	luchthaven,	
- Internationaal	evenementenplateau	Heizel,	
- Grootstedelijke	corridor	Leuvensesteenweg-E40,	
- Zenne	–	de	gedeelde	vallei.	
De	 deelgebieden	 krijgen	 omwille	 van	 hun	 eigenheid	 een	 specifieke	 benadering	 op	 maat.	 Binnen	 elk	
deelgebied	 geeft	 een	 lijst	 van	 acties	weer	 op	welke	manier	 de	 voorgaande	 strategieën	 kunnen	 bereikt	
worden.	Voor	elke	actie	wordt	aangegeven	wat	de	actie	inhoudt,	wie	de	minimaal	te	betrekken	actoren	zijn,	
wat	de	termijnen	en	de	prioriteiten	zijn	en	wat	de	relatie	is	met	het	beslist	beleid.	
In	het	voorjaar	2016	wordt	het	Proeve	van	Programma	opengesteld	voor	brede	consultatie.	Deze	periode	
biedt	 alle	 belanghebbenden	de	mogelijkheid	om	 reacties	 te	 geven	op	het	 voorliggend	actieprogramma.	

																																																																				
83	T.OP	Noordrand,	procesnota,	juni	2014.	
84		Het	kadert	in	de	vernieuwing	van	het	plansysteem,	vooruitlopend	op	het	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	(BRV)	en	het	Gewestelijk	Plan	voor	
Duurzame	Ontwikkeling	van	het	Brussels	Gewest	(GDPO).	
85	T.OP	Noordrand,	procesnota,	juni	2014.	
86	T.OP	Noordrand,	Proeve	van	Programma,	juni	2015.		
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Tijdens	 deze	 consultatieperiode	 is	 het	 Proeve	 van	 Programma	 zeer	 kritisch	 onthaald.	 Het	 onzorgvuldig	
gebruik	van	het	Frans	in	de	Vlaamse	rand	en	het	zeer	stedelijk	gekleurd	taalgebruik	hebben	vrij	veel	tumult	
veroorzaakt,	 zowel	 lokaal	 als	 tot	 in	 de	 nationale	 pers.87	 Kort	 daarop	 zijn	 de	 tweetalige	 teksten	 van	 de	
website	gehaald	en	werd	de	consultatieperiode	verlengd.	
Inhoudelijk	 werd	 de	 bandbreedte	 van	 de	 visie	 in	 het	 programma	 plots	 zeer	 smal.	 Verschillende	
belanghebbenden	 verbaasden	 zich	 hiervoor.	 Daarnaast	 werd	 een	 lijst	 van	 bijna	 honderd	 acties	 (veelal	
overgenomen	van	andere	actoren)	vermeld,	en	gemengd	met	soms	zeer	wilde,	lokaal	niet-teruggekoppelde	
ideeën.	 	De	veelheid	aan	voorgestelde	acties	opgenomen	in	het	plan	zijn	daarenboven	op	voorhand	niet	
financieel	 onderzocht.	 Bovendien	 was	 er	 nog	 niet	 formeel	 teruggekoppeld	 met	 de	 betrokken	
gemeentebesturen.88	Eind	april	2016	neemt	de	Stuurgroep	kennis	van	de	voornaamste	bezorgdheden	en	
besluit	men	om	het	project	grondig	bij	te	sturen.		

2.2.4 Bijsturen	doelstelling	–	focus	op	intergewestelijke	samenwerking	
De	ambitieuze	visie	met	97	acties	wordt	herleid	naar	een	beperkt	aantal	gedragen	acties.	Het	doel	van	T.OP	
Noordrand	focust	niet	langer	op	het	ontwikkelen	van	een	regionale	visie,	maar	tracht	op	een	bescheiden	
manier	aan	te	tonen	dat	intergewestelijke	samenwerking	wel	degelijk	zinvol	is.	De	ambitie	ligt	nu	eerder	
bij	het	overleg	en	de	samenwerking,	met	focus	op	intergewestelijke	afstemming	en	visievorming	waarbij	
ieder	verantwoordelijk	blijft	voor	zijn	eigen	bevoegdheden.89	Het	programma	evolueert	van	visievorming	
naar	een	meer	projectgerichte	benadering.90	Onderstaande	passage	omschrijft	de	bijgestelde	doelstelling.	
In	 se	 kunnen	 we	 stellen	 dat	 de	 inhoudelijke	 doelstellingen	 vrij	 gelijkaardig	 zijn	 aan	 het	 Proeve	 van	
Programma,	maar	op	een	doordachte	wijze	zijn	geformuleerd.	
	
	“T.OP	Noordrand	wil	overleg	en	samenwerking	 tussen	de	belanghebbenden	stimuleren,	met	bijzondere	
aandacht	voor	intergewestelijke	afstemming	en	visievorming,	waarbij	ieder	verantwoordelijk	blijft	voor	de	
eigen	bevoegdheden		
in	deze	samenwerking	moet	gelijktijdig	aandacht	zijn	voor	het	versterken	van	het	open-ruimtenetwerk,	het	
opvangen	van	de	demografische	groei,	en	het	stimuleren	van	de	economische	groei.	Hiervoor	zetten	we	
maximaal	 in	 op	 hergebruik	 van	 reeds	 benutte	 ruimte	 en	 van	 onderbenutte	 ruimte	 terwijl	 open	 ruimte	
prioritair	gevrijwaard	blijft		
zodat	 partners	 en	 belanghebbenden	 kunnen	 overgaan	 tot	 de	 effectieve	 realisatie	 van	 ruimtelijke	
initiatieven	in	het	gebied	die		

- elkaar	versterken,	de	ecologische	voetafdruk	van	het	gebied	verkleinen,		
- het	ruimtelijk	functioneren	verbeteren,		
- het	(stedelijk)	metabolisme	effectiever	en	efficiënter	maken,		
- bijdragen	 aan	 het	 terugdringen	 van	 gezondheidsrisico’s	 en	 creëren	 van	 een	 betere	

leefomgeving,	en	dit	met	een	maximaal	ambitieniveau.		
met	 respect	 voor	 het	 specifiek	 ruimtelijk	 functioneren	 van	 verschillende	 gebieden	 van	 het	 Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest	en	de	Vlaamse	rand.”91	
	
Op	de	Stuurgroep	van	juni	2016	wordt	bewust	gekozen	om	zo	concreet	mogelijk	aan	de	slag	te	gaan	met	
werven.	 De	 ambitie	 is	 om	met	 deze	werven	 concrete	 voorstellen	 te	 formuleren	 die	 de	urgentie	 en	 de	
opportuniteiten	om	samen	te	werken	aantonen.	Belangrijk	is	dat	deze	werven	op	korte	termijn	doorwerken	
in	realisaties	op	terrein.	Het	doel	is	om	met	deze	werven	aan	te	tonen	dat	men	erin	slaagt	om	oplossingen	
te	 vinden	 voor	 kleine	 gewestgrensoverschrijdende	 ruimtelijke	 uitdagingen	 en	 dat	 dit	 kan	 leiden	 tot	
succesvolle	resultaten.	Het	achterliggend	idee	is	om	de	lange	termijn	visie	‘on	hold’	te	zetten	tot	de	korte	
termijn	 acties	 in	 de	 werven	 zichtbare	 geslaagde	 resultaten	 oplevert,	 om	 zo	 het	 politiek	 draagvlak	 te	
verhogen.	

																																																																				
87	T.OP	Noordrand,	projectplan	2017.	
88	Verkennend	gesprek,		mei	2017.	
89		Parlementaire	vraag	27	september	2016,	SV7.	
90	Nota	aan	de	Brusselse	en	Vlaamse	Ministers	bevoegd	voor	ruimtelijke	ordening,	januari	2017.	Betreft:	T.OP	Noordrand:	stand	van	zaken,	
actieprogramma,	MOU.	
91		T.OP	Noordrand,	voorstel	actieprogramma	december	2016.	
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2.2.7 Lopende	processen		
T.OP	 Noordrand	 wil	 zoveel	 mogelijk	 kaderen	 binnen	 het	 huidige	 gevoerde	 beleid	 en	 het	 beleid	 in	
ontwikkeling.	 Het	 programma	 onderzoekt	 hoe	 principes	 van	 het	 witboek	 BRV,	 het	 ontwerp	 GDPO,	 de	
visienota	 Ruimte	 Vlaams-Brabant	 en	 de	 lange	 termijn	 strategie	 voor	 Vlaanderen,	 Visie	 2050,	 en	 in	 het	
bijzonder	de	transitie	naar	circulaire	economie	kunnen	doorwerken	in	de	praktijk.	
Daarnaast	 zoekt	 T.OP	 Noordrand	 maximaal	 aansluiting	 bij	 lopende	 processen	 of	 initiatieven.	 In	 het	
plangebied	 zijn	 diverse	 processen	 lopende	 waaronder	 het	 strategisch	 project	 Reconversie	 Vilvoorde-
Machelen.	In	2008	is	onder	impuls	van	de	provincie	Vlaams-Brabant	en	met	ondersteuning	van	de	subsidie	
voor	 strategische	 projecten,	 de	 ruimtelijke	 visie	 vastgelegd	 in	 het	 Strategisch	 masterplan	 Vilvoorde-
Machelen.	In	2015	is	inmiddels	een	derde	subsidieperiode	toegekend	om	de	complexiteit	van	het	project	
verder	aan	te	pakken.99		De	afbakening	van	T.OP	Noordrand	is	deels	afgestemd	op	de	afbakening	van	dit	
strategisch	 project.100	 Vanuit	 het	 beheerscomité	 Vilvoorde-Machelen101	 is	 men	 zeer	 tevreden	 met	 de	
bijkomende	aandacht	en	inspanning	die	vanuit	T.OP	Noordrand	wordt	geleverd	ter	ondersteuning	van	de	
intergewestelijke	 problematieken.	 De	 eerste	 maanden	 vond	 er	 maandelijks	 overleg	 plaats	 met	 het	
projectteam	T.OP	Noordrand	voor	de	afstemming	en	uitwisseling	van	kennis.102		
T.OP	Noordrand	tracht	de	lopende	trajecten	zichtbaar	te	maken	voor	andere	actoren	met	de	idee	dat	dit	
net	tot	meerwaarde	kan	leiden.103	Doel	van	T.OP	Noordrand	is	te	komen	tot	afstemming	tussen	de	lopende	
processen	 en	 een	 visie	 die	 in	 samenspraak	 wordt	 ontwikkeld.	 Via	 de	 projectmonitor	 bracht	 het	
Departement	Omgeving	aanvankelijk	lopende	processen	en	locatiegebonden	acties	in	kaart.	De	idee	was	
om	zo	onder	meer	overtollige	projectstructuren	te	vermijden	en	synergiën	of	conflicten	te	detecteren.104		
Deze	projectmonitor	heeft	enige	tijd	stilgelegen	omdat	het	zeer	veel	tijd	vergde	en	omdat	het	niet	duidelijk	
was	welke	 (Vlaamse)	projecten	precies	 relevant	waren,	gezien	de	 focus	op	de	vijf	werven.	Dit	wordt	nu	
langzaamaan	terug	actief.	Naar	aanleiding	van	externe	vragen	(luchthaven,	Ring	R0	en	verschillende	mer’s,	
…)	en	de	voortgang	van	de	werven	(vnl.	Europese	boulevard)	wordt	het	duidelijk	welke	projecten	precies	
nuttig	zijn	voor	de	kennisdeling.105	
Naarmate	nieuwe	inzichten	voortvloeien	uit	de	visievorming	van	T.OP,	worden	partners	wel	gestimuleerd	
om	lopende	processen	bij	te	sturen.	Zo	ontstaat	een	wisselwerking	tussen	top-down	en	bottom-up.	Lopende	
'complexe'	 processen	 zoals	 Uplace,	 Schaarbeek-Vorming	 en	 de	 geplande	 gevangenis	 in	 Haren	 worden	
daarentegen	expliciet	uit	het	plangebied	gehaald	om	niet	te	verzeilen	in	politiek	vaarwater.106	T.OP	heeft	
immers	niet	de	intentie	om	lopende	processen	te	vertragen.	Beslist	beleid	voor	de	korte	termijn	wordt	als	
dusdanig	niet	in	vraag	gesteld.		
	 	

																																																																				
99	https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten/Zoek-naar-projecten/Projecten/projId/36,	
geraadpleegd	op	7	november	2017.		
100	Steunpunt	Ruimte,	2016.	Toekomstverkenning	als	collectief	leren.	In	opdracht	van	het	departement	Ruimte	Vlaanderen.	
101	De	stad	Vilvoorde,	de	gemeente	Machelen,	POM	en	de	provincie	Vlaams-Brabant	zijn	de	kernactoren	in	de	projectstructuur	van	het	strategisch	
project	Reconversie	Vilvoorde-Machelen.	Zij	sturen	het	project	aan	via	een	Beheerscomité	met	afgevaardigden	van	de	partners.	Het	beheerscomité	
wordt	voorgezeten	door	de	burgemeester	van	Vilvoorde	en	de	burgemeester	van	Machelen.	(Bron:	Strategisch	project	Reconversie	Vilvoorde-
Machelen,	jaarrapport	periode	1	oktober	2015	-	1	oktober	2016.)	
102	Strategisch	project	Reconversie	Vilvoorde-Machelen,	jaarrapport	periode	oktober	2015-oktober	2016.	
103	T.OP	Noordrand,	20	juni	2016.	Verslag	Stuurgroep.	
104	T.OP	Noordrand,	2015.	Territoriaal	ontwikkelingsprogramma	Noordrand,	Proeve	van	Programma.	
105		Overleg	projectcoördinator,	december	2017.	
106	Bijvoorbeeld:	Uplace	werd	bewust	uit	de	afbakening	van	de	werf	Buda	gehaald	om	politieke	patstelling	te	vermijden.	(Interview,	juli	2017)	
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2.3 Organisatiestructuur	en	besluitvorming	
De volgende schema’s geven een overzicht van de evolutie in organisatiestructuur sinds de opstart van 
T.OP Noordrand in 2014. 

	

	

Figuur	6	–	Organisatiestructuur	anno	2014	
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Figuur	 7	 -	 Organisatiestructuur	 anno	 2017	 (belangrijkste	 evolutie:	 toevoegen	 kabinetten	 en	
vertegenwoordigers	 van	 de	 betrokken	 gemeenten	 (bestuurlijk	 niveau)	 en	 operationele	 partners	
(uitvoerend	niveau)	

Voor	T.OP	Noordrand	 is	een	duidelijke	organisatiestructuur	opgezet	als	 kern	van	de	gebiedswerking.	 Ze	
omvat	het	Dagelijks	Bestuur	en	de	Stuurgroep:		
Dagelijks	Bestuur	
Het	 Dagelijks	 Bestuur	 staat	 in	 voor	 de	 dagelijkse	 werking	 van	 T.OP	 Noordrand.	 Ze	 staat	 in	 voor	 de	
inhoudelijke	en	administratieve	voorbereiding	en	opvolging	van	het	proces.107	Het	Dagelijks	Bestuur	omvat	
de	 vier	 kernactoren	 van	 T.OP	 Noordrand:	 vertegenwoordigers	 van	 het	 Departement	 Omgeving,	
perspective.brussels,	provincie	Vlaams-Brabant	en	OVAM.	
Het	situeert	zich	op	ambtelijk	niveau.	Het	Dagelijks	Bestuur	komt	éénmaal	om	de	twee	weken	samen.	
Stuurgroep		
Bij	de	opstart	van	het	T.OP	proces	in	2014	was	het	niet	de	bedoeling	om	politieke	vertegenwoordigers	te	
betrekken	in	de	Stuurgroep.	Omwille	van	mogelijke	politieke	gevoeligheden	rond	projecten	in	de	Noordrand	
werd	vooropgesteld	om	vertegenwoordigers	van	beide	Regeringen	voldoende	 te	 informeren	 tijdens	het	

																																																																				
107	https://www.ruimtelijkeordening.be/topnoordrand,	geraadpleegd	op	7	november	2017.	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
64	

proces,	maar	 niet	 te	 laten	 zetelen	 in	 de	 Stuurgroep.108	De	 Stuurgroep	 situeert	 zich	 aanvankelijk	 dus	 op	
ambtelijk	niveau.	Ze	is	samengesteld	uit	de	administraties	van	het	Vlaamse	en	het	Brusselse	Hoofdstedelijk	
Gewest	 (beleidsdomeinen	Mobiliteit	 en	Openbare	Werken,	 Leefmilieu,	 Economie	en	Wonen),	het	Team	
Vlaams	Bouwmeester,	de	Gedeputeerde	voor	Ruimtelijke	Ordening	van	de	provincie	Vlaams-Brabant	en	
vzw	 de	 Rand.109	 Van	 bij	 het	 begin	 wordt	 de	 Stuurgroep	 voorgezeten	 in	 co-voorzitterschap	 door	 de	
Secretaris-Generaal	 en	 Directeur	 Generaal	 van	 Ruimte	 Vlaanderen	 (nu	 Departement	 Omgeving)	
respectievelijk	Brussel	Stedelijke	Ontwikkeling	(nu	perspective.brussels),	met	minstens	een	terugkoppeling	
naar	 de	 ministers.110	 De	 stuurgroep	 is	 niet	 formeel	 opgericht,	 maar	 werkt	 de	 facto	 als	 een	 formeel	
samengestelde	groep.	Omwille	van	het	formeel	karakter	worden	alle	cruciale	beslissingen	ook	voorgelegd	
aan	de	Stuurgroep.111	De	Stuurgroep	neemt	de	sturing	van	het	proces	op	zich.	Ze	komt	ongeveer	tweemaal	
per	 jaar	 samen,	 afwisselend	 georganiseerd	 bij	 Departement	 Omgeving	 en	 perspective.brussels.	 Door	
verschillende	beleidsdomeinen	van	verschillende	gewesten	rond	één	tafel	te	zetten	tracht	men	de	sectorale	
denklogica	te	overstijgen.		
De	ambitie	was	om	na	het	ondertekenen	van	het	‘Memorandum	of	Understanding’	(MOU)112	de	Stuurgroep	
om	te	vormen	tot	het	Platform	Noordrand.	Het	Platform	zou	grensoverschrijdend	werken.	De	hoofdtaak	is	
het	 beleid	 voor	 de	 Noordrand	 in	 de	 twee	 gewesten	 en	 op	 de	 drie	 bestuursniveaus	 (gewest-provincie-
gemeente)	 op	 elkaar	 af	 te	 stemmen.	 Het	 Platform	 zou	 zowel	 administratieve	 als	 bestuurlijke	
vertegenwoordigers	omvatten.	Tot	op	heden	beschikt	T.OP	Noordrand	nog	niet	over	een	ondertekend	MOU	
en	het	Platform	Noordrand	is	niet	opgericht.	De	oprichting	van	het	platform	blijkt	juridisch	niet	eenvoudig.	
De	 werkwijze	 van	 het	 platform	 geformuleerd	 in	 het	 Proeve	 van	 Programma	 (2015)	 staat	 haaks	 op	 de	
beslissing	 over	 de	 Metropolitane	 Gemeenschap	 uit	 de	 zesde	 staatshervorming.113	 De	 Metropolitane	
Gemeenschap	 uit	 de	 zesde	 staatshervorming	 kan	 enkel	 informatie	 uitwisselen,	 maar	 geen	 beslissingen	
nemen	voor	die	Gemeenschap.	Het	Proeve	van	programma	geeft	aan	dat	het	Platform	Noordrand	ook	zou	
‘beslissen’	voor	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	en	het	Vlaams	Gewest.	Het	Platform	Noordrand	zou	dus	
veel	verder	gaan	dan	het	compromis	over	de	zesde	staatshervorming.	Juridisch	is	dit	volgens	de	wet	van	
8/8/1980	niet	onmogelijk,	maar	dit	zou	vereisen	dat	de	oprichting	van	het	platform,	met	alle	overgedragen	
bevoegdheden	moet	goedgekeurd	worden	bij	decreet	door	het	Vlaams	Parlement	en	bij	ordonnantie	door	
het	 Parlement	 van	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest.	 	 In	 de	 praktijk	 is	 een	 dergelijke	 overdracht	 van	
bevoegdheden	politiek	niet	denkbaar.114	
Uitbreiding	Stuurgroep	(evolutie)	
In	de	loop	van	2017	wijzigt	de	samenstelling	van	de	stuurgroep.	Na	het	lanceren	van	het	eerste	volwaardige	
actieprogramma	in	het	najaar	van	2016		evalueert	de	Stuurgroep		op	regelmatige	basis	zijn	samenstelling.	
Sinds	april	2017	nemen	beide	kabinetten	van	de	ministers	bevoegd	voor	ruimtelijke	ordening115	actief	deel	
aan	 de	 Stuurgroep.116	 In	 het	 najaar	 worden	 de	 lokale	 gemeentebesturen	 vertegenwoordigd	 via	 het	
Toekomstforum	 Halle-Vilvoorde117	 en	 wordt	 de	 Burgemeestersconferentie	 van	 het	 Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest118	betrokken.	De	Stuurgroep	is	niet	meer	louter	ambtelijk,	maar	ook	bestuurlijke	
vertegenwoordigers	worden	actief	betrokken.	Met	deze	bijsturing	wil	men	het	bestuurlijk	draagvlak	van	
T.OP	Noordrand	verhogen.		
Parallel	worden	ook	meer	operationele	partners	betrokken	tot	de	Stuurgroep.	Dit	is	het	gevolg	van	de	focus	
op	 ruimtelijke	werven	 en	 de	 doelstelling	 tot	 uitvoering	 van	 concrete	 acties	 op	 korte	 termijn.	 In	 eerste	

																																																																				
108	T.OP	Noordrand,	procesnota	juni	2014.	
109	Vzw	'de	Rand'	werd	bij	decreet	opgericht	met	als	doel	het	Nederlandstalige	karakter	van	de	Vlaamse	Rand	te	ondersteunen.	De	organisatie	is	een	
privaatrechtelijk	extern	verzelfstandigd	agentschap	(EVA),	dat	deel	uitmaakt	van	de	Diensten	voor	het	Algemeen	Regeringsbeleid	(DAR)	van	de	Vlaamse	
overheid.	Bron:	www.derand.be,	geraadpleegd	op	13	december	2017.	
110		T.OP	Noordrand,	procesnota	juni	2014.	
111	Overleg	projectcoördinator,	december	2017.	
112	Zie	verder	‘overeenkomsten	in	het	proces’.		
113	Het	artikel	92bis	van	de	bijzondere	wet	van	8/8/1980	‘Samenwerking	tussen	de	staat,	de	gemeenschappen	en	de	gewesten’.	De	Metropolitane	
Gemeenschap	zou	volgens	deze	wet	worden	opgericht.		
114	Overleg	projectcoördinator,	december	2017.		
115	Minister	Schauvliege	en	Minister	Vervoort	
116		Verslag	Stuurgroep	27	april	2017.	
117	Het	Toekomstforum	is	het	burgemeestersoverleg	van	Halle-Vilvoorde	dat,	door	overleg	en	coördinatie	bovenlokale	problematieken	wil	aanpakken	en	
oplossen,	met	als	doel	om	de	kwaliteit	van	het	leven	voor	de	600	000	inwoners	van	Halle-Vilvoorde	te	verhogen.	Bron:	
http://www.toekomstforum.be/over-ons,	geraadpleegd	op	12	december	2017.	
118	La	Conférence	des	Bourgmestres	a	été	fondée	en	1874	à	l'initiative	des	bourgmestres	des	communes	bruxelloises,	en	tant	qu'instance	de	discussion	
et	de	concertation.	Association	de	fait	sans	personnalité	juridique,	la	Conférence	n'en	est	pas	moins	l'un	des	interlocuteurs	essentiels	de	la	Région.	Bron:	
http://www.avcb-vsgb.be/fr/notre-association/partenaires.html,	geraadpleegd	op	18	december	2017.	
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instantie	zijn	MOW	en	LNE	betrokken,	kort	daarna	volgen	VLM	en	ANB.	Recent	zijn	ook	meer	economische	
partners	zoals	POM,119	VLAIO,	impulse.brussels	en	Citydev	opgenomen.		
Ruime	groep	belanghebbenden		
Deze	groep	omvat	alle	personen,	zowel	privé	als	publiek	die	‘iets	te	winnen	of	te	verliezen’	hebben.120	Het	
zijn	 mensen	 vanuit	 het	 bedrijfsleven,	 de	 overheid,	 de	 kennisinstellingen,	 de	 financiers	 en	 het	 ruime	
middenveld.	Ze	worden	allen	aanzien	als	coproducenten.	De	belanghebbenden	voeden	de	visie,	garanderen	
een	reality-check,	genereren	draagvlak	en	nemen	engagementen	op	voor	realisatie.	Men	wordt	uitgenodigd	
om	 mee	 na	 te	 denken	 via	 diverse	 werkgroepen.	 Tot	 deze	 groep	 behoren	 onder	 meer	 de	 betrokken	
gemeenten,	de	gewestelijke	administraties,	NMBS	en	ontwikkelaars	actief	in	het	gebied.	
Technische	werkgroep	per	werf	
De	werven	kennen	elk	een	eigen	voortgang	en	beslissingsstructuur.	De	opvolging	van	de	werf	gebeurt	door	
de	 ‘technische	 werkgroep’.	 Sinds	 het	 najaar	 2016,	 parallel	 met	 de	 werking	 rond	 de	 UIA121,	 krijgt	 de	
technische	werkgroep	geleidelijk	aan	vorm.	De	technische	werkgroep	bestaat	uit	de	vier	kernactoren	van	
T.OP	 Noordrand	 (Dagelijks	 Bestuur)	 en	 de	 betrokken	 gemeentebesturen	 en	 belanghebbenden.122	 De	
technische	 werkgroepen	 vormen	 een	 essentieel	 deel	 van	 de	 organisatiestructuur	 omdat	 hier	 net	 het	
‘bottom-up’	karakter	een	duidelijke	plaats	inneemt.		

2.3.1 Formeel	partnerschap	politiek	niet	haalbaar	
De	samenwerking	tussen	de	vier	kernactoren	(Dagelijks	Bestuur)	 is	vandaag	gebaseerd	op	een	informeel	
partnerschap.	Oorspronkelijk	was	het	de	bedoeling	om	bij	aanvang	van	het	programma	de	samenwerking	
tussen	 het	 Vlaams	 Gewest	 en	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest	 te	 formaliseren	 via	 een	
samenwerkingsprotocol.123	Dit	zou	gekoppeld	worden	aan	een	cofinanciering	vanuit	het	Brussels	Gewest.	
Er	was	op	bestuurlijk	niveau	enige	terughoudendheid	en	argwaan	wegens	het	ontbreken	van	een	duidelijke	
strategie	en	het	Brussels	Gewest	beschouwde	T.OP	Noordrand	als	een	Vlaams	project.	Het	werd	dan	ook	
politiek	niet	als	belangrijk	geacht	en	kreeg	geen	prioriteit.124	Een	dergelijk	protocol	 leek	bovendien	in	de	
aanloop	naar	de	verkiezingen	van	mei	2014	politiek	niet	haalbaar.125	Bijgevolg	werden	door	het	Brussels	
Gewest	geen	middelen	ter	beschikking	gesteld.	Uiteindelijk	is	een	akkoord	bereikt	dat	in	april	2014	tot	een	
informeel	 partnerschap	 voortvloeit,	 het	 Dagelijks	 Bestuur.	 Beide	 gewesten	 zijn	 op	 eenzelfde	 manier	
betrokken	 tot	 het	 proces,	 maar	 financiering	 gebeurde	 in	 de	 eerste	 fase	 voornamelijk	 door	 Ruimte	
Vlaanderen	 (nu	 Departement	 Omgeving).126Momenteel,	 anno	 2017,	 is	 dit	 geëvolueerd	 tot	 een	 vrij	
evenwichtige	 verdeling	 van	 inspanningen	 en	 kosten	 tussen	 beide	 gewesten	 in	 het	 kader	 van	 de	
verschillende	 werven.	 Het	 bestuurlijk	 draagvlak	 is	 immers	 toegenomen.	 In	 de	 communicatie	 naar	 de	
buitenwereld	toe	worden	beide	gewesten,	alsook	de	provincie	en	OVAM,	steeds	als	evenwaardige	partners	
van	T.OP	Noordrand	naar	voor	geschoven.		

2.3.2 Overeenkomsten	in	het	proces	
T.OP	Noordrand	is	erin	geslaagd	om	reeds	een	beperkt	aantal	samenwerkingsovereenkomsten	tot	stand	te	
brengen.	Zo	is	voor	de	werf	Buda	een	samenwerkingsovereenkomst	opgezet	tussen	de	stad	Vilvoorde,	stad	
Brussel	en	gemeente	Machelen	naar	aanleiding	van	de	Europese	subsidie-oproep	Urban	Innovative	Action.	
Hier	is	gewerkt	met	de	oppervlakte	als	verdeelsleutel.	Een	aantal	maanden	later	wordt	op	initiatief	van	de	
provincie	 Vlaams-Brabant	 de	 samenwerking	 verdergezet	 naar	 aanleiding	 van	 de	 opmaak	 van	 een	
stedenbouwkundige	visie	voor	de	werf	Buda.		De	optimalisatiestudie	gebeurt	in	samenwerking	met	de	vier	
Noordrandpartners,	 de	 stad	 Vilvoorde,	 de	 gemeente	 Machelen,	 de	 stad	 Brussel,	 de	 Provinciale	

																																																																				
119	De	Provinciale	Ontwikkelingsmaatschappij	Vlaams-Brabant.	
120	Volgende	actoren	horen	tot	deze	groep:	gewestelijke	administraties,	NMBS,	De	Lijn,	MIVB,	BAC,	FOD	Mobiliteit,	Resoc	Halle	Vilvoorde,	POM	Vlaams-
Brabant,	PMV,	MSI,	Citydev,	Haven	van	Brussel,	ontwikkelaars	actief	in	het	gebied	(Re-Vive,	Cushman	&	Wakefield,	...),	Natuurpunt,	Bond	Beter	
Leefmilieu,	Fietsersbond,	VOKA,	Unizo,	Touring,	…	Deze	lijst	is	niet	exhaustief	en	kan	in	de	loop	van	het	proces	wijzigen	(bron:	T.OP	Noordrand,	
projectplan	oktober	2015.)	
121	In	het	voorjaar	2017	is	initiatief	genomen	om	in	te	dienen	op	de	aanvraag	voor	bijkomende	Europese	investeringen	via	UIA,	Urban	Innovative	Action.	
Deze	subsidie	ondersteunt	stedelijke	gebieden	in	Europa	in	de	zoektocht	naar	vernieuwende	oplossingen	om	stedelijke	uitdagingen	aan	te	pakken.	Zie	
ook	2.7.	Resultaten,	impact	van	het	proces	op	subsidieaanvragen.	
122	T.OP	Noordrand,	projectplan	2017.	
123	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.	
124	Interview,	juli	2017.	
125	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.	
126	Interview,		juli	2017.	
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Ontwikkelingsmaatschappij	Vlaams-Brabant	 (POM)	en	Citydev.	 Een	protocol	 rond	deze	 samenwerking	 is	
momenteel	nog	in	opmaak.127	
Voor	de	opmaak	van	het	masterplan	voor	de	NAVO-site	is	voor	de	eerste	keer	voor	een	ruimtelijk	project	
een	intergewestelijke	samenwerking	opgezet	in	het	najaar	van	2015.	De	site	NAVO	is	gelegen	op	de	grens	
van	 twee	 gewesten.	Het	 protocol	 is	 aanvankelijk	 opgezet	 vanuit	 een	noodzaak	 om	gemeenschappelijke	
financiering	mogelijk	te	maken.	De	overeenkomst	kadert	binnen	het	Informatieforum	Ruimtelijke	Ordening	
en	heeft	betrekking	op	een	beperkt	aantal	partners:	beide	gewesten	en	Defensie	als	eigenaar	van	de	NAVO-
site.	Ook	voor	de	recent	opgestarte	economisch-programmatorische	studie	rond	de	Europese	boulevard	
werd	een	protocol	afgesloten	in	functie	van	de	gedeelde	financiering.				

2.3.3 Besluitvorming	
De	Stuurgroep	 is	geëvolueerd	van	een	Stuurgroep	op	 louter	ambtelijk	niveau	naar	een	Stuurgroep	waar	
zowel	 administratieve	 als	 politieke	 vertegenwoordigers	 aanwezig	 zijn.	 De	 Stuurgroep	 staat	 in	 voor	 het	
sturen	van	het	project,	maar	heeft	geen	beslissingskracht.	Volgens	de	Stuurgroep	is	 in	de	samenwerking	
zoals	ze	nu	is	opgezet	ook	geen	formele	besluitvorming	nodig.		De	betrokken	overheden	blijven	autonoom	
verantwoordelijk	voor	het	nemen	van	beslissingen	die	toebehoren	aan	hun	bestuursniveau,	maar	houden	
hierbij	rekening	met	de	visie	van	T.OP	Noordrand.128		
De	werven	kennen	elk	hun	eigen	voortgang	en	beslissingsstructuur.	 Specifiek	 voor	elke	werf	wordt	een	
technische	werkgroep	samengesteld	die	 instaat	voor	de	opvolging.	Tot	deze	werkgroep	behoren	de	vier	
partners	van	T.OP	Noordrand	(Dagelijks	Bestuur),	de	betrokken	gemeentebesturen	en	belanghebbenden.		

2.3.4 Memorandum	of	Understanding	(MOU)	
Om	 het	 politiek	 draagvlak	 te	 erkennen,	 wordt	 de	 laatste	 jaren	 gewerkt	 aan	 een	 Memorandum	 of	
Understanding.	Binnen	het	MOU	wordt	een	koppeling	tussen	de	acties	en	het	ambitieniveau	op	bestuurlijk	
niveau	voorzien.	Op	de	stuurgroep	van	juni	2016	ging	men	akkoord	om	het	project	voor	te	leggen	aan	de	
twee	gewestelijke	ministers	ruimtelijke	ordening.		
“Het	Memorandum	of	Understanding	geeft	beide	ruimtelijke	ordeningsadministraties	de	opdracht	om	actief	
op	 zoek	 te	 gaan	 naar	 samenwerkingen	 met	 andere	 partners	 zodat	 er	 gezamenlijke	 kennisopbouw	 en	
kennisdelen	in	verband	met	ruimtelijke	ontwikkeling	kan	opgezet	worden.”129	
Beide	kabinetten	geven	aan	dat	 ze	bereid	zijn	het	MOU	te	ondertekenen,	maar	momenteel	beweegt	er	
weinig	aan	de	Vlaamse	zijde.	Door	het	uit	elkaar	halen	van	de	drie	sporen	in	de	procesaanpak	wordt	het	
MOU	aan	Vlaamse	zijde	eerder	als	symbool	beschouwd	dan	iets	wat	formeel	een	groot	verschil	zou	maken.	
Andere	partners	geven	aan	dat	de	MOU	meer	gewicht	zou	geven	aan	het	T.OP	en	belangrijk	is	om	zich	meer	
te	kunnen	engageren.	Zonder	politieke	steun	of	erkenning	kan	men	enkel	‘deelnemen’	aan	de	Stuurgroep.130		
	 	

																																																																				
127	Het	protocol	houdt	rekening	met	artikel	92	bis	van	de	bijzondere	wet	van	8/8/1980:	Samenwerking	tussen	de	staat,	de	gemeenschappen	en	de	
gewesten.	
128	T.OP	Noordrand,	projectplan	oktober	2015.	
129	Bron:	T.OP	Noordrand,	projectplan	2017.	
130	Verslag	Stuurgroep,	27	april	2017.	
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2.4 Actoren	en	hun	motivatie	
2.4.1 Beperkte	intergewestelijke	samenwerkingscultuur	aanwezig		
Omwille	van	de	specifiek	 institutionele	context	ontbreekt	 in	de	Brusselse	 regio	nog	meer	dan	 in	andere	
regio’s	een	grensoverschrijdende	aanpak.131		
“Er	 is	geen	globale	visie	over	Brussel.	Men	blijft	veelal	zitten	in	een	soort	moeras	en	heeft	geen	idee	hoe	
intergewestelijk	 samen	 te	 werken.	 Er	 is	 een	 houding	 nodig,	 geen	 visie.	 Bepaalde	 dingen	 vragen	 om	
rationaliteit	en	efficiëntie.”132	
Enige	tijd	terug	zijn	pogingen	ondernomen	als	voorzet	van	intergewestelijke	samenwerking	met	betrekking	
tot	regionale	uitdagingen.	Zo	is	met	de	zesde	staatshervorming	het	idee	geopperd	om	een	‘metropolitane	
gemeenschap’	op	te	richten.133	Deze	gemeenschap	zou	het	overleg	tussen	Brussel	en	haar	buren	(gewesten,	
provincies	 en	 gemeenten)	 vergemakkelijken	 over	 regionale	 thema’s	 die	 de	 grenzen	 van	 het	 gewest	
overschrijden.134	 Deze	 onderhandelingen	 zijn	 niet	 vlot	 verlopen	 en	 de	 oprichting	 van	 dergelijk	
intergewestelijk	overlegorgaan	blijkt	politiek	te	gevoelig.	
In	november	2012	is	het	Informatieforum	Ruimtelijke	Ordening	gelanceerd.	Het	is	het	resultaat	van	een	
zoektocht	 naar	 een	 minimale	 en	 haalbare	 vorm	 om	 intergewestelijk	 een	 samenwerking	 op	 poten	 te	
zetten.135	De	Brusselse,	Vlaamse	en	Waalse	ministers	komen	in	het	najaar	van	2012	tot	een	akkoord	om	via	
dit	forum	elkaar	te	informeren	over	stedenbouwkundige	projecten.		
T.OP	 Noordrand	 onderneemt	 een	 eerste	 aanzet	 tot	 intensief	 overleg	 rond	 ruimtelijke	 uitdagingen	 en	
gezamenlijke	 beleidsvoorbereidende	 kennisopbouw	 sinds	 de	 oprichting	 van	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	
Gewest	in	1989.	De	samenwerking	tussen	beide	gewesten	kadert	binnen	deze	opdrachten	zoals	vermeld	in	
het	 ‘Akkoord	 tot	 instelling	 van	 een	 Informatieforum	 Ruimtelijke	 Ordening’.136	 Het	 forum	 vormt	 voor	
perspective.brussels	de	nodige	kapstok	om	de	samenwerking	rond	T.OP	Noordrand	aan	op	te	hangen.	Het	
Informatieforum	is	initieel	opgezet	om	ruimtelijke	planningsprocessen	die	meerdere	gewesten	aanbelangt,	
te	identificeren	en	te	faciliteren.137	Het	forum	kan	ook	voorstellen	formuleren	tot	gezamenlijk	financieren	
van	studies	met	betrekking	tot	kennisopbouw.	Dit	stelt	gewesten	in	staat	om	gegevens	te	verzamelen	met	
oog	op	gezamenlijke	acties.138	Studies	vloeien	eruit	voort	en	kunnen	daarbinnen	geplaatst	worden	zonder	
dat	nieuwe	akkoorden	nodig	zijn.		
Initieel	was	het	echter	de	bedoeling	dat	dit	 Informatieforum	minstens	éénmaal	per	 jaar	samen	komt	op	
bestuurlijk	niveau	en	minstens	viermaal	per	jaar	op	administratief	niveau.	Dit	gebeurt	in	de	praktijk	enkel	
op	ambtelijk	niveau	met	als	positief	gevolg	dat	administraties	elkaar	via	dit	forum	leren	kennen	en	elkaar	
als	collega’s	beginnen	te	beschouwen.139	

2.4.2 Sterke	figuren	die	ontbreken	
Voor	de	werf	Buda	blijkt	vanuit	gesprekspartners	de	nood	naar	een	onafhankelijke	projectregisseur.	Deze	
taak	 is	 tweeledig.	Enerzijds	een	 trekker	of	ambassadeur	die	de	diverse	actoren	overstijgt	en	handelt	op	
beslissingsniveau,	bij	voorkeur	een	onafhankelijk	persoon	die	niet	persoonlijk	betrokken	is	met	het	project.	
Anderzijds	een	sterk	figuur	op	terrein	als	lokaal	aanspreekpunt.	Een	persoon	die	de	dagelijkse	werking,	het	
praktisch	uitvoerend	niveau,	op	zich	neemt.	Iemand	die	voldoende	tijd	kan	nemen	om	communicatie	met	
lokale	actoren,	bewoners	en	bedrijven	aan	te	gaan	én	te	onderhouden.140	De	huidige	projectcoördinator	
van	T.OP	Noordrand	trekt	het	project	zeer	sterk	inhoudelijk	en	conceptueel,	maar	is	geen	onafhankelijke	
partij.	

																																																																				
131	Cabus,	P.,	De	Rynck,	F.,	Voets,	J.	et	al,	2009.	Een	sterke	stad	en	een	sterke	stadsregio.	Verslag	en	aanbevelingen	op	basis	van	stadsregionale	gesprekken.	
Onderzoek	uitgevoegd	in	opdracht	van	de	Vlaams	minister	van	Binnenlands	Bestuur,	Stedenbeleid,	Wonen	en	Inburgering.	
132	Interview,	juli	2017.	
133	Het	idee	werd	voor	het	eerst	gelanceerd	in	2011	door	toenmalig	formateur	Di	Rupo	als	onderdeel	van	de	zesde	staatshervorming.		
134	http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2364449,	geraadpleegd	op	12	november	2017.	
135	Interview,	juli	2017.	
136	T.OP	Noordrand,	procesnota	juni	2014.	
137	Initieel	was	het	de	bedoeling	om	elkaar	tijdig	te	informeren	over	beslissingen	rond	belangrijke	stedenbouwkundige	projecten.	In	de	praktijk	slaagt	
men	daar	niet	in,	zo	komen	belangrijke	cruciale	stedenbouwkundige	projecten	zoals	de	Heizel	niet	aan	bod.	(interview,	juli	2017)	
138	Ontwerpakkoord	tussen	het	Vlaams	Gewest,	het	Waals	Gewest	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	tot	instelling	van	het	Informatieforum	
Ruimtelijke	Ordening.	
139	Interview,	juli	2017.	
140	Interview	juli	en	augustus	2017.	
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2.4.3 Conflicterende	belangen	tussen	actoren		
Er	 zijn	 steeds	 een	 aantal	 strategische	 keuzes	 die,	 ondanks	 de	 goede	 intenties,	 conflicten	 met	 zich	
meebrengen.	Zo	is	de	ontwikkeling	van	bijkomende	kantoorruimte	in	de	nabijheid	van	Zaventem	in	contrast	
met	 de	 ambitie	 van	 Brussel	 om	 kantoorruimte	 in	 het	 centrum	 te	 voorzien.141	 Ook	 de	werf	 Buda	 loopt	
vandaag	moeizaam	op	bestuurlijk	niveau	door	conflicterende	belangen.	Er	is	nood	aan	een	evenwicht	tussen	
Brussels	 en	 Vlaams	 beleid	 en	 tussen	 gewestelijke	 belangen	 en	 lokale	 belangen.	 In	 samenspraak	 moet	
worden	onderzocht	op	welke	locaties	nu	net	stedelijke	ontwikkeling	(residentieel)	of	eerder	economische	
ontwikkelingen	prioriteit	krijgen.		

2.4.4 Samenwerking	met	Vlaamse	actoren	verloopt	moeizaam	
Bij	de	gesprekspartners	leeft	het	gevoel	dat	een	aantal	cruciale	actoren	niet	‘actief’	betrokken	geraken	bij	
T.OP	Noordrand.	De	actoren	zijn	wel	uitgenodigd	tot	overleg,	maar	zijn	vaak	niet	actief	aanwezig.	Parallel	
aan	 het	 T.OP	Noordrandproject	worden	 bijvoorbeeld	 ontwikkelingen	 uitgevoerd	 op	 terrein	 (werf	 Buda)	
door	Agentschap	Wegen	en	Verkeer	die	niet	zijn	afgestemd	op	de	ambities	van	T.OP	Noordrand.	Ook	het	
Agentschap	Waterwegen	en	Zeekanaal	en	de	NMBS	beschikken	over	een	eigen	agenda	die	onvoldoende	is	
afgestemd	op	de	ambities	van	T.OP	Noordrand.142	Zo	voert	W&Z	onderzoek	naar	een	vast	overslagponton,	
waar	vanuit	Buda	+	de	voorkeur	uitgaat	naar	een	mobiele	versie.143	De	samenwerking	met	NMBS	verloopt	
moeizaam	 door	 onder	 meer	 een	 gebrek	 aan	 een	 akkoord	 over	 de	 financiering	 van	 projecten.	 T.OP	
Noordrand	beschikt	 tot	op	heden	niet	over	de	bevoegdheid	of	het	mandaat	 (horizontaal	mandaat	over	
sectoren	heen)	om	deze	actoren	actief	te	betrekken	tot	het	proces.		
	

2.5 Middelen,	kennisopbouw	en	-	uitwisseling	
2.5.1 Inzet	van	financiële	middelen	evolueert	
In	de	eerste	jaren	van	T.OP	Noordrand	is	voornamelijk	gebruik	gemaakt	van	financiële	middelen	vanuit	het	
Departement	 Omgeving,144	 omdat	 de	 noodzaak	 tot	 een	 dergelijk	 project	 in	 de	 eerste	 plaats	 door	 het	
departement	 werd	 gezien.	 Het	 Departement	 Omgeving	 handelt	 dan	 ook	 voornamelijk	 op	 regionaal	
schaalniveau	 in	 tegenstelling	 tot	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest	 (BHG)	 dat	 eerder	 het	 stedelijk	
schaalniveau	hanteert.	De	eerste	twee	 jaren	voert	T.OP	Noordrand	dan	ook	voornamelijk	onderzoek	op	
regionaal	niveau.	T.OP	Noordrand	was	op	dat	moment	dan	ook	geen	prioriteit	op	de	agenda	van	het	BHG.	
Bij	de	overgang	naar	ruimtelijke	werven	komen	we	op	een	detailniveau	dat	ook	voor	het	BHG	en	de	andere	
partners	relevant	is	om	in	te	investeren.	Door	een	toename	van	het	politiek	draagvlak	is	dit	ondertussen	
geëvolueerd	tot	een	vrij	evenwichtige	verdeling	van	inspanningen	en	kosten	tussen	beide	gewesten.	
Bij	de	start	van	T.OP	Noordrand	zijn	door	het	Departement	Omgeving	drie	studiebureaus	aangesteld	om	
ontwerpend	 onderzoek	 uit	 te	 voeren.	 Deze	 eerste	 studies	 zijn	 voornamelijk	 gericht	 op	 het	 regionaal	
schaalniveau.	 In	 die	 periode	 beperken	 de	middelen	 van	 perspective.brussels	 zich	 tot	 onder	 andere	 het	
voorzien	van	catering	tijdens	evenementen	of	werksessies	en	een	tolk	voor	vertalingen.145	Deze	verhouding	
wijzigt	 bij	 de	werf	NAVO	gelegen	op	de	 grens	 van	beide	 gewesten.	De	opmaak	 van	een	masterplan	 zal	
immers	resulteren	in	een	bestemmingswijziging	aan	beide	zijden	van	de	grens.	De	zone	Leopold	III	–	NAVO	
is	 bovendien	 ook	 binnen	 het	 beleid	 van	 perspective.brussels	 aangeduid	 als	 strategisch	 gebied.	 Het	
onderzoek	 gevoerd	 voor	 deze	werf	 is	 bijgevolg	 zowel	 vanuit	 het	Departement	Omgeving	 als	 vanuit	 het	
perspective.brussels	financieel	ondersteund.		
Onlangs	 heeft	 de	 provincie	 Vlaams-Brabant	 een	 groot	 budget	 geïnvesteerd	 in	 de	 opmaak	 van	 een	
optimalisatiestudie	 om	 te	 komen	 tot	 een	 stedenbouwkundige	 visie	 op	 het	 gebied.	 Een	 ruimtelijk	 kader	
waarbinnen	 concrete	 herwaarderingsprojecten	mogelijk	 zijn.	 Dit	 initiatief	 vloeit	 voort	 uit	 het	 draagvlak	
opgebouwd	tijdens	de	samenwerking	rond	de	Europese	subsidieaanvraag	Urban	Innovative	Action.	Omwille	
van	 de	 bevoegdheidsverdeling,	 beperkt	 de	 optimalisatiestudie	 zich	 gedeeltelijk	 tot	 het	 Vlaamse	

																																																																				
141	Interview,	juli	2017.	
142	Interview,	juli	2017	en	interview	augustus	2017.	
143	Het	opteren	voor	een	mobiel	ponton	gaat	gepaard	met	grensoverschrijdende	samenwerking.		
144	Zie	ook	2.6	Communicatie	en	draagvlak	-	bestuurlijk	draagvlak.	
145	Hiervoor	was	binnen	het	Brussels	Gewest	geen	bestuurlijk	akkoord	nodig.		
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grondgebied	 en	 wordt	 een	 delegatie	 van	 bevoegdheden	 gevraagd	 aan	 de	 Vlaamse	 Regering.146	 De	
onderzoeksperimeter	omvat	wel	de	volledige	zone	van	de	werf	Buda.	Maar	operationele	aanbevelingen	die	
uit	dit	onderzoek	voortvloeien	kunnen	enkel	betrekking	hebben	op	de	bevoegdheden	van	de	provincie.		

2.5.2 Inzet	van	creativiteit	-	ontwerpend	onderzoek	en	coproductie		
T.OP	Noordrand	maakt	doorheen	het	traject	frequent	gebruik	van	creatieve	onderzoeksmethodieken.	Zo	
wordt	ontwerpend	onderzoek	en	coproductie	ingezet	als	tool.	In	het	begin	van	het	proces	wordt	de	kracht	
van	 ontwerpend	 onderzoek	 ingezet	 om	 alternatieve	 zienswijzen	 of	 concepten	 naar	 voor	 te	 schuiven,	
partners	samen	te	brengen	en	draagvlak	te	creëren.147	In	de	eerste	fase	van	T.OP	Noordrand	buigen	drie	
ontwerpbureaus	zich	over	de	toekomst	van	de	Noordrand:	Artgineering	voor	het	deelgebied	A201-E40	en	
1010	voor	het	deelgebied	Kanaalzone	tussen	Van	Praet	en	Vilvoorde-station.	Aanvullend	situeert	Studio	014	
de	 Noordrand	 binnen	 het	 Metropolitaan	 Kerngebied.	 Deze	 drie	 onderzoeken	 zijn	 verspreid	 naar	 de	
deelnemers	en	worden	toegelicht	 in	het	afsluitend	debat	van	het	ontwerpend	onderzoek	 in	maart	2015	
(WS3).148		Potenties	en	uitdagingen	van	de	Noordrand	worden	in	beeld	gebracht.	Deze	aanpak	breekt	het	
debat	open	en	 schuift	 een	aantal	 alternatieve	 concepten	naar	 voor.	Deze	 studies	 vormen	voeding	 voor	
toekomstige	werksessies.	Voorts	maakt	ook	het	paralleltraject	van	CASS-workshops	(zie	verder)	 intensief	
gebruik	van	ontwerpend	onderzoek.		
In	T.OP	Noordrand	is	ruimte	gecreëerd	voor	(lokaal)	experiment.	Zo	zijn	tijdelijke	interventies	in	de	ruimte	
toegepast	als	onderzoekstechniek	door	Studio	Surplus	in	de	‘Fabuleuze	Fabrieksstraat’	in	Zaventem.149	De	
straat	 is	 gebruikt	 als	 prototype	 voor	 de	 vele	 wijken	 in	 de	 Noordrand	 waar	 wonen	 en	 bedrijvigheid	
samengaan.150	 Deze	 interventie	 vroeg	 om	 concrete	 engagementen	 van	 de	 lokale	 actoren	 zoals	 het	
beantwoorden	van	vragen	en	het	aanvullen	van	kaartmateriaal.		

2.5.3 Kennisopbouw	–	CASS-traject151		
Op	 regelmatige	 basis	 wordt	 het	 traject	 van	 T.OP	 Noordrand	 gevoed	 door	 het	 parallel	 traject	 van	
werksessies,	 enerzijds	 CASS-ontwerpstudio’s	 en	 anderzijds	 werksessies	 met	 stakeholders.	 In	 de	
ontwerpstudio’s	buigen	(inter)nationale	studenten,	docenten	en	professionals	zich	onder	begeleiding	van	
professor	Mark	Brearley	over	de	ruimtelijke	ontwikkeling	van	een	bepaald	gebied,	zoals	de	werf	Buda,	de	
Heizel	en	de	gedeelde	vallei.	Deze	ontwerpstudio’s	zijn	een	vorm	van	‘vrije	ruimte’	voor	het	verkennen	en	
aftoetsen	van	nieuwe	ideeën	en	concepten.	De	werksessies	met	stakeholders	vertrekken	eerder	vanuit	de	
input	en	ervaring	van	belanghebbenden,	lokale	en	bovenlokale	actoren.	Stakeholders	krijgen	de	kans	om	er	
hun	wensen	en	behoeften	te	formuleren.	Beide	werksessies	leveren	wederzijdse	input	en	bouwstenen	voor	
T.OP	Noordrand.	Enkele	acties	opgenomen	in	het	Proeve	van	Programma	vloeien	voort	uit	deze	werksessies.		
Buitenlandse	voorbeelden,	internationale	experten	en	ontwerpend	onderzoek	vormen	rond	kennisopbouw	
waardevolle	inspiratiebronnen	voor	het	T.OP	Noordrand.	
“De	projectleider	organiseerde	een	inspiratiedag	naar	Londen	met	bezoek	aan	gelijkaardige	projecten.	Dit	
bracht	 voor	 ons	 zeer	 veel	 inspiratie.	 Dit	 was	 voor	 ons	 het	 kantelmoment.	 Op	 die	 inspiratiedag	 werden	
bovendien	belangrijke	contacten	gelegd	met	provincie	en	stad	Vilvoorde.”152	
Momenteel	 worden	 de	 partnerschappen	 voor	 kennisopbouw	 verder	 uitgebreid	 via	 Atelier	 Brussel	
Productieve	Metropool	(IABR	2016,	Architecture	Workroom),153	Sheffield	University	School	of	Architecture,	
Instituto	Universitario	d’Architettura	di	Venezia,	ULB-Louise	en	VUB-STeR.	

																																																																				
146	Een	toekomstbeeld	voor	Buda:	Buda+.	Nieuwsbrief	01,	maart	2017.	
147	T.OP	Noordrand,	projectplan	juni	2014.	
148	Op	het	afsluitend	debat	zijn	Hans	Bonte	(burgemeester,	stad	Vilvoorde),	Geoffroy	Coomans	de	Brachène	(schepen	van	Stedenbouw	en	Patrimonium,	
stad	Brussel),	Michiel	Boodts	(kabinet	Schauvliege)	en	Yves	Goldstein	(kabinet	Vervoort)	aanwezig.	
149	https://www.hln.be/regio/zaventem/bord-geeft-beeld-van-bewoners-op-hun-wijk-weer~a5812c8d/,	geraadpleegd	op	27	oktober	2017.	
150	http://www.studio-surplus.com/de-fabrieksstraat/,	geraadpleegd	op	15	november	2017.	
151	Een	samenwerking	van	T.OP	Noordrand	met	professor	Mark	Brearley	(Spatial	Planning	and	Urban	Design)	en	de	studenten	van	CASS	Cities	van	de	
London	metropolitan	University.	
152	Interview,	juli	2017.	
153	In	het	kader	van	de	Internationale	Architectuur	Biënnale	Rotterdam	IABR	2016—The	Next	Economy,	heeft	de	IABR	samen	met	Architecture	
Workroom	een	partnerschap	opgezet	met	Vlaamse	en	Brusselse	actoren.	Het	doel	van	dit	‘Atelier	Brussel	Productieve	Metropool’	is	een	betere	
afstemming	tussen	de	veranderende	economie	en	de	organisatie	van	de	ruimte	voor	productieve	activiteiten	in	het	metropolitane	gebied	van	de	
hoofdstad.	Bron:	http://www.architectureworkroom.eu/nl/work/atelier_brussels_the_productive_metropolis/,	geraadpleegd	op	18	december	2017.	
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2.5.4 Monitoring	en	evaluatie	
Jaarlijks	wordt	door	de	kernactoren	een	projectplan	opgemaakt.	Voor	elke	werf	worden	specifieke	mijlpalen	
gedefinieerd.	De	voortgang	van	de	werven	wordt	hiermee	opgevolgd	en	teruggekoppeld	met	de	partners	
en	Stuurgroep.154	
	

2.6 Communicatie	en	draagvlak	
2.6.1 Bestuurlijk	draagvlak	op	gewestelijk	niveau		
Zowel	langs	Vlaamse	zijde	als	aan	Brusselse	zijde	toont	het	bestuurlijk	niveau	pas	relatief	laat	interesse	in	
T.OP	Noordrand.	Om	deze	reden	zijn	volgens	de	voormalige	projectleider	kansen	gemist	op	terrein	inzake	
doorwerking.155	Het	Brussels	Gewest	 is	aanvankelijk	zeer	terughoudend.	Vanuit	hun	standpunt	is	dit	een	
Vlaams	 project.	 Door	 gebrek	 aan	 een	 duidelijke	 strategie	 is	 er	 terughoudendheid	 en	 argwaan.	 Het	
plangebied	 van	 T.OP	 Noordrand	 is	 voor	 hen	 op	 dat	 moment	 geen	 prioriteit	 en	 wordt	 politiek	 niet	 als	
belangrijk	geacht.	Bijgevolg	 is	er	weinig	 rechtstreeks	overleg	met	het	kabinet.	Het	administratief	niveau	
werkt	mee	en	schrijft	de	nota’s,	maar	daar	komt	vanuit	de	politiek	geen	antwoord	op.156	Middelen	zijn	niet	
ter	beschikking	gesteld.		
Dit	is	het	laatste	jaar	(2017)	geëvolueerd.	In	het	voorjaar	zijn	de	kabinetten	van	de	ministers	bevoegd	voor	
ruimtelijke	 ordening	 actief	 betrokken	 in	 de	 Stuurgroep.	 Dit	 zorgt	 voor	 een	 zekere	 vorm	 van	 bestuurlijk	
mandaat	aanwezig	op	gewestelijk	niveau.	Het	bestuurlijk	draagvlak	groeit	geleidelijk	aan.		
Dat	het	programma	aanvankelijk	op	gewestelijk	niveau	minder	gedragen	werd,	heeft	een	invloed	gehad	op	
het	proces.	Zo	wordt	de	stad	Brussel	bijvoorbeeld	voor	de	werf	Buda	niet	actief	ondersteund	vanuit	het	
Brussels	Gewest.	Dit	vormt	een	onevenwichtige	situaties	tijdens	vergaderingen	waar	voornamelijk	Vlaamse	
actoren	sterk	vertegenwoordigd	zijn,	maar	aan	Brusselse	zijde	enkel	de	stad	Brussel	 rond	de	tafel	 zit.157	
Nochtans	behoort	een	niet	onbelangrijk	gedeelte	(30%	of	ongeveer	60	hectare)	van	de	werf	Buda	tot	het	
Brussels	 Gewest.158	 Daar	 komt	 vermoedelijk	 verandering	 in.	 Het	 samenwerkingsakkoord	 (protocol)	 dat	
momenteel	in	opmaak	is	zou	worden	ondertekend	door	de	vier	partners	van	T.OP	Noordrand,	de	drie	lokale	
besturen	(Vilvoorde,	Machelen	en	stad	Brussel),	POM	Vlaams-Brabant	en	Citydev.		
Tot	op	heden	is	er	nog	steeds	werk	om	de	(bescheiden)	procedurele	realisaties	van	Noordrand	ook	binnen	
de	 eigen	 organisaties	 van	 de	 vier	 kernactoren	 bekend	 te	 maken.	 Het	 ontbreken	 van	 een	
communicatiekanaal	 zoals	 een	 projectwebsite	 maakt	 dat	 er	 ook	 niet	 naar	 verwezen	 kan	 worden.	
Momenteel	is	een	website	in	opmaak.			

2.6.2 Bestuurlijk	draagvlak	op	(boven)lokaal	niveau			
Op	lokaal	niveau	is	T.OP	Noordrand	veel	meer	bestuurlijk	gedragen.	Voor	de	werf	Buda	is	men	er	zich	van	
bewust	dat	samenwerking	noodzakelijk	 is.	Zo	heeft	de	stad	Brussel	op	ambtelijk	niveau	een	interkabinet	
georganiseerd	en	zo	diverse	sectoren	al	zeer	vroeg	in	het	traject	betrokken	zoals	mobiliteit,	stedenbouw	en	
economie.	Stad	Brussel	is	in	het	ruimer	verhaal	van	T.OP	Noordrand	eerder	passief	betrokken.		
Op	provinciaal	niveau	is	er	steeds	van	in	het	begin	een	bestuurlijke	terugkoppeling	geweest.	De	provincie	is	
dan	ook	reeds	een	tiental	 jaar	actief	bezig	met	ruimtelijke	processen	 in	dit	gebied,	zoals	het	strategisch	
project	Reconversie	Machelen-Vilvoorde.	Vanuit	het	beheerscomité	Vilvoorde-Machelen159	is	men	bijgevolg	
zeer	tevreden	met	de	bijkomende	aandacht	en	inspanning	die	vanuit	T.OP	Noordrand	geleverd	wordt,	ter	
ondersteuning	van	de	 intergewestelijke	problematieken.	De	eerste	maanden	was	er	maandelijks	overleg	
met	het	projectteam	T.OP	Noordrand	voor	de	afstemming	en	uitwisseling	van	kennis.160	Vanuit	de	provincie	
is	dan	ook	een	expliciet	mandaat	verleend	aan	de	gedeputeerde	voor	ruimtelijke	ordening	voor	deelname	

																																																																				
154	T.OP	Noordrand,	projectplan	2017.	
155	Steunpunt	Ruimte,	2016.	Toekomstverkenning	als	collectief	leren.	In	opdracht	van	het	departement	Ruimte	Vlaanderen.	
156	Interview,	juli	2017.	
157	Interview,	augustus	2017.	
158	Een	toekomstbeeld	voor	Buda:	Buda+.	Nieuwsbrief	01,	maart	2017.	
159	De	stad	Vilvoorde,	de	gemeente	Machelen,	POM	en	de	provincie	Vlaams-Brabant	zijn	de	kernactoren	in	de	projectstructuur	van	het	strategisch	
project	Reconversie	Vilvoorde-Machelen.	Zij	sturen	het	project	aan	via	een	Beheerscomité	met	afgevaardigden	van	de	partners.	(Bron:	Strategisch	
project	Reconversie	Vilvoorde-Machelen,	jaarrapport	periode	1	oktober	2015	-	1	oktober	2016.)	
160	Strategisch	project	Reconversie	Vilvoorde-Machelen,	jaarrapport	periode	oktober	2015-oktober	2016.	
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aan	het	uitwerken	van	de	lange	termijnvisie	op	de	Noordrand.161	In	het	voorjaar	2017	is	op	initiatief	van	de	
provincie	de	ruimtelijke	optimalisatiestudie	voor	de	werf	Buda	opgestart.	Ook	vanuit	de	stad	Vilvoorde	is	
veel	 politieke	 wil	 aanwezig.	 Zo	 was	 de	 stad	 Vilvoorde	 trekker	 voor	 het	 indienen	 van	 de	 Europese	
subsidieaanvraag	Urban	Innovative	Action.162	

2.6.3 Ambtelijk	draagvlak		
T.OP	 Noordrand	wordt	 tot	 op	 vandaag	 voornamelijk	 ambtelijk	 getrokken	 en	 dit	 voornamelijk	 door	 het	
Vlaams	Gewest,	Departement	Omgeving.	De	draagkracht	op	ambtelijk	niveau	bij	het	Brussels	Gewest	 is	
geleidelijk	aan	gegroeid.	Het	begin	van	perspective.brussels163	en	de	aanstelling	van	de	nieuwe	Directeur-
Generaal	 in	februari	2016	betekent	intern	voor	hen	een	mijlpaal.	Sindsdien	wordt	T.OP	Noordrand	meer	
gedragen	binnen	perspective.brussels	en	kan	het	ambtelijk	niveau	actiever	meewerken.	Toch	blijven	het	
ingezette	personeel	 en	de	medewerking	beperkt	 	 tot	 het	 opvolgen	 van	 vergaderingen	en	een	beperkte	
financiële	ondersteuning.		
T.OP	Noordrand	 kadert	 binnen	 het	 intergewestelijk	 Informatieforum	 ruimtelijke	 ordening,	waarin	werd	
afgesproken	om	gezamenlijk	studies	uit	te	voeren.	Zo	kan	het	ambtelijk	niveau	de	medewerking	aan	T.OP	
Noordrand	hogerop	verantwoorden.164	Het	Informatieforum	verhoogt	de	intergewestelijke	samenwerking	
tussen	 de	 administraties,	 waardoor	 ambtenaren	 van	 beide	 gewesten	met	 elkaar	 in	 contact	 komen.	 Dit	
forum	 heeft	 ervoor	 gezorgd	 dat	 een	 aantal	 ambtenaren	 elkaar	 geleidelijk	 aan	 als	 collega’s	 gaan	
beschouwen.165	 Ook	 de	 samenwerking	 via	 werksessies	 levert	 een	 bijdrage	 aan	 intergewestelijke	
samenwerking	op	ambtelijk	niveau.		

2.6.4 Maatschappelijk	draagvlak	
De	methodologie	van	T.OP	Noordrand	is	sterk	gebaseerd	op	participatie.	Verschillende	‘belanghebbenden’	
van	 de	 Noordrand	 worden	 betrokken.	 Deze	 term	 krijgt	 een	 brede	 invulling.	 Het	 gaat	 om	 alle	
ruimtegebruikers:	overheidsinstanties,	private	instanties,	financierders,	verenigingen	en	burgers.166	Reeds	
van	 bij	 de	 opstart	 van	 T.OP	 Noordrand	 is	 aandacht	 besteed	 aan	 dit	 participatief	 traject	 met	
belanghebbenden	en	bewoners	van	de	Noordrand.	Van	midden	november	2014	tot	midden	januari	2015	
kon	 al	 wie	 woont	 en	 werkt	 in	 de	 Brusselse	 Noordrand	 zijn	 mening	 kwijt	 via	 een	 online	 bevraging.	
Verschillende	 communicatiekanalen	 zijn	 aangewend	 om	 bewoners	 op	 de	 hoogte	 te	 brengen	 van	 deze	
bevraging.	Ze	is	in	hoofdzaak	gericht	op	de	niet-georganiseerde	burger	met	oog	op	het	in	beeld	brengen	
van	 kansen	 en	 knelpunten	 van	 het	 gebied.167	 Later	 in	 het	 proces	 zijn	 burgers	 eerder	 beperkt,	maar	 op	
selectieve	wijze	betrokken	binnen	de	werven.	Zo	zijn	bewoners	betrokken	tijdens	de	tijdelijke	 installatie	
door	Studio	Surplus	in	de	Fabrieksstraat.168	Voor	de	werf	Buda	is	ingezet	op	gesprekken	met	bedrijfsleiders	
en	 eigenaars	 om	 mogelijkheden	 af	 te	 tasten	 en	 ambities	 rond	 circulaire	 economie	 concreet	 vorm	 te	
geven.169	
“Voor	de	werf	Buda	 is	het	belangrijk	dat	de	bedrijven	effectief	aanwezig	zijn	op	de	vergaderingen.	Als	 je	
circulaire	economie	wil,	dan	wil	je	een	netwerk	tussen	bedrijven.”170		
Anderzijds	 blijkt	 uit	 gesprekken	 dat	 bijvoorbeeld	 voor	 de	 werf	 Buda	 sterke	 nood	 is	 aan	 intense	
communicatie	met	de	burger.		
“Informatie	vanuit	T.OP	Noordrand	is	er	wel,	onder	de	vorm	van	nieuwsbrieven,	de	website	en	uitnodigingen.	
Maar	de	informatie	wordt	niet	‘geslikt’.	Persoonlijke	contacten	brengen	het	meest	teweeg.	Investeren	van	
voldoende	tijd	in	communicatie	met	de	bevolking	zou	heel	wat	teweegbrengen	op	korte	termijn.”171	

																																																																				
161	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.	
162	Interviews,	juli	en	augustus	2017.	
163	perspective.brussels	(Brussels	Planningsbureau)	is	ontstaan	uit	de	fusie	in	2016	van	het	ATO,	het	GOB	–	BISA,	de	directie	Studies	en	Planning	van	
Brussel	Stedelijke	Ontwikkeling	(GOB),	het	team	van	de	bouwmeester,	de	Dienst	Scholen,	het	secretariaat	van	de	GOC	en	de	Referent	Huisvesting.	
(bron:	http://be.brussels/over-het-gewest/gewestelijke-instellingen/perspective-brussels,	geraadpleegd	op	15	november	2017.	
164	Interview,	juli	2017.	
165	Interview	juli	2017.	
166	T.OP	Noordrand,	2015.	Rapport	–	Resultaten	van	de	online	bevraging	in	het	kader	van	T.OP	Noordrand.	
167	http://www.vrp.be/nl/burgerbevraging-t.op-noordrand,	geraadpleegd	op	8	november	2017.	
168	T.OP	Noordrand	procesnota,	oktober	2015.	
169	Dit	werd	ondersteund	door	OVAM	en	ULB.	Bron:	parlementaire	vraag	27	september	2017.	
170	Citaat	uit	interview	juli	2017.	
171	Interview,	juli	2017.	
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2.6.5 Externe	communicatie	over	het	proces	
T.OP	Noordrand	zet	op	een	bewuste	manier	in	op	externe	communicatie	doorheen	het	proces.	Zo	wordt	
extra	 aandacht	 besteed	 aan	 het	 naar	 buiten	 brengen	 van	 informatie	 als	 team.	 Niettegenstaande	 de	
aanvankelijk	 onevenwichtige	 inbreng	worden	de	 verschillende	 kernactoren	 in	de	 communicatie	naar	de	
buitenwereld	steevast	als	gelijkwaardige	partners	naar	voor	geschoven.		
In	 een	 eerste	 fase	 zet	 het	 Dagelijks	 Bestuur	 op	 regelmatige	 tijdstippen	 in	 op	 het	 informeren	 van	 de	
stakeholders	 via	de	Noordkrant.	De	Noordkrant	 vormt	de	 verslaggeving	 van	de	eerste	werksessies	naar	
aanloop	van	de	opmaak	van	het	Proeve	van	Programma.		
Sinds	2017	worden	‘nieuwsbrieven’	gehanteerd.	Deze	nieuwsbrieven	informeren	over	een	specifieke	werf.	
Zo	is	de	eerste	nieuwsbrief	van	de	werf	Buda	gelanceerd	in	maart	2017.	
Af	en	toe	verschijnen	artikels	in	de	lokale	pers.	Dit	gebeurt	enkel	doordat	lokale	actoren	de	pers	hebben	
uitgenodigd.	Het	is	een	bewuste	en	effectieve	keuze	om	dit	aan	lokale	partners	over	te	laten.	Tijdens	de	
consultatieperiode	van	het	Proeve	van	Programma	verschijnt	T.OP	Noordrand	tijdelijk	op	een	vrij	negatieve	
manier	in	de	pers.	
Tot	op	heden	is	het	globale	verhaal	van	T.OP	Noordrand	nog	niet	gecommuniceerd	met	het	brede	publiek.	
Momenteel	 onderzoekt	 T.OP	Noordrand	 samen	met	 de	 Vaste	 Commissie	 voor	 Taaltoezicht172	 op	welke	
manier	een	projectwebsite	kan	worden	opgezet.	Dit	is	omwille	van	de	specifieke	intergewestelijke	context	
geen	eenvoudige	opgave.	
	

2.7 Resultaten	
2.7.1 Producten	als	(tussentijdse)	resultaten	van	het	proces	
In	juni	2015	wordt	het	Proeve	van	Programma,	een	ambitieuze	visie	met	97	acties,	als	tussentijds	resultaat	
gelanceerd.	 Het	 actieprogramma	 heeft	 echter	 heel	 wat	 vragen	 vanuit	 lokale	 besturen	 doen	 rijzen	met	
betrekking	 tot	 haalbaarheid.	 Tijdens	 de	 consultatieperiode	 is	 commotie	 ontstaan	 rond	 onder	meer	 het	
onzorgvuldig	 taalgebruik.	 Kort	 daarop	 is	 het	 politiek	 beslissingsproces	 stilgelegd	 en	 is	 beslist	 om	 het	
programma	 grondig	 bij	 te	 sturen.173	 Dit	 resulteert	 in	 een	 nieuw	 voorstel	 tot	 actieprogramma	 dat	 is	
voorgelegd	aan	de	Stuurgroep	en	de	betrokken	steden	en	gemeenten.	Dit	actieprogramma	is	in	september	
2016	 goedgekeurd	 door	 de	 Stuurgroep.	 In	 het	 voorjaar	 2017	 is	 het	 actieprogramma	 overgemaakt	 aan	
Vlaams	minister	 Schauvliege	 en	 Brussels	minister	 Vervoort,	maar	 het	 is	 tot	 op	 heden	 nog	 niet	 formeel	
bekrachtigd.	

2.7.2 Realisatie	op	terrein		
T.OP	Noordrand	kent	tot	nog	toe	geen	permanente	realisatie	op	terrein	die	rechtstreeks	voortvloeit	uit	het	
actieprogramma.	Wel	is	T.OP	Noordrand	erin	geslaagd	om	lopende	vergunningsaanvragen	en	projecten	bij	
te	sturen	(zie	verder	‘impact	op	vergunningsaanvragen’).	
Op	niveau	van	de	werven	zijn	reeds	enkele	kleinschalige	realisaties	uitgevoerd.		
Zo	is	in	de	Fabrieksstraat	een	tijdelijke	installatie	geplaatst	om	de	bevolking	te	informeren	en	te	bevragen.	
In	de	werf	Buda	zijn	het	bedrijf	FIRMA	(een	ruimte	voor	co-working)	en	Cantine	(een	vegetarische	eetplek	
voor	de	buurt)	opgericht.	

2.7.3 Bereikte	initiële	doelstelling	
Het	initieel	doel	van	T.OP	Noordrand	is	om	samen	met	de	belanghebbenden	een	langetermijnvisie	(2040-
2050)	voor	het	plangebied	te	ontwikkelen.	Bovendien	wordt	in	de	procesnota	van	2014	volgende	output	
omschreven:		

	“De	finaliteit	van	het	proces	is	een	programma	van	acties	die	tot	realisaties	op	het	terrein	leiden.	
Deze	acties	realiseren	de	visie.	Het	programma	wordt	onderschreven	door	de	belanghebbenden	

																																																																				
172	http://vct-cpcl.be	
173	Voor	meer	informatie	zie	punt	2.2.	
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en	 bevat	 hun	 engagementen,	 uitgedrukt	 in	 (financiële)	 middelen,	 human	 resources,	 en	
mijlpalen.”174	

De	 initiële	 doelstelling	 is	 slechts	 voor	 een	 klein	 deel	 bereikt.	 Er	 is	 tot	 op	 heden	 nog	 geen	 gedragen	
langetermijnvisie	voor	het	plangebied	ontwikkeld.	De	idee	om	een	langetermijnvisie	te	ontwikkelen	is	dan	
ook	bewust	verlaten	doorheen	het	traject.	
Momenteel	ligt	voor	de	vijf	ruimtelijke	werven	sinds	december	2016	een	actieprogramma	op	tafel.	Deze	is	
na	 akkoord	 van	 de	 Stuurgroep	 verspreid	 naar	 alle	 belanghebbenden	 voor	 advies.	 Per	werf	wordt	 in	 dit	
actieprogramma	 een	 projectdefinitie	 en	 de	 historiek	 beschreven,	 de	 doelen	 vanuit	 T.OP	 Noordrand	
gedefinieerd,	 de	 stand	 van	 zaken	 als	 tussentijdse	 resultaten	 toegelicht	 en	 de	 behaalde	 of	 te	 behalen	
mijlpalen	opgesomd.	 Een	actualisatie	 van	het	 actieprogramma	 is	momenteel	 in	 voorbereiding	en	wordt	
begin	2018	verwacht.	Concrete	acties	gaan	vervolgens	worden	vastgelegd	in	de	werven	en	worden	gestuurd	
door	de	technische	werkgroepen.	Hiervoor	blijkt	het	sluiten	van	een	samenwerkingsakkoord	of	protocol	
echter	wel	eerst	nodig	(zie	ook	werf	Buda).175		

2.7.4 Bereikte	bijgestelde	doelstelling		
De	 bijgestelde	 doelstelling	 gaat	 als	 volgt:	 T.OP	 Noordrand	 wil	 overleg	 en	 samenwerking	 tussen	
belanghebbenden	stimuleren	met	bijzondere	aandacht	voor	intergewestelijke	afstemming	en	visievorming.	
Het	 doel	 is	 om	 aan	 de	 hand	 van	 concrete	 werven	 en	 projecten	 aan	 te	 tonen	 dat	 men	 erin	 slaagt	 om	
oplossingen	te	vinden	voor	ruimtelijke	uitdagingen	die	kunnen	leiden	tot	succesvolle	resultaten	om	zo	het	
draagvlak	te	verhogen.	De	bijgestelde	doelstelling	is	nog	maar	recent	geïntroduceerd.	Tot	op	heden	zijn	dan	
ook	nog	geen	projecten	gerealiseerd	op	terrein	die	aantonen	dat	intergewestelijke	samenwerking	zinvol	is.		
Er	zijn	reeds	een	beperkt	aantal	samenwerkingsverbanden	opgezet	tussen	partners:		

- werf	NAVO:	protocol	tussen	Departement	Omgeving,	perspective.brussels	en	Defensie	
- werf	Buda:	samenwerkingsovereenkomst	tussen	stad	Vilvoorde,	stad	Brussel	en	gemeente	Machelen	

n.a.v.	Europese	subsidie	UIA	
- werf	 Buda+:	 protocol	 in	 opmaak	 op	 initiatief	 van	 provincie	 Vlaams-Brabant	 n.a.v.	 opmaak	 van	 een	

stedenbouwkundige	 visie	 (optimalisatiestudie).	 De	 samenwerkingsovereenkomst	 zou	 worden	
ondertekend	 door	 de	 vier	 kernactoren	 van	 T.OP	 Noordrand,	 de	 drie	 lokale	 besturen	 (Machelen,	
Vilvoorde	en	stad	Brussel),	POM	Vlaams-Brabant,	Citydev	en	VOKA	(ter	ondersteuning).	

De	inhoudelijke	doelstellingen:	het	versterken	van	open-ruimtenetwerk,	het	opvangen	van	demografische	
groei	en	het	stimuleren	van	de	economische	groei	zijn	nog	niet	behaald.	

2.7.5 Mentaliteitswijziging	op	ambtelijk	niveau		
T.OP	Noordrand	heeft	gezorgd	voor	een	eerste	aanzet	tot	samenwerking	tussen	het	Vlaams	en	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest	op	vlak	van	visieopbouw	en	kennisdeling.176	Het	samenbrengen	van	de	ambtenaren	
van	 beide	 gewesten	 in	 het	 Dagelijks	 Bestuur	 en	 de	 Stuurgroep	 en	 de	 nauwe	 samenwerking	 in	 diverse	
werksessies	heeft	er	onder	meer	toe	geleid	dat	er	op	ambtelijk	niveau	een	zekere	ambitie	groeit	om	samen	
te	werken	rond	ruimtelijke	uitdagingen.	Een	goede	samenwerking	en	akkoord	op	ambtelijk	niveau	is	een	
krachtige	motor	 voor	 T.OP	Noordrand,	maar	 voor	 daadwerkelijke	 gedragenheid	 en	besluitvorming	blijft	
politieke	 ondersteuning	 cruciaal.	 Hier	 wordt	 het	 laatste	 jaar	 aan	 gewerkt.	 Zo	 zijn	 in	 het	 voorjaar	 de	
kabinetten	toegevoegd	aan	de	Stuurgroep	en	in	het	najaar	zijn	ook	politieke	vertegenwoordigers	vanuit	de	
betrokken	gemeenten	opgenomen.			

2.7.6 Impact	op	het	proces	van	vergunningsaanvragen		
Binnen	een	beperkt	aantal	werven	zijn	volgende	projecten	omgezet	in	vergunningen:		

- vergunningsaanvraag	NMBS	station	Kerklaan	(Machelen),		
- vergunning	project	Bosstraat	langs	Kerklaan	(Machelen),		
- vergunningsaanvraag	IRET	voor	groothandel-	en	KMO	project	langs	Kerklaan	(Woluweviaduct),	
- vergunningen	voor	Firma,	Ecoworks	en	Eat	at	cantine	(Vilvoorde).177		

																																																																				
174	T.OP	Noordrand,	procesnota	juni	2014.	
175	Overleg	projectcoördinator,	december	2017.	
176	De	werking	van	T.OP’s.	Vraag	om	uitleg	van	Vlaams	volksvertegenwoordiger	Lydia	Peeters,	6	december	2016.	
177	Parlementaire	vraag		aan	Joke	Schauvliege,	Vlaams	minister	van	Omgeving,	Natuur	en	Landbouw.	nr	65	van	Lydia	Peeters.	
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Voorts	is	T.OP	Noordrand	erin	geslaagd	om	een	aantal	lopende	vergunningsaanvragen	en	projecten	bij	te	
sturen	zoals	het	groothandelsproject	van	IRET,	de	interesse	van	de	haven	en	SAU	in	het	ex-Eternit	gebouw,	
onderhandelingen	over	Pegasuspark	en	Bessenveld	en	de	landinrichting	Nossegemdelle.178	

2.7.7 Impact	van	het	proces	op	subsidieaanvragen	
T.OP	Noordrand	heeft	reeds	geleid	tot	de	aanvraag	van	subsidies	door	lokale	actoren.	Zo	werd	in	
het	najaar	van	2016	beslist	om	deel	te	nemen	aan	het	Europees	initiatief	Urban	Innovative	Action	(UIA).	Het	
engagement	was	zeer	hoog.	Met	deze	subsidie	heeft	men	een	gezamenlijk	doel	voor	ogen,	wat	aanzet	tot	
het	responsabiliseren	van	de	diverse	partners.179	Kort	daarop	is	hiervoor	een	samenwerkingsovereenkomst	
ondertekend	 door	 de	 stad	 Vilvoorde,	 de	 stad	 Brussel	 en	 de	 gemeente	Machelen.	 De	 opmaak	 van	 het	
aanvraagdossier	bleek	echter	complexer	dan	verwacht.	Een	extern	studiebureau	is	aangesteld	door	de	drie	
besturen	ter	ondersteuning.	Na	onderzoek	heeft	het	bureau	afgeraden	om	in	te	dienen	op	deze	aanvraag	
omdat	 de	 coalitie	 niet	 evenwichtig	 genoeg	was.180	Het	 project	 bleek	 onvoldoende	 rijp	 om	 ingediend	 te	
worden.181	Het	traject	is	bijgevolg	stopgezet	in	april	2017.	Sindsdien	is	de	werf	Buda	op	zoek	naar	een	nieuw	
evenwicht.	 Er	moet	 een	 evenwicht	 gezocht	worden	 tussen	Brussels	 gewestelijke	 belangen	 en	 de	 lokale	
belangen.	De	werf	Buda	moet	deels	worden	herschreven.	Er	wordt	bekeken	waar	stedelijke	ontwikkeling,	
mobiliteit	 en	 circulaire	 economie	 van	 belang	 zijn.182	 Onlangs	 werd	 terug	 een	 doel	 vooropgesteld.	 Een	
ruimtelijke	optimalisatiestudie	werd	opgezet	op	initiatief	van	de	provincie	Vlaams-Brabant.		

2.7.8 Impact	van	het	project	op	Vlaamse	investeringen		
T.OP	Noordrand	heeft	slechts	weinig	impact	op	investeringen	van	andere	Vlaamse	actoren.	Parallel	aan	het	
traject	 worden	 investeringen	 uitgevoerd	 op	 terrein	 die	 niet	 afgestemd	 zijn	 op	 de	 ambities	 van	 T.OP	
Noordrand.	 Zo	 is	 recentelijk	 een	 fietspad	aangelegd	 langsheen	de	 Schaarbeeklei,183	 zijn	 er	onenigheden	
rond	het	station	Buda	en	voert	W&Z	onderzoek	naar	een	vast	overslagponton	terwijl	andere	partijen	meer	
opportuniteiten	zien	in	een	mobiele	versie.	Er	is	nood	aan	meer	afstemming	met	andere	sectorale	agenda’s	
binnen	de	Vlaamse	en	Brusselse	overheid	zoals	de	langetermijnplanning	van	het	Departement	MOW	en	de	
investeringsagenda	van	W&Z.	De	recente	oprichting	van	de	werkvennootschap	voor	de	Brusselse	Ring	R0	
zou	hier	een	opportuniteit	kunnen	zijn,	als	het	evenwicht	tussen	beide	gewesten	kan	bewaard	worden.184	
	 	

																																																																				
178	Overleg	projectcoördinator,	december	2017.	
179	Provincie	Vlaams-Brabant,	OVAM,	Brussels	bouwmeester,	perspective.brussels,	Departement	Omgeving,	…	Bron:	interview		augustus	2017.	
180	Verslag	Stuurgroep,	27	april	2017.	
181	Om	dergelijke	complexe	samenwerking	te	realiseren	is	het	bestuurlijk	niveau	nodig.	Voor	de	subsidieaanvraag	is	goedkeuring	nodig	op	verschillende	
bestuurlijk	niveaus.	Dit	vormt	een	zeer	log	proces.	Dit	kon	niet	meer	binnen	de	beperkt	beschikbare	tijd	worden	afgerond.	(Interview,	augustus	2017)	
182	Verslag	Stuurgroep,	27	april	2017.	
183	Door	de	aanleg	van	het	brede	fietspad	verdwijnt	parkeerruimte	aan	de	Schaarbeeklei.	De	Harensesteenweg	(achterzijde	bedrijven)	kan	weinig	
verkeer	aan.	Het	bereiken	van	de	bedrijven	voor	vrachtverkeer	is	op	bepaalde	delen	zelf	niet	mogelijk.	Deze	investering	hypothekeert	reeds	de	
activiteiten	van	het	gebied.	En	houdt	weinig	rekening	met	de	nieuwe	focus	op	maakindustrie.		
184		Overleg	projectcoördinator,	december	2017.	
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3 Contextfactoren		
3.1 Bestaande	producten	uit	eerdere	processen	

De	voorbereiding	van	het	gewestelijk	RUP	Vlaams	Strategisch	Gebied	rond	Brussel	(RUP	VSGB)	is	gestart	
in	 2004.	 Op	 16	 december	 2011	 stelt	 de	 Vlaamse	 Regering	 het	 RUP	 VSGB	 en	 aanpalende	
openruimtegebieden	definitief	vast.	Twee	jaar	later	vernietigt	de	Raad	van	State	het	besluit	van	de	Vlaamse	
Regering	voor	het	RUP	VSGB.185	De	vernietiging	van	het	RUP	leidt	tot	rechtsonzekerheid	voor	het	gebied.	
De	realisaties	op	terrein	zijn	dan	ook	beperkt,	onder	meer	door	verschillende	betwistingen	bij	de	Raad	van	
State.	Het	deel	‘cluster	C	-	Reconversiegebied	Vilvoorde-Machelen’	werd	hernomen	en	is	opnieuw	definitief	
vastgesteld	op	22	januari	2016.		
In	de	Noordrand	zijn	enorm	veel	padafhankelijkheden	door	lopende	projecten	en	beslist	beleid	zoals	het	
verbreden	 van	 de	 ring,	 Uplace	 en	 de	 heraanleg	 Woluwelaan.	 De	 inventaris	 van	 lopende	 projecten,	
opgemaakt	in	het	begin	van	T.OP	Noordrand,	bewijst	de	veelheid	aan	projecten.	Deze	complexe	context	
vraagt	om	een	zeer	moeilijke	evenwichtsoefening	om	de	mogelijkheden	voortdurend	af	te	tasten.186	

3.2 Ruimtelijke	intergewestelijke	samenwerking	ongekend	

T.OP	Noordrand	 situeert	 zich	binnen	een	context	waar	nog	geen	 succesvolle	ervaring	 is	met	 ruimtelijke	
samenwerking	tussen	beide	gewesten	sinds	de	erkenning	van	drie	gewesten	in	1970.187	Dit	zorgt	ervoor	dat	
de	ambitie	om	intergewestelijk	samen	te	werken	rond	ruimtelijke	uitdagingen	een	zeer	vooruitstrevende	
ambitie	 is.	 Op	 terrein	 zijn	 de	 laatste	 jaren	 tal	 van	 grote	 ruimtelijke	 uitdagingen	 die	 de	 nood	 aan	
intergewestelijke	samenwerking	onderschrijven.	Het	zijn	projecten	zoals	het	debat	rond	shoppingcentra	als	
Uplace	in	Machelen,	het	vastleggen	van	vliegroutes	en	de	optimalisatie	van	de	ring	R0.	

3.3 Cultuurverschil	tussen	Vlaams	en	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest		

Het	voornaamste	verschil	tussen	beide	gewesten	is	het	‘schaalniveau’.	Vanuit	het	Departement	Omgeving	
wordt	 voor	 het	 Vlaams	 Gewest	 op	 regionale	 schaal	 beleid	 gevoerd,	 vanuit	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	
Gewest	is	dit	omwille	van	de	kleine	schaal	eerder	een	stedelijk	beleid.	Ook	de	taakverdeling	tussen	gewest	
en	gemeenten	ligt	anders.	In	Vlaanderen	zijn	meer	problematieken	een	lokale	materie	(vb.	Bessenveld	en	
Pegasuspark).	
Voorts	kennen	de	ambtenaren	van	het	Vlaams	Gewest	een	relatief	grote	autonomie.	Beleidsvoorbereiding	
op	 Vlaams	 niveau	 wordt	 veel	 meer	 ambtelijk	 gestuurd	 dan	 in	 het	 Brussels	 Gewest	 waar	 men	 strikter	
gebonden	is	door	hun	politieke	besturen.	Vanuit	het	ambtelijk	niveau	kan	het	Departement	Omgeving	veel	
initiatieven	nemen,	zonder	dat	deze	onmiddellijk	politiek	opgevolgd	worden.	Het	ambtelijk	niveau	heeft	
meer	vrijheid	tot	middelen	om	aan	studies	 te	besteden.	Dit	staat	 in	contrast	met	de	aanpak	binnen	het	
Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	waar	administratie	en	beleid	dichter	bij	elkaar	staan.	Het	Brussels	ambtelijk	
niveau	werkt	niets	uit	zonder	dat	dit	politiek	gedragen	wordt.	Het	Brussels	Gewest	handelt	meer	vanuit	een	
stedelijk	schaalniveau.	Het	beleid	neemt	op	operationeel	niveau	meer	de	leiding	en	zet	de	krijtlijnen	uit.188	
In	 tegenstelling	 tot	 een	 stuurgroep	 van	 het	 Departement	 Omgeving,	 zijn	 in	 een	 stuurgroep	 van	
perspective.brussels	de	kabinetten	nauw	betrokken.	Het	zijn	verschillende	territoria	met	andere	tradities.		
Die	tegenstelling	uit	zich	bijvoorbeeld	duidelijk	 in	de	werf	NAVO,	waar	de	stuurgroep	volgens	 ‘Brusselse	
wijze’	is	opgezet,	met	kabinetten	aanwezig	in	de	stuurgroep.	Deze	erg	verschillende	aanpak	met	betrekking	
tot	besluitvorming	maakt	het	niet	evident	om	vanuit	de	twee	gewesten	in	één	stuurgroep	te	zetelen.189	Het	
NAVO	protocol	is	uiteindelijk	opgenomen	onder	de	opdrachten	zoals	vermeld	in	het	‘Akkoord	tot	instelling	
van	een	Informatieforum	Ruimtelijke	Ordening’	dat	focust	op	kennisontwikkeling	tussen	twee	gewesten.190	

																																																																				
185	Arrest	van	de	Raad	van	State	05-06-2013,	nr.	223.731	vordering	tot	vernietiging.	
186	Steunpunt	Ruimte,	2016.	Toekomstverkenning	als	collectief	leren.	In	opdracht	van	het	departement	Ruimte	Vlaanderen.	
187		In	1970	maakt	de	eerste	staatshervorming	een	einde	aan	de	unitaire	staat.		De	grondwet	erkent	drie	economische	gewesten.	Pas	in	1989,	de	derde	
staatshervorming,	krijgt	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	een	eigen	parlement	en	regering.		
188	Interview,	juli	2017.	
189	Verkennend	gesprek,	mei	2017.	
190	Zie	ook	punt	1	Situatieschets	–	voorafgaande	historiek	
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De	aanpak	van	de	werf	NAVO	is	bijgevolg	gewijzigd	naar	het	opmaken	van	een	gezamenlijk	masterplan	dat	
‘materiaal’	 (kennisopbouw)	 aanlevert	 om	nadien	 beslissingen	 elk	 afzonderlijk	 per	 gewest	 te	 nemen.	De	
eerste	fase	(kennisopbouw)	van	deze	gemeenschappelijke	studie	wordt	afgerond	in	het	voorjaar	2017	met	
ontwerpend	 onderzoek.	 De	 tweede	 fase	 zou	 een	 viertal	 interventies	 omvatten	 bij	 het	 vertalen	 van	 de	
aanbevelingen	naar	een	masterplan.	Omdat	de	eisen	van	het	Ministerie	 van	Defensie	nog	onvoldoende	
duidelijk	zijn,	is	hier	momenteel	nog	niet	mee	gestart.191	

3.4 Politieke	discontinuïteit	en	politiek	heterogene	context	

In	mei	2014	is	het	proces	van	T.OP	Noordrand	beïnvloed	door	de	Europese	en	federale	verkiezingen.	Onder	
meer	naar	aanloop	van	deze	verkiezingen	was	het	formaliseren	van	de	samenwerking	via	een	protocol	voor	
het	Brussels	Gewest	niet	langer	haalbaar.192	
De	huidige	politieke	constellatie	heeft	het	proces	er	niet	makkelijker	op	gemaakt.	De	tegenstelling	tussen	
Brusselse	en	Vlaamse	partijen	is	sinds	de	legislatuurwissel	in	2014	alleen	maar	toegenomen.		
	 	

																																																																				
191	Overleg	projectcoördinator,	december	2017.	
192	VVSG,	Kenniscentrum	Vlaamse	Steden,	2015.	Samenspraak	op	stadsregionaal	niveau.	Verkennend	en	inventariserend	onderzoek.	
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4 Succesfactoren	en	struikelblokken	
Onderstaand	schema	geeft	een	overzicht	van	de	mijlpalen.	Het	schema	is	niet	allesomvattend,	maar	brengt	
de	belangrijkste	mijlpalen	naar	voor	die	tijdens	de	interviews	werden	aangehaald.	
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De	eerste	jaren	van	het	proces	is	ingezet	op	het	verkennen	van	het	gebied,	het	detecteren	en	samenbrengen	
van	 actoren	 en	 ontwerpend	 onderzoek.	 De	 eerste	mijlpalen	 situeren	 zich	 dan	 ook	 voornamelijk	 op	 het	
niveau	van	kennisopbouw	en	partnerwerking.		De	eerste	twee	jaar	is	gezocht	naar	een	wijze	waarop	men	
(intergewestelijke)	 samenwerking	 rond	 ruimtelijke	 projecten	 in	 dergelijke	 complexe	 gebieden	 kan	
organiseren.	 Tot	 op	 heden	 is	 er	 nog	 geen	 concrete	 ruimtelijke	 projectrealisatie	 die	 voortvloeit	 uit	
intergewestelijke	samenwerking.	
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4.1 Succesfactoren	
- Van	visievorming	naar	ruimtelijke	werven	

Na	 de	 negatieve	 ondertoon	 van	 het	 Proeve	 van	 Programma	 heeft	 T.OP	 Noordrand	 een	 omslag	
bewerkstelligd	in	de	ambitie	en	doelstellingen.	De	focus	is	niet	langer	het	ontwikkelen	van	een	regionale	
visie,	 maar	 wel	 het	 aantonen	 dat	 (aan	 de	 hand	 van	 concrete	 projectrealisatie)	 intergewestelijke	
samenwerking	win-winsituaties	kan	opleveren.	De	focus	op	kleinschalige	projecten	in	concrete	werven	
moet	leiden	tot	realisatie	op	korte	termijn.	De	overgang	naar	concrete	werven	heeft	ervoor	gezorgd	
dat	een	aantal	partners	 ‘actief’	betrokken	raken.	Door	het	werken	op	een	kleiner	schaalniveau,	met	
herkenbare	cases,	wordt	het	relevant	voor	partners	zoals	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	om	actief	
mee	te	investeren.		

- Sterke	projectcoördinator		
De	projectcoördinator	van	T.OP	Noordrand	slaagt	erin	om	actoren	samen	rond	de	tafel	 te	brengen,	
partners	te	activeren	en	agenda’s	zichtbaar	te	maken.193		

- Ontwerpend	onderzoek	zet	aan	tot	samenwerking	
Het	ontwerpend	onderzoek	uitgevoerd	door	CASS	en	de	parallelle	werksessies	brengen	partners	bij	
elkaar	en	zet	mensen	aan	tot	samenwerking.	Zo	heeft	de	betrokkenheid	van	perspective.brussels	in	de	
werksessies	 geleid	 tot	 een	 verhoging	 van	 het	 ambtelijke	 draagkracht.194	 Het	 continu	 traject	 van	
werksessies	wordt	door	een	aantal	partners	aanzien	als	een	platform	om	netwerken	te	creëren.195		

- Participatief	traject	–	regelmaat	en	continuïteit	
T.OP	Noordrand	zet	sterk	in	op	participatie	en	coproductie.	Belanghebbenden	worden	betrokken	via	
bilateraal	 overleg,	 interventies	 of	 werksessies.	 Het	 betrekken	 van	 derden	 (bedrijfsleiders,	
investeerders,	…)	is	in	kader	van	concrete	projectrealisatie	cruciaal.	
De	consultatieperiode	en	het	stemmoment,	waarbij	actoren	de	kans	hebben	gekregen	om	vanuit	hun	
eigen	perspectief	prioritaire	en	haalbare	doelstellingen	te	benadrukken,	zijn	als	positief	onthaald	door	
de	gesprekspartners.196		

- Gezamenlijk	doel	definiëren	zet	aan	tot	actie	
Het	initiatief	om	deel	te	nemen	aan	de	Europese	subsidie-oproep	Urban	Innovative	Action	(UIA)	heeft	
een	doorslag	in	de	werf	Buda.	Het	vooropstellen	van	een	concreet	doel	maakt	actoren	enthousiast	tot	
samenwerking.	De	maanden	na	het	sluiten	van	de	samenwerkingsovereenkomst	tussen	de	betrokken	
actoren	 is	 zeer	 actief	 gewerkt	 rond	 deze	werf.197	 In	 kader	 van	 de	 subsidieaanvraag	 hebben	 enkele	
partners	nagedacht	over	concrete	en	haalbare	acties	met	betrekking	tot	circulaire	economie.	Zo	zijn	in	
het	najaar	van	2016	onder	meer	de	materialenstromen	in	Buda	in	kaart	gebracht	in	opdracht	van	de	
Openbare	Afvalstoffenmaatschappij	(OVAM).		

- Protocol	NAVO	–	intergewestelijke	samenwerking		
Eind	2015	is	voor	het	eerst	een	protocol	ondertekend	tussen	het	Vlaams	en	Brussels	Gewest	om	een	
gezamenlijke	studie	uit	te	voeren	rond	de	oude	NAVO-site.	Dit	project	loopt	nog	steeds	en	is	het	meest	
politiek	gedragen	op	gewestelijk	niveau.	Deze	intergewestelijke	samenwerking	kan	een	signaalfunctie	
zijn	naar	andere	projecten.	

- Samenwerkingsovereenkomsten	ontstaan	geleidelijk	aan	
Voornamelijk	binnen	de	werf	Buda	zijn	het	laatste	jaar	samenwerkingsovereenkomsten	opgezet.	Zo	is	
een	 samenwerkingsovereenkomst	 gesloten	 tussen	 de	 steden	Vilvoorde	 en	Brussel	 en	 de	 gemeente	
Machelen	naar	aanleiding	van	de	Europese	subsidie	UIA.	Onlangs	is	er	ook	op	initiatief	van	provincie	
Vlaams-Brabant	 samen	 met	 de	 betrokken	 partners	 een	 protocol	 in	 opmaak	 in	 het	 kader	 van	 de	
optimalisatiestudie.	

	 	

																																																																				
193	Interviews,	augustus	2017.	
194	Interview,	juli	2017	
195	Interview,	augustus	2017.	
196	Interview,	juli	2017.	
197	Interview,	augustus	2017.		
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4.2 Struikelblokken	
- Gebrek	aan	formalisatie	

Naar	aanloop	van	de	Urban	Innovative	Action	werd	een	samenwerkingsovereenkomst	opgezet	tussen	
de	betrokken	actoren.	Deze	subsidieaanvraag	werd	echter	beëindigd	omdat	de	coalitie	niet	evenwichtig	
genoeg	 was.	 Zo	 was	 er	 geen	 evenwicht	 tussen	 Brusselse,	 gewestelijke	 en	 lokale	 belangen.	
Gesprekspartners	 geven	 aan	 dat	 meer	 nodig	 is	 om	 tot	 concrete	 engagementen	 over	 te	 gaan.	 Om	
complexe	 samenwerking	 te	 realiseren,	 is	 er	 behoefte	 aan	 een	 formeel	 document	 met	 duidelijke	
afspraken	over	de	samenwerking	dat	wordt	bekrachtigd	op	bestuurlijk	niveau.	Dit	wordt	tot	op	vandaag	
telkens	 uitgesteld	 omdat	 de	 rol	 van	 de	 partners	 tot	 op	 heden	 onduidelijk	 is.198	Momenteel	 wordt	
gewerkt	aan	de	opmaak	van	een	protocol.		

- Ruimtelijke	perimeter	–	politieke	conflicten	worden	vermeden	
De	 intentie	 om	 samenwerking	 tussen	 partners	 en	 gewesten	 te	 stimuleren	 in	 de	 verschillende	
deelgebieden	 staat	 in	 contrast	met	 de	 aanpak	 rond	 grootschalige	 projecten	 in	 de	 Noordrand	 zoals	
Uplace,	Schaarbeek-Vorming	en	de	ontwikkelingen	rond	de	gevangenis	 in	Haren.	Deze	grootschalige	
projecten	worden	tot	op	heden	op	een	eenzijdige	manier	benaderd.	Om	niet	te	verzeilen	in	politiek	
vaarwater	worden	dergelijke	gevoelige	dossiers	niet	meegenomen	in	T.OP	Noordrand.	Hierdoor	mist	
men	heel	wat	kansen	in	het	kader	van	een	globale	visie	voor	het	gebied.199		

- Tijd	nodig	om	eenzelfde	taal	te	spreken	
Het	 Proeve	 van	 Programma	 bracht	 onder	meer	 omwille	 van	 zijn	 onzorgvuldig	 taalgebruik	 vrij	 veel	
commotie	met	zich	mee.	Zeker	in	deze	complexe	grensoverschrijdende	context	is	er	voldoende	tijd	en	
afstemming	nodig	om	naar	communicatie	toe	tot	eenzelfde	taal	te	komen.		

- Projectcoördinator	onvoldoende	politiek	gedragen	
De	projectcoördinator	is	een	sterk	figuur,	maar	wordt	onvoldoende	politiek	gedragen.	Hier	wordt	volop	
aan	gewerkt.	Sinds	het	voorjaar	van	2017	evolueert	dit	geleidelijk	aan.	Het	politiek	draagvlak	wordt	
langzaamaan	 opgebouwd	 onder	 andere	 door	 het	 opnemen	 van	 de	 kabinetten	 (april	 2017)	 en	
gemeentelijke	besturen	(oktober	2017:	Burgemeestersconferentie	van	BHG	en	Toekomstforum	Halle-
Vilvoorde)	in	de	stuurgroep.		

- Werf	Buda	–	instabiliteit	door	gebrek	aan	een	onafhankelijke	trekker	en	duidelijke	ambitie	
Tot	op	heden	is	er	nog	geen	plan	voor	Buda	dat	gedragen	wordt	door	alle	partners.	Elke	actor	redeneert	
momenteel	vanuit	zijn	eigen	interesses	of	belangen.	200	Er	is	geen	onafhankelijke	trekker	aangesteld,	
iemand	 die	 de	 verschillende	 actoren	 overstijgt,	 om	 op	 beslissingsniveau	 het	 project	 aan	 te	 sturen.	
Gesprekspartners	geven	bovendien	aan	dat	er	 (na	afloop	van	de	 subsidieaanvraag	UIA)	momenteel	
geen	duidelijk	traject	met	concrete	finaliteit	is	vooropgesteld.	Enerzijds	geeft	dit	de	vrijheid	en	de	tijd	
om	ideeën	te	laten	rijpen.	Anderzijds	is	het	moeilijk	om	gericht	te	werken	en	tot	concrete	realisaties	op	
korte	termijn	te	komen,	die	in	de	lijn	liggen	met	een	vooropgestelde	ambitie.	De	optimalisatiestudie	
die	momenteel	op	tafel	ligt,	kan	hier	verandering	in	brengen.	

- Geen	sector-overschrijdende	samenwerking	op	gewestelijk	niveau	
De	administraties	van	diverse	beleidsdomeinen	(Mobiliteit	en	Openbare	Werken,	Leefmilieu,	Economie	
en	Wonen)	nemen	dan	wel	deel	aan	de	Stuurgroep,	maar	zijn	niet	actief	betrokken.	Zonder	politieke	
toestemming	 van	 hun	 eigen	 overheden	 kunnen	 zij	 niet	 overgaan	 tot	 concrete	 engagementen.	 Het	
belang	van	een	ondertekend	MOU	komt	hier	terug	in	beeld.	
Zo	zijn	voor	de	werf	Buda	de	uitdagingen	rond	mobiliteit	de	key	issue	van	het	plangebied.	Er	is	dan	ook	
nood	op	korte	termijn	aan	intense	samenwerking	met	de	sector	mobiliteit.		

“De	eerste	vragen	waarmee	je	wordt	geconfronteerd	op	de	werf	Buda	zijn	mobiliteitsvragen.	Als	je	
geen	degelijke	samenwerking	kan	organiseren	rond	mobiliteit	dan	zijn	andere	gewestelijke	vragen	
niet	aan	de	orde	en	blijft	het	eerder	een	lokale	samenwerking.”201		

Tot	 op	 heden	 wordt	 er	 niet	 met	 één	 Vlaamse	 stem	 gesproken	 en	 is	 er	 een	 gebrek	 aan	 een	
afsprakenkader	 tussen	 de	 verschillende	 beleidsdomeinen.	 Dit	 gebrek	 aan	 sectorale	 samenwerking	
vertaalt	zich	 in	een	moeizame	samenwerking	tussen	de	Vlaamse	actoren.	Zo	zullen	bijvoorbeeld	het	
AWV,	W&Z	en	NMBS	minder	geneigd	zijn	tot	samenwerking	als	op	bestuurlijk	niveau	de	ministers	van	

																																																																				
198	Interview,	augustus	2017.	
199	Interview,	juli	2017.	
200	Interview,	augustus	2017.	
201	Interview,	juli	2017.	
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Mobiliteit	en	Openbare	Werken	niet	actief	betrokken	zijn	tot	T.OP	Noordrand.	Er	is	afstemming	nodig	
met	andere	sectorale	beleidsagenda’s	zoals	de	langetermijnplanning	van	het	Departement	MOW	en	de	
investeringsagenda	van	W&Z.		

- Woelige,	onduidelijke	planningscontext	schept	weinig	vertrouwen	
De	aanwezigheid	van	een	zeer	turbulente	planningscontext	in	de	Noordrand	schept	weinig	vertrouwen	
onder	de	bevolking.		

	“De	mensen	van	T.OP	Noordrand	streven	naar	revolutionaire	dingen	terwijl	ze	in	het	bureau	ernaast	
bezig	 zijn	 met	 een	 RUP	 uit	 te	 tekenen	 voor	 hetzelfde	 plangebied.	 Dit	 is	 vrij	 contradictorisch.	 De	
bevolking	ziet	telkens	twee	dingen	naar	buiten	komen.	Ateliers	en	out	of	the	box	denken	van	T.OP	
Noordrand	en	tegelijkertijd	het	traject	van	het	RUP	VSGB	(o.a.	een	openbaar	onderzoek)202	dat	alles	
blokkeert.”203		

4.3 Conclusie	
De	 intentie	 van	 T.OP	 Noordrand	 is	 het	 opzetten	 van	 intergewestelijke	 samenwerking	 rond	 actuele	
ruimtelijke	vraagstukken.	Het	 is	een	zeer	vooruitstrevende	doelstelling.	Sinds	1970,	het	ontstaan	van	de	
drie	gewesten,	is	men	er	immers	nog	niet	in	geslaagd	om	succesvol	intergewestelijke	samenwerking	rond	
ruimtelijke	vraagstukken	tot	stand	te	brengen.	Bovendien	vindt	deze	uitdaging	plaats	in	een	zeer	complexe	
context.	Niet	alleen	overstijgt	dit	territoriaal	ontwikkelingsprogramma	de	gewestelijke	grenzen,	het	wordt	
ook	nog	eens	geconfronteerd	met	de	aanwezigheid	van	enorm	veel	lopende,	vaak	overlappende,	projecten.	
Dit	zorgt	voor	enorm	veel	padafhankelijkheden.		
Bij	de	opstart	van	T.OP	Noordrand	was	men	zich	nog	niet	geheel	bewust	van	deze	complexe	en	gevoelige	
‘intergewestelijke’	context.	In	de	loop	van	het	proces	komen	dan	ook	geleidelijk	aan	de	pijnpunten	bloot	te	
liggen	 om	 tot	 intergewestelijke	 samenwerking	 te	 komen.	 De	 omschakeling	 van	 de	 oorspronkelijke	
doelstelling	 om	 een	 lange	 termijn	 visie	 te	 formuleren	 naar	 een	 meer	 projectgerichte	 benadering	 met	
concrete	projecten	heeft	hiertoe	bijgedragen.	Aan	de	hand	van	concrete	kleinschalige	situaties	werd	immers	
duidelijk	waar	de	pijnpunten	lagen.	Momenteel	is	T.OP	Noordrand	door	het	nemen	van	kleine	maar	zeer	
doeltreffende	 stappen	 op	 zoek	naar	oplossingen	om	 tot	 succesvolle	 intergewestelijke	 samenwerking	 te	
komen.	T.OP	Noordrand	is	deel	van	een	fundamenteel	leerproces.	

4.3.1 Doelbereiking	
Het	doel	van	T.OP	Noordrand	is	het	stimuleren	van	overleg	en	samenwerking	tussen	de	belanghebbenden	
met	bijzondere	aandacht	voor	intergewestelijke	afstemming	en	visievorming.	Daarbij	moet	aandacht	zijn	
voor	 het	 ‘versterken’	 van	 het	 open-ruimtenetwerk,	 het	 ‘opvangen’	 van	 demografische	 groei	 en	 het	
‘stimuleren’	van	de	economische	groei.		
Concrete	 acties	 rond	 deze	 maatschappelijke	 doelstellingen	 zijn	 nog	 niet	 geformuleerd.	 Daar	 nog	 geen	
projectrealisatie	als	gevolg	van	intergewestelijke	samenwerking	is	bekomen,	kunnen	we	eenduidig	stellen	
dat	deze	 inhoudelijke	doelstellingen	nog	niet	zijn	bereikt.	Betrokken	partners	zijn,	met	uitzondering	van	
Firma	en	Cantine	in	de	werf	Buda,	nog	niet	overgegaan	tot	effectieve	realisatie	van	ruimtelijk	projecten	op	
terrein.	
De	 procesmatige	 doelstellingen	 daarentegen,	 namelijk	 het	 stimuleren	 van	 overleg	 en	 samenwerking,	
hebben	wel	reeds	geleid	tot	vruchtbare	resultaten.	Zo	zijn	eerste	bovenlokale	samenwerkingsverbanden	
ontstaan,	 bijvoorbeeld	 voor	 de	werf	 Buda.204	 In	 2015	 is	 voor	 het	 eerst	 intergewestelijke	 samenwerking	
opgezet	voor	de	opmaak	van	het	masterplan	voor	de	site	NAVO.	Een	samenwerking	die	toen	eerder	vanuit	
een	 financiële	 noodzaak	 is	 voltrokken.	 Ondertussen	 krijgt	 deze	 samenwerking	 steeds	 meer	 vorm	 naar	
aanleiding	van	de	opmaak	van	een	gezamenlijk	plan	voor	het	projectgebied.205	Algemeen	kunnen	we	stellen	
dat	 T.OP	 Noordrand	 	 volop	 op	 weg	 is	 naar	 doelbereiking.	 De	 voorbije	 jaren	 is	 T.OP	 Noordrand,	 naast	
kennisopbouw,	coalitievorming	en	agendasetting,	voornamelijk	op	zoek	gegaan	naar	een	wijze	waarop	men	
(intergewestelijke)	samenwerking	rond	ruimtelijke	projecten	in	dergelijke	complexe	gebieden	tot	stand	kan	

																																																																				
202	Het	openbaar	onderzoek	van	het	RUP	‘Afbakening	van	het	Vlaams	Strategisch	Gebied	rond	Brussel	(VSGB)	liep	van	20	maart	tot	18	mei	2015.		
203	Interview,	juli	2017.	
204	Werf	Buda,	zie	Resultaten:	bereikte	bijgestelde	doelstelling.	
205	Momenteel	wordt	volop	onderzocht	op	welke	manier	een	gezamenlijk	plan,	op	juridisch	correcte	wijze,	tot	stand	kan	komen.	Eenmaal	dit	wordt	
afgerond,	bereikt	T.OP	Noordrand	een	enorme	mijlpaal	rond	intergewestelijke	samenwerking.	
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brengen.	Momenteel	maakt	T.OP	Noordrand	de	weg	vrij	om	hier	en	daar	kleine	intergewestelijke	projecten	
mogelijk	te	maken	en	zo	het	draagvlak	te	verhogen.			

4.3.2 Effectiviteit:	heeft	de	gehanteerde	aanpak	en	methode	geleid	tot	het	behalen	
van	de	doelstellingen?	

Daar	het	doel	nog	niet	is	bereikt,	kan	nog	geen	sluitend	antwoord	worden	geformuleerd.	Volgende	aanpak	
heeft	alvast	geleid	tot	een	stroomversnelling	op	weg	naar	de	doelbereiking:	

- aanstellen	projectcoördinator,	
- inzetten	van	ontwerpend	onderzoek,		
- samenbrengen	van	partners	rond	de	tafel,	
- stimuleren	van	samenwerkingsverbanden,		
- duidelijk	vooropstellen	van	een	doel	(UIA),	
- politieke	vertegenwoordigers	actief	betrekken	in	stuurgroep.	

4.3.3 Ruimtelijke	realisatie	
Tot	op	heden	is	veel	onderzoek	gevoerd	en	leveren	tal	van	workshops	creatieve	en	vernieuwende	ideeën	
op	om	T.OP	Noordrand	te	voeden.	Op	terrein	is	echter	nog	geen	realisatie	zichtbaar,	met	uitzondering	van	
het	bedrijf	Firma.	Dit	is	echter	geen	rechtstreeks	gevolg	van	T.OP	Noordrand.206	T.OP	Noordrand	heeft	hier	
wel	 voor	 een	 doorstart	 gezorgd	 door	 onder	meer	 het	 aanreiken	 van	 referentieprojecten	 (inspiratiedag	
Londen).	

4.3.4 Rol	van	het	Departement	Omgeving		
Het	Departement	Omgeving	zoekt	met	T.OP	Noordrand	vanuit	een	proactieve	benadering	naar	antwoorden	
op	 de	 specifieke	 ruimtelijke	 uitdagingen	 van	 de	 regio.	 Ze	 neemt	 hierin	 voornamelijk	 een	 brede	
dienstverlenende	taak	op.	Bij	de	start	levert	het	Departement	Omgeving	onder	meer	financiële	steun	door	
het	 intern	 aanstellen	 van	 een	 projectcoördinator	 en	 een	 T.OP-team,	 het	 inzetten	 van	 experten	 en	 het	
faciliteren	 van	 werksessies	 en	 overlegmomenten.	 Deze	 ondersteunende	 rol	 vertaalt	 zich	 verder	 in	 het	
opbouwen	van	kennis:	opzetten	en	faciliteren	van	ontwerpend	onderzoek	en	werksessies,	het	delen	van	
ervaring	(o.a.	referenties),	het	laten	uitvoeren	van	beleidsvoorbereidend	onderzoek	en	inzicht	verschaffen	
in	de	complexiteit	van	de	ambitieuze	doelstellingen.		
De	 voornaamste	 taak	 is	 echter	 het	 proactief	 samenbrengen	 van	 partners	 en	 het	 opzetten	 van	
partnerschappen	 met	 als	 specifieke	 focus	 intergewestelijke	 samenwerking.	 Om	 deze	 laatste	 te	
bewerkstelligen,	zet	het	Departement	het	 laatste	 jaar	sterk	 in	op	operationalisering.	Door	het	activeren	
van	samenwerkingsverbanden	binnen	ruimtelijke	werven	kan	men	op	korte	termijn	tot	concrete	uitvoering	
komen.	
Het	globale	verhaal	van	T.OP	Noordrand	blijft	niettemin	aanwezig	op	de	achtergrond.	Het	Departement	zet	
in	 op	 het	 verder	 vormgeven	 van	 de	 Stuurgroep	 en	 op	 kennisopbouw.	 Zo	 worden	 het	 laatste	 jaar	
onderzoeken	 opgestart	 voor	 de	 gehele	Noordrand	 zoals	 het	 ‘mappen’	 van	 de	 economische	 ruimte,	 het	
beleidsmatig	 in	 beeld	 brengen	 van	 de	 open	 ruimte,	 het	 onderzoek	 naar	 transit	 oriented	 development,	
stedelijk	 metabolisme	 (fabric)	 en	 circulaire	 economie.	 Deze	 onderzoeken	 vormen	 voeding	 voor	 de	
ruimtelijke	werven.207		Momenteel	onderzoekt	het	Departement	Omgeving	samen	met	de	Vaste	Commissie	
voor	Taaltoezicht	op	welke	manier	men	gezamenlijk	kan	communiceren	over	T.OP	Noordrand.	Er	wordt	
afgetoetst	of	een	website	kan	worden	opgestart.		
	

4.3.5 Het	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	als	aanpak		
T.OP	Noordrand	ontstaat	vanuit	een	volledig	andere	setting	dan	T.OP	Limburg.	Zo	vloeit	T.OP	Limburg	voort	
uit	een	duidelijke	noodzaak,	een	momentum,	de	sluiting	van	Ford	Genk.	T.OP	Noordrand	 is	ontstaan	als	
opportuniteit	om	enerzijds	antwoorden	te	bieden	op	de	demografische	groei	en	het	economisch	verval,	

																																																																				
206	De	bedrijfsleider	speelt	reeds	vroeger	met	de	idee	om	zijn	bedrijfsvorming	te	hernieuwen.	Bron:	interview	juli	2017.	
207	Zo	worden	in	de	zone	Buda	de	gegevens	van	de	studie	Economic	Mapping	gebruikt	om	contacten	en	kennis	van	bedrijven	en	de	bedrijvenzone	uit	te	
breiden.	Bron:	Verslag	Stuurgroep,	27	april	2017.	
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anderzijds	om	tot	afstemming	te	komen	tussen	de	talloze	 lopende	en	vaak	tegenstrijdige	processen.	Dit	
leidt	tot	uiteenlopende	ambities.	Waar	T.OP	Limburg	voornamelijk	inzet	op	een	economische	heropleving	
van	 de	 regio	 zet	 T.OP	 Noordrand	 voornamelijk	 in	 op	 het	 bewerkstelligen	 van	 intergewestelijke	
samenwerking.		
Het	Departement	Omgeving	definieert	T.OP	als	een	instrument.	Vanuit	het	onderzoeksteam	wordt	het	T.OP	
eerder	als	een	vorm	van	‘aanpak’,	een	methode	ervaren.	
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1 Situatieschets	

1.1 Het	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	
Een	 Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	 (T.OP)	 is	 een	 instrument	 in	 het	 ruimtelijk	 ontwikkelingsbeleid	
gelanceerd	door	toenmalig	Vlaams	minister	van	Ruimtelijke	Ordening	Philippe	Muyters.	Het	kadert	in	de	
vernieuwing	van	het	plansysteem,	vooruitlopend	op	het	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	en	het	Gewestelijk	
Plan	voor	Duurzame	Ontwikkeling	van	het	Brussels	Gewest.	Het	instrument	heeft	als	doel	om	het	Europees,	
het	 Vlaams	 en	 het	 lokaal	 beleid	 voor	 een	 gebied	 te	 stroomlijnen	 in	 functie	 van	 maatschappelijke	 en	
ruimtelijke	 ontwikkelingsopgaven.	 Het	 is	 in	 2013	 geïnitieerd	 door	 Ruimte	 Vlaanderen	 (nu	 Departement	
Omgeving)	om	territoriale	win-winsituaties	in	beeld	te	brengen	en	te	realiseren.	Het	T.OP	gaat	in	op	urgente	
transformatieopgaven	zoals	klimaatverandering,	 ruimtelijke	congestie	en	economische	 transitie.	Het	zijn	
maatschappelijke	uitdagingen	die	vragen	om	een	overkoepelende	aanpak.	
	“Een	territoriaal	ontwikkelingsprogramma	brengt	relevante	belanghebbenden	samen	om	in	een	bepaald	
gebied	 vanuit	 gemeenschappelijke	 doelstellingen	 tot	 (een	 programma	 van)	 realisaties	 op	 korte	 en	
middellange	termijn	te	komen.”208	
Sinds	2013	zijn	drie	territoriale	ontwikkelingsprogramma’s	opgestart.	T.OP	Limburg	werd	in	2013	als	eerste	
ontwikkelingsprogramma	gelanceerd.	Eén	jaar	later	volgt	T.OP	Noordrand	en	in	2015	gaat	T.OP	kustzone	
van	start.	

1.2 Voorafgaande	historiek		
Naar	aanleiding	van	de	geplande	sluiting	van	Ford	Genk	in	2014	heeft	de	Vlaamse	Regering	in	maart	2012	
beslist	om	te	komen	tot	een	Strategisch	Actieplan	Limburg	Kwadraat	(SALK).	Het	uitvoeringsplan,	met	tal	
van	acties	op	korte	en	lange	termijn,	moet	bijdragen	aan	de	maatschappelijke	en	economische	heropleving	
van	de	regio.	Een	samenhangende	gebiedsgerichte	logica	ontbreekt	echter	binnen	de	veelheid	aan	acties.	
Om	dit	in	te	vullen	lanceert	het	Departement	Omgeving	het	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	Centraal	
Limburg	 (T.OP	Limburg).	Het	T.OP	kent	een	 langzame	start.	Het	project	 lag	oorspronkelijk	zeer	gevoelig	
doordat	het	in	aanraking	komt	met	verschillende	bevoegdheden	(nl.	economie	en	ruimtelijke	ordening).209	
Bovendien	had	men	schrik	dat	dit	bijkomend	programma	bestaande	processen	zou	vertragen.	Pas	in	maart	
2014,	na	een	uitgebreid	verkennend	onderzoek,210	wordt	het	T.OP	Limburg	officieel	als	ruimtelijke	pijler	aan	
het	SALK	investeringsplan	toegevoegd.211	Het	vormt	een	erkenning	van	de	Vlaamse	overheid	dat	effectieve	
afstemming	 van	economische	en	 ruimtelijke	 structuren	elkaar	 kan	 versterken	en	 zo	nieuwe	kansen	kan	
creëren.212	 Het	 programma	 beoogt	 het	 creëren	 van	meerwaarde	 van	 verschillende	 investeringen	 en/of	
kostenbesparing	 door	 het	 realiseren	 en	 faciliteren	 van	 synergie,	 samenwerking	 en	 territoriale	 win-
winsituaties.213	
	
T.OP	Limburg	focust	zich	op	een	gebied	van	20x20km2	in	Centraal-Limburg,	daar	waar	de	sluiting	van	Ford	
Genk	zich	het	sterkst	laat	voelen.	

																																																																				
208	https://www.ruimtevlaanderen.be/TOP,	geraadpleegd	op	8	september	2017.	
209	Zie	verder	2.1.	Programmabepaling	–	instapconditie.	
210	Het	verkennend	onderzoek	van	MAAT-ontwerpers	en	ZUS	resulteert	in	drie	concrete	denkrichtingen.	Tijdens	het	onderzoek	werd	ingezet	op	workshops	
met	plaatselijke	actoren.	Op	die	manier	werd	een	eerste	draagvlak	opgebouwd.	Bron:	ZUS,	MAAT-ontwerpers,	december	2013.Ontwerpend	onderzoek	
Territoriaal	ontwikkelingsprogramma	Centraal-Limburg.	In	opdracht	van	Vlaamse	Overheid	–	Ruimte	Vlaanderen.		
211	In	2013	verloopt	het	voorbereidend	traject	T.OP	Limburg	nog	zonder	formele	toestemming.	Eén	jaar	later,	in	maart	2014	wordt	het	T.OP	Limburg	
opgenomen	als	deelproject	van	het	SALK	onder	“1.	Acties	op	korte	termijn,	1.3.	Versnelling	van	procedures”.		
212	T.OP	Limburg,	september	2014.	Projectplan	T.OP	Limburg.		
213	Vlaamse	Minister	van	Financiën,	Begroting,	Werk,	Ruimtelijke	Ordening	en	Sport,	sept	2014.	Mededeling	aan	de	leden	van	de	Vlaamse	Regering.	
Document	voor	Vlaamse	Regering,	betreft:	SALK,	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	Limburg	2013-2020.	
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2 Proces	

2.1 Programmabepaling		
2.1.1 T.OP	Limburg	ontstaan	vanuit	een	urgente	economische	opgave	
Met	de	aankondiging	in	november	2012	van	de	sluiting	van	Ford	staat	de	regio	Limburg	voor	een	dringende	
economische	 uitdaging.	 De	 sluiting	 zal	 het	 economische	 en	 maatschappelijke	 landschap	 van	 de	 regio	
drastisch	 veranderen.214	 Om	 aan	 deze	 uitdaging	 te	 beantwoorden	 voert	 de	 Vlaamse	 Regering	 het	
investeringsprogramma	SALK	uit.	Binnen	het	geheel	van	economische	acties	ontbreekt	echter	een	ruimere	
gebiedsgerichte	 logica.	 Het	 is	 net	 hierop	 dat	 Ruimte	 Vlaanderen	 (nu	 Departement	 Omgeving)	 met	 het	
Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	wil	 inspelen.	T.OP	Limburg	wenst	een	geïntegreerde	en	territoriaal	
gelokaliseerde	 aanpak	 te	 ontwikkelen	 om	 de	 samenhang	 tussen	 de	 talloze	 acties	 van	 het	 SALK-plan	 te	
versterken.215	De	starthypothese	is	dat	effectieve	afstemming	van	economische	en	ruimtelijke	invalshoeken	
(bijvoorbeeld	via	ontwerpend	onderzoek)	elkaar	kan	versterken	en	zo	nieuwe	kansen	kan	creëren.	Parallel	
aan	het	SALK-investeringsprogramma	voorziet	het	T.OP	een	tijdshorizon	tot	2020.	

2.1.2 Instapconditie	-	conflictsituatie	
Vóór	de	aanvang	van	T.OP	Limburg	was	Ruimte	Vlaanderen	(nu	Departement	Omgeving)	reeds	partner	in	
SALK,	 maar	 met	 een	 beperkte	 taak	 waarin	 het	 departement	 haar	 proactieve	 en	 integrerende	 rol	 niet	
herkende.216	Het	departement	ziet	haar	ruimtelijke	inbreng	breder	en	beoogt	eerder	een	‘geïntegreerde’	
ontwikkelingsstrategie.	Kort	daarop	ontvangt	het	SALK	rechtstreeks	Europese	subsidies	via	het	instrument	
Geïntegreerde	Territoriale	Investering	(GTI).217	Ruimte	Vlaanderen	krijgt	echter	geen	mandaat	om	hier	een	
rol	in	op	te	nemen.	Het	lag	op	dat	moment	gevoelig	om	vanuit	een	ander	departement	mee	te	beslissen	
waar	de	financiële	middelen	zou	worden	voor	geïnvesteerd.	218	Bovendien	had	men	schrik	dat	deze	brede	
aanpak	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 bestaande	 processen	 zou	 vertragen.	 Ruimte	 Vlaanderen	 heeft	
uiteindelijk	op	eigen	initiatief	en	low-profile	het	proces	T.OP	Limburg	opgestart.	De	basisfilosofie	van	het	
GTI,	 nl.	 geïntegreerde	 gebiedsontwikkeling,	 leeft	 verder	 in	 T.OP	 maar	 dan	 zonder	 de	 financiële	
ondersteuning.	Eén	jaar	later	is	het	T.OP	Limburg	dan	toch	opgenomen	in	het	uitvoeringsprogramma	van	
SALK.	Dit	betekent	een	eerste	mijlpaal	voor	T.OP	Limburg,	een	moment	van	politieke	erkenning.219		
	

2.2 Doelstellingen	
T.OP	Limburg	is	een	eerste	proefproject	van	gebiedsgerichte	werking	zoals	die	wordt	uitgewerkt	in	het	kader	
van	 het	 Beleidsplan	 Ruimte	 Vlaanderen	 (BRV).220	 Het	 vormt	 dan	 ook	 een	 eerste	 zoektocht	 van	 Ruimte	
Vlaanderen	(nu	Departement	Omgeving)	om	het	nieuwe	instrument	uit	te	testen	en	na	te	gaan	welke	rol	
het	departement	hierin	kan	opnemen.	T.OP	Limburg	beschikt	bij	aanvang	over	een	duidelijke	aanleiding,	nl.	
de	nood	aan	economische	transitie,	maar	kent	nog	geen	duidelijke	ruimtelijke	opgave.	Het	formuleren	van	
de	ruimtelijke	doelstellingen	vormt	dan	ook	deel	van	het	ontwikkelingsprogramma	en	worden	gaandeweg	
in	de	verkennende	fase	gedefinieerd.	T.OP	Limburg	heeft	de	ambitie	om	op	middellange	termijn	synergie	
te	realiseren	tussen	ruimtelijke	en	economische	ontwikkelingen.	

																																																																				
214	https://www.ruimtevlaanderen.be/TOP,	geraadpleegd	op	8	september	2017.	
Territoriaal	ontwikkelingsprogramma	Centraal-Limburg.	In	opdracht	van	Vlaamse	Overheid	–	Ruimte	Vlaanderen.	
216	Bijvoorbeeld	het	voorzien	van	de	ontsluiting	van	het	bedrijventerrein.	
217	Met	de	GTI	maakt	de	Europese	Commissie	de	financiering	van	een	territoriale	strategie	mogelijk	waarvoor	een	geïntegreerde	aanpak	nodig	is	met	
investeringen	uit	meer	dan	één	prioriteitsas	of	uit	meer	dan	één	fonds.	
218	EFRO	en	EFS	middelen.	
219	Begeleidingsgroep	4,	november	2017.	
220	Departement	Omgeving,	februari	2013.	T.OP	plan	van	aanpak.	
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programma	beoogd.	Vier	workshop-momenten	zijn	voorzien	om	effectieve	wisselwerking	tussen	de	drie	
sporen	te	verzekeren.	
Het	 verkennend	 ontwerpend	 onderzoek	 bracht	 de	 ontwikkelingspotenties	 van	 de	 regio	 in	 beeld.	 Het	
eindrapport	 lanceert	 de	 aanpak	 RE-MINE	 en	 stelt	 drie	 mogelijke	 regionale	 strategieën	 voor:	 het	
productielandschap,	 het	 verblijfslandschap	 en	 het	 energielandschap.	 Niet	 al	 deze	 strategieën	 hadden	
evenveel	draagvlak	bij	de	betrokken	actoren	en	SALK.	Bepaalde	strategieën	werden	overgenomen,	andere	
werden	geherformuleerd.	In	2014,	op	het	moment	dat	T.OP	Limburg	officieel	toegevoegd	wordt	aan	het	
SALK	investeringsplan,	worden	volgende	drie	maatschappelijke	doelstellingen	naar	voor	geschoven	in	het	
projectplan:		

- de	kiemen	zaaien	voor	een	innovatieve	en	circulaire	economie,	(1)	
- de	versterking	van	de	vrijetijdseconomie	(2)	en		
- het	tot	stand	brengen	van	een	gezonde	verstedelijking:	de	kritische	massa	voor	stedelijkheid	vergroten		

(3).	
In	mei	2014	volgt	een	mededeling	aan	de	Vlaamse	Regering	“SALK,	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	
Limburg	 (TOP	 Limburg)	 2013	 -	 2020”223,	 waarin	 de	 visie	 en	 ruimtelijke	 ontwikkelingsstrategie	 RE-MINE	
wordt	 toegelicht.	 De	 RE-MINE	 strategie	 verbindt	 de	 economische	 doelstellingen	 van	 het	 SALK	 aan	
ruimtelijke	vraagstukken.	Ze	worden	in	de	mededeling	doorvertaald	naar	drie	‘RE-MINE’	actieprogramma’s:	
Poort	Limburg	(1),	Park	Limburg	(2)	en	Stad	Limburg	(3).224	Deze	actieprogramma’s	beogen	acties	die	op	
zowel	 korte	 als	 middellange	 termijn	 ontstaan	 vanuit	 een	 interactie	 tussen	 bottom-up	 en	 top-down	
initiatieven.	Bestaande	investeringsplannen	worden	zo	gekoppeld	aan	nieuwe	ideeën.225		
Het	T.OP	magazine	‘Ruimte	voor	groei’	(Nr.	1,	april	2015)	publiceert	voor	het	eerst	een	overzicht	van	deze	
drie	doelstellingen	en	programma’s	naar	de	buitenwereld.	Binnen	dit	kader	stimuleert	T.OP	Limburg	nieuwe	
samenwerkingsverbanden	 en	 toekomstperspectieven	 om	 een	 programma	 van	 gebiedseigen	 en	
vooruitstrevende	projecten	te	realiseren.226	

2.2.3 Van	drie	doelstellingen	naar	vier	transitiepaden	
Vanuit	de	drie	strategische	RE-MINE	doelstellingen	werden	eind	2015	samen	met	belanghebbenden	vier	
transversale	hefboomtrajecten	of	transitiepaden	uitgezet.227		

- multiproductief	energielandschap		
- intermodale	mobiliteit	
- multifunctioneel	water		
- realisatiegericht	instrumentarium		
Men	tracht	met	deze	transitietrajecten	sleutelactoren	samen	te	brengen	om	hierrond	pilootprojecten	te	
ontwikkelen	die	de	transities	demonstreren	en	versnellen	op	terrein.228	Actoren	worden	samengebracht	
onder	één	herkenbaar	verhaal.		
Het	 projectplan	 2017	 geeft	 een	 kleine	 wijziging	 van	 de	 vier	 transitiepaden:	 het	 realisatiegericht	
instrumentarium	verdween	van	de	radar	en	‘strategisch	verdichten	en	ontsnipperen’	komt	in	de	plaats.	Dit	
geeft	volgende	vier	transitiepaden:	229	

- multiproductief	energielandschap	(a)	
- intermodale	mobiliteit	(b)	
- multifunctioneel	water	(c)	
- strategisch	verdichten	en	ontsnipperen	(d)	
De	 drie	 prioritaire	 RE-MINE	 doelstellingen	 van	 T.OP	 Limburg	waren	 nog	 zeer	 sterk	 gericht	 op	 het	 SALK	
uitvoeringsprogramma,	 waardoor	 de	 gekozen	 terminologie	 een	 sterke	 economische	 bijklank	 had.	 Dit	
evolueerde	gaandeweg	in	2016-2017	naar	een	meer	ruimtelijk	verhaal.	

																																																																				
223	VR	2014	0905	MED.0244/BIS	“SALK,	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	Limburg	(TOP	Limburg)	2013	–	2020”	223	Vlaamse	Minister	van	Financiën,	
Begroting,	Werk,	Ruimtelijke	Ordening	en	Sport,	sept	2014.	Mededeling	aan	de	leden	van	de	Vlaamse	Regering.	Document	voor	Vlaamse	Regering,	
betreft:	SALK,	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	Limburg	2013-2020.	
224	T.OP	Limburg,	oktober	2015.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2015-2016	–	deel	2	
Projectaanpak.		
225	T.OP	Limburg,	september	2014.	Projectplan	T.OP	Limburg.	
226	T.OP	Limburg	–	Ruimte	voor	groei.	T.OP	Magazine	Nr.	1,	april	2015.	
227	T.OP	Limburg,	december	2015.	Projectplan	T.OP	Limburg.	
228	http://www.toplimburg.be/transitietrajecten,	geraadpleegd	op	10	oktober	2017.	
229	T.OP	Limburg,	maart	2017.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2017-2018.	
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Figuur	9	T.OP	Limburg,	december	2015.	Projectplan	2015-2016.	
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2.2.4 Bijsturing	naar	een	meer	ruimtelijk	vocabularium	-	van	thematische	
invalshoeken	naar	initieel	drie	en	uiteindelijk	vier	ruimtelijke	werven	

Zoals	voorgaande	punten	reeds	aantonen	werd	lange	tijd	gezocht	naar	een	structuur,	wat	resulteert	in	een	
complex	gegeven	van	allerlei	begrippen,	ambities,	doelstellingen	en	transitiepaden.	Deze	complexiteit	zorgt	
voor	de	nodige	verwarring	bij	 lokale	actoren.230	Ondanks	de	 inspanning	van	Departement	Omgeving	om	
duidelijke	doelstellingen	naar	voor	te	schuiven	blijkt	men	er	tot	op	heden	nog	niet	in	geslaagd.	Meerdere	
gesprekspartners	geven	aan	dat	de	doelstellingen	vrij	complex	zijn,	zeer	academisch	geformuleerd	zijn	en	
weinig	 behapbaar	 zijn	 voor	 lokale	 actoren.	 De	 doelstellingen	 zijn	 overigens	 vrij	 abstract	 geformuleerd	
waardoor	de	gewenste	output	of	finaliteit	niet	duidelijk	is.		
	

“Mensen	 die	 gebiedsontwikkeling	 moeten	 realiseren	 op	 terrein	 hebben	 weinig	 boodschap	 aan	
academische	kaders.”231			

	
Tegelijkertijd	is	het	Departement	Omgeving	intern	bezig	met	het	zoeken	naar	een	nieuwe	methodiek.	Dit	
zorgt	voor	een	herformulering	van	het	project.	Vanuit	de	positieve	ervaring	van	het	T.OP	Noordrand	is	de	
waardevolle	input	gegeven	om	te	werken	met	concrete	ruimtelijke	structuren	of	deelgebieden	eerder	dan	
met	thematische	invalshoeken.	Vanuit	deze	invalshoek	worden	vier	werven	naar	voor	gebracht	die	telkens	
een	 weerspiegeling	 zijn	 van	 één	 van	 de	 vier	 voorgaande	 transitiepaden.	 Deze	 vier	 werven	 zijn:	 het	
Kolenspoor	 (a),	de	Noord-Zuidverbinding	 (b),	de	Wijers	 (c)	 en	de	Rand	van	het	Nationaal	Park	 (d).	 T.OP	
Limburg	wordt	hierdoor	een	veel	ruimtelijker	verhaal.	De	maatschappelijke	doelstellingen	zijn	vertaald	naar	
meer	ruimtelijke	doelstellingen.	Deze	bijsturing	moet	meer	duidelijkheid	brengen	naar	de	partners	en	tracht	
de	doelstellingen	veel	tastbaarder	te	maken.	Zo	wordt	in	het	Kolenspoor	vandaag	o.a.	concreet	ingezet	op	
de	 uitwerking	 van	 een	 fietspad	 langsheen	 het	 Kolenspoor.232	 De	 focus	 binnen	 de	 Wijers	 ligt	 op	
waterkwaliteit	en	waterkwantiteit	met	een	centrale	rol	voor	de	Roosterbeek.233	
Het	 projectplan	 2017-2018	 vermeldt	 drie	 werven:	 het	 Kolenspoor,	 Rand	 van	 het	 Nationaal	 park	 en	
Ecologische	 corridor.	 Na	 de	 opmaak	 van	 het	 projectplan	 is	 de	 Noord-Zuidverbinding	 als	 vierde	 werf	
toegevoegd.	
	

																																																																				
230	Interviews,	27	september	2017.	
231	Citaat	uit	interview,	sept	2017	
232	De	oorspronkelijke	doelstelling	met	betrekking	tot	circulaire	economie	is	hiermee	niet	verlaten.	Maar	de	focus	ligt	momenteel	op	het	uitvoeren	van	
concrete	projecten	rond	mobiliteit.		
233	Verkennend	gesprek,	4	september	2017.		
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Figuur	10	-	Projectenmatrix	T.OP	Limburg	2016-2017	
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2.2.5 De	vier	werven	of	deelprojecten		
Opvallend	aan	het	T.OP	Limburg	is	dat	ze	geen	nieuwe	deelprojecten	selecteert	maar	lopende	processen	
opneemt.	De	vier	werven	waren	reeds	aanwezig	in	het	proces	van	de	afgelopen	jaren,	maar	werden	nooit	
echt	benoemd.234	Bestaande	deelprojecten	worden	opgepikt	en	geïntegreerd	in	het	ruimer	perspectief	van	
T.OP	Limburg.	Het	biedt	een	vernieuwende	blik	en	aanpak	van	 interactief	en	ontwerpend	onderzoek	en	
brengt	zo	nieuwe	hefboomplekken	en	pilootprojecten	in	beeld.	
Zo	 is	het	project	De	Wijers	 in	2008	opgestart	met	een	strategisch	project	onder	 leiding	van	de	provincie	
Limburg	in	parallel	met	een	plattelandsproject	(PDPO)	van	de	Vlaamse	Landmaatschappij	(VLM).	In	februari	
2010235	kreeg	de	VLM	het	officieel	mandaat	van	de	toenmalige	Vlaamse	minister	voor	Leefmilieu	om	een	
gebiedsgerichte	visie	voor	De	Wijers	uit	te	werken.	In	2012	werd	in	de	‘Uitdagingen	voor	De	Wijers’	een	
toekomstbeeld	 met	 vier	 ambitieuze	 uitdagingen	 geformuleerd.	 Dat	 beeld	 werd	 doorvertaald	 naar	 een	
concreet	 uitvoeringsprogramma.	 Op	 3	 maart	 2016	 werd	 in	 het	 kasteel	 van	 Bokrijk	 een	 concreet	
uitvoeringsprogramma	met	doelstellingen	en	acties	ondertekend	door	alle	17	partners.236	Op	dat	moment	
neemt	 de	 provincie	 Limburg	 de	 coördinatietaak	 over	 van	 de	 VLM	 voor	 de	 opvolging,	 coördinatie	 en	
uitvoering	van	de	doelstellingen	en	acties	uit	het	uitvoeringsprogramma.	De	VLM	ondersteunt	de	concrete	
realisatie	 via	de	 inzet	 van	de	 instrumenten	 landinrichting	en	natuurinrichting.237	Vanuit	 T.OP	 Limburg	 is	
ondertussen	het	potentieel	 van	de	Roosterbeek	 in	beeld	gebracht	als	belangrijke	drager	 van	De	Wijers,	
evenals	de	cruciale	verbinding	met	het	Kolenspoor.	Via	interactief	ontwerpend	onderzoek	zijn	een	aantal	
pilootprojecten	uitgewerkt	aan	de	Roosterbeek	in	Zonhoven	die	nu	door	de	betrokken	actoren	als	insteek	
worden	meegegeven	voor	het	Landinrichtingsproject.238		
Het	Kolenspoor	staat	ook	al	zeer	lang	op	de	agenda.	Maar	er	was	niet	genoeg	dynamiek	aanwezig	tussen	
gemeenten	en	provincie,	weinig	geld	en	middelen	voorhanden,	om	dit	op	gang	te	brengen.	Men	had	nood	
aan	‘versnellers’	op	het	terrein	om	over	te	gaan	tot	een	concreet	uitvoeringsplan.		In	november	2014	werden	
het	 Kolenspoor	 en	 de	Wijers	 opgenomen	 als	 twee	 van	 de	 tien	 BRV-werkgebieden.	 In	 2016	 wordt	 het	
Kolenspoor	geselecteerd	als	strategisch	project.	

2.2.6 Kaderen	van	doelstellingen	T.OP	binnen	aanwezige	processen		
T.OP	 Limburg	 zocht	maximaal	naar	 versterkende	 ruimtelijke	 koppelingen	 tussen	de	 SALK-doelstellingen,	
acties	 en	 andere	 lopende	 initiatieven.	Daarnaast	 geeft	 T.OP	 Limburg	met	 het	 project	 uitvoering	 aan	de	
strategische	 doelstellingen	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 en	 bouwt	 voort	 op	 de	 inhoudelijke	
doelstellingen	van	het	groenboek	en	de	kernnota	BRV.	Bovendien	bouwt	T.OP	Limburg	voort	op	bestaande	
lopende	lokale	en	bovenlokale	processen.	Ze	zet	in	op	het	reframen	en	koppelen	van	bestaande	plannen	
waardoor	er	synergiën	ontstaan	die	een	meerwaarde	genereren.239	Zo	zijn	de	drie	actieprogramma’s	van	
RE-MINE	tot	stand	gekomen	vanuit	een	interactie	tussen	bottom-up	en	top-down	initiatieven.	Bestaande	
lopende	 processen	 worden	 zo	 gecombineerd	 met	 nieuwe	 ideeën.	 T.OP	 Limburg	 tracht	 dus	 maximaal	
rekening	te	houden	met	wat	er	al	beweegt	en	wenst	dit	te	faciliteren	en	te	versterken.	Dit	is	noodzakelijk	
wil	men	maatschappelijke	uitdagingen	aan	gaan	en	concrete	acties	op	terrein	realiseren.		

Toch	 blijkt	 vanuit	 de	 gesprekken	 met	 bevoorrechte	 getuigen	 dat	 het	 T.OP	 project	 ook	 spanningen	
teweegbrengt	met	betrekking	tot	aanwezige	en	reeds	afgeronde	processen,	wat	tot	fricties	heeft	geleid.	
Complexe	afgesloten	dossiers	werden	terug	in	vraag	gesteld.	Zo	stelde		de	studie	van	T.OP	Limburg	aspecten	
van	 het	 project	 Terhills	 (deelproject	 Rand	 van	 Nationaal	 park)	 en	 het	 bestaande	 provinciaal	 ruimtelijk	
uitvoeringsplan	(PRUP)	Bipool	Eisden-Lanklaar	in	vraag.	Het	provinciaal	uitvoeringsplan	werd	in	2011	na	een	
zeer	moeizaam	proces	goedgekeurd.240	De	nieuwe	visie	die	in	overleg	met	alle	actoren	in	de	T.OP	studie	tot	
stand	kwam	werd	als	waardevol	beoordeeld	doch	werd	ervaren	als	een	‘te	late’	bijsturing.	De	plannen	die	
voorlagen	 waren	 in	 die	 mate	 concreet	 en	 ver	 gevorderd	 dat	 het	 hanteren	 van	 een	 nieuwe	 visie	 als	

																																																																				
234	Zie	ook	projectenmatrix	drie	ontwikkelingsstrategieën	en	vier	transitiepaden	
235	Plattelandsproject	De	Wijers.	De	Verklaring	van	De	Wijers	werd	als	intentieverklaring	in	februari	2010	door	alle	initiatief	nemende	partners	
ondertekend.235			
236	https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/De_Wijers.aspx,	geraadpleegd	op	9	oktober	2017.	
237	Vb.	landinrichtingsproject	De	Stiemerbeek	Zuserkloosterbeek,	landinrichtingsproject	Beleven	en	landinrichtingsproject	Mangelbeek	Roosterbeek.		
238	Reumers,	M.,	2017.	Atelier	Multifunctioneel	Landschap	Roosterbeek.	Ruimte	jaargang	9,	nr.	36.	
239	Vlaamse	Minister	van	Financiën,	Begroting,	Werk,	Ruimtelijke	Ordening	en	Sport,	 sept	2014.	Mededeling	aan	de	 leden	van	de	Vlaamse	Regering.	
Document	voor	Vlaamse	Regering,	betreft:	SALK,	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	Limburg	2013-2020.	
240	Over	het	PRUP	werd	reeds	tien	jaar	onderhandeld.	Het	was	onder	meer	lang	zoeken	naar	een	evenwicht	tussen	twee	betrokken	gemeenten.	De	
eigendom	van	de	site	Terhills	is	in	handen	van	LRM,	een	Limburgse	investeringsmaatschappij	die	economische	groei	in	Limburg	stimuleert.	
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vertragende	en	bedreigende	factor	werd	gezien.	De	vrees	bestond	dat	het	herzien	van	het	PRUP	tot	een	
negatieve	outcome	zou	leiden	waardoor	projecten	zouden	worden	geblokkeerd.	
	
Het	Departement	Omgeving	vroeg	informeel	een	bijsturing	van	het	project	naar	de	nieuwe	visie	van	T.OP.	
LRM,	 de	 Limburgse	 investeringsmaatschappij	 en	 tevens	 eigenaar	 van	 het	 gebied	 wou	 op	 dat	 moment	
overgaan	tot	realisatie	van	een	masterplan	dat	gebaseerd	was	op	dit	RUP.	De	provincie	is	uiteindelijk	niet	
ingegaan	op	de	vraag	naar	bijsturing	van	het	PRUP.	Dit	gespannen	proces,	met	een	voorstel	tot	herzien	van	
‘beslist’	beleid	gaf	onder	meer	aanleiding	tot	een	verlies	aan	draagvlak	bij	lokale	partners	aan	de	Maaskant,	
de	provincie	Limburg	en	LRM.241	

	 	

																																																																				
241	Interviews,	4	en	27	oktober	2017.	
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2.3 Organisatiestructuur	en	besluitvorming	
T.OP	Limburg	was	de	eerste	van	zijn	soort.	Het	was	niet	alleen	een	zoektocht	naar	doelstellingen,	maar	ook	
naar	een	geschikte	organisatiestructuur.	Gedurende	het	proces	werd	bijvoorbeeld	de	taak	en	de	rol	van	de	
strategische	stuurgroep	verder	gedefinieerd.	Onderstaand	schema	tracht	vanuit	beschikbare	documenten	
een	overzicht	te	geven	van	de	organisatiestructuur	van	T.OP	Limburg.		
	
	

	

	

Figuur	11-	Organisatiestructuur	T.OP	Limburg	(rood	geeft	evolutie	weer)	

	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
97	

2.3.1 Directieoverleg	en	Minister	Ruimtelijke	Ordening	(2014)	
Het	directieoverleg	beslist	over	de	strategische	lijnen	en	bepaalt	wat	de	prioriteiten	zijn	van	T.OP	Limburg:	
de	RE-MINE	ambitie,	de	vertaling	naar	RE-MINE	programma’s	en	acties.	Ze	beslissen	eveneens	over	de	inzet	
van	capaciteit	en	budget	van	het	Departement	Omgeving.242		
Deze	 beslissingen	worden	 afgestemd	met	 de	 reguliere	 beleidsprocessen.	 Elk	 lid	 van	 het	 directieoverleg	
neemt	een	ambassadeursrol	op	ten	opzichte	van	hun	respectievelijke	afdelingen.	
De	projectcoördinator	maakt	jaarlijks	een	projectplan	op	ter	bespreking	op	het	directieoverleg.		
Indien	nodig	wordt	gerapporteerd	aan	het	SALK-directiecomité.243		Elke	bijeenkomst	van	de	Taskforce	wordt	
voorbereid	 door	 het	 directiecomité.	 (Noot:	 In	 2013	was	 voormalig	minister	 van	 RO	Muyters	 lid	 van	 de	
Taskforce.	Huidig	minister	Schauvliege	is	geen	lid	van	de	Taskforce.244	De	doorstroom	van	informatie	is	dus	
beperkt.)	

2.3.2 Strategische	stuurgroep	(of	Regiekamer)		
De	 strategische	 stuurgroep	 omvat	 de	 belangrijkste	 partners	 die	 als	 vertegenwoordiger	 van	 een	 lokaal	
bestuur,	(Vlaams)	beleidsdomein,	middenveldorganisatie	of	investeringsmaatschappij	een	bijzonder	actieve	
rol	 opnemen	 op	 het	 terrein.245	 De	 partners	 zijn	 van	 strategisch	 belang	 omwille	 van	 bijvoorbeeld	
ambassadeursrol,	realisatiegerichte	trajecten	en	beschikbaar	instrumentarium	en	beslissingsmacht.246	De	
samenstelling	van	de	stuurgroep	is	variabel	in	functie	van	de	verdere	evolutie	van	het	project.247	Zo	werden	
bijvoorbeeld	 in	de	verkennende	fase	het	Team	Vlaams	Bouwmeester,	het	ontwerpbureau	MAAT-ZUS	en	
een	aantal	experten	betrokken.248	Het	projectplan	2015-2016249	vermeldt	een	vertegenwoordiger	van	MOW	
in	de	samenstelling	van	de	stuurgroep.	Verslagen	van	de	stuurgroep	tonen	echter	aan	dat	MOW	nog	niet	
op	een	stuurgroep	aanwezig	was.	Eind	2015	werd	het	voorstel	geopperd	om	de	kabinetten	mee	op	te	nemen	
in	de	stuurgroep.	Dit	heeft	zich	tot	nu	toe	niet	vertaald	in	de	praktijk.	
Doel	van	de	stuurgroep	is	om	tweemaal	per	jaar	samen	te	komen	om	advies	te	formuleren	over	de	focus,	
projectaanpak	en	voortgang	van	T.OP	Limburg.250	Men	bekijkt	hoe	de	meerwaarde	kan	gemaximaliseerd	
worden	en	beslist	over	de	aanpak	van	een	project.	De	strategische	stuurgroep	is	in	die	zin	mede-eigenaar	
van	T.OP	Limburg.251		
De	laatste	jaren	wordt	de	rol	en	de	werking	van	de	stuurgroep	zowel	door	het	Departement	Omgeving	als	
de	betrokken	partners	in	vraag	gesteld.252	De	stuurgroep	is	niet	formeel	verankerd,253		in	tegenstelling	tot	
de	andere	twee	T.OP	projecten.254	Vermoedelijk	heeft	dit	te	maken	met	het	feit	dat	het	T.OP	het	allereerste	
ontwikkelingsprogramma	was.255	Een	andere	reden	is	dat	de	structuren	die	in	het	kader	van	het	SALK	zijn	
opgezet	reeds	een	groot	aantal	van	de	partners	verenigde	en	geen	vraag	was	naar	een	bijkomend	formeel	
orgaan.	Partners	betrokken	in	de	stuurgroep	werd	geen	duidelijke	rol	toegewezen.	Bovendien	wordt	vanuit	
het	Departement	Omgeving	weinig	marge	ervaren	om	te	sturen,	mede	omdat	het	project	sterk	gelinkt	is	
aan	SALK.	Er	zijn	sinds	het	bestaan	van	de	stuurgroep	nog	geen	formele	beslissingen	genomen.256	Het	orgaan	
fungeert	voornamelijk	als	kwaliteitskamer.		
Gesprekken	met	bevoorrechte	getuigen	geven	aan	dat	er	grote	onwetendheid	heerst	of	het	T.OP	project	al	
dan	niet	nog	lopende	is.	Over	T.OP	Limburg	wordt	steevast	in	verleden	tijd	gesproken.	Sinds	juni	2016	heeft	
immers	geen	strategische	stuurgroep	meer	plaatsgevonden.	Uit	de	gesprekken	blijkt	nochtans	de	noodzaak	

																																																																				
242	T.OP	Limburg,	september	2014.	Projectplan	T.OP	Limburg.		
243	Het	directiecomité	monitort	de	implementatie	van	alle	SALK-plannen,	detecteert	eventuele	uitvoeringsmoeilijkheden	en	ontwikkelt	de	nodige	
oplossingsgerichte	acties	met	het	oog	op	beslissingen	door	de	Taskforce.	Elke	bijeenkomst	van	de	SALK	Taskforce	wordt	voorbereid	door	het	
directiecomité.	(Bron:	Strategisch	Actieplan	voor	Limburg	in	het	kwadraat,	verslag	Taskforce	16	juni	2017.)		
244	T.OP	Limburg,	verslag	strategische	stuurgroep	17	juni	2017	–	info	Peter	Cabus.	
245	Vb.	Provincie	Limburg,	AO,	ANB,	VLM,	OVAM,	Toerisme	Limburg,	gouverneur	van	de	provincie	Limburg,	Ruimte	Vlaanderen.	(Samenstelling	
stuurgroep	juli	2015)	
246	T.OP	Limburg,	september	2014.	Projectplan	T.OP	Limburg.	
247	www.toplimburg.be/projectorganisatie,	geraadpleegd	op	12	september	2017.	
248	Verslag	stuurgroep	T.OP	centraal	Limburg,	23	oktober	2013.	Verslag	regiekamer,	05	maart	2013.	
249	T.OP	Limburg,	oktober	2015.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2015-2016	–	deel	2	
Projectaanpak.	
250	T.OP	Limburg,	oktober	2015.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2015-2016	–	deel	2	
Projectaanpak.	
251	www.toplimburg.be/projectorganisatie,	geraadpleegd	op	12	september	2017.	
252	Juni	2016.	Verslag	strategisch	overleg	T.OP	Limburg.	
253	Geen	formeel	samenwerkingsakkoord.		
254	T.OP	Noordrand	en	T.OP	Kustzone	
255	Jolien	Coppejans,	2017.	Naar	een	realisatiegerichte	beleidsplanning.	KU	Leuven,	academiejaar	2016-2017.	
256	Verkennend	gesprek,	september	2017.	
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van	 een	 overkoepelende	 stuurgroep	 om	 enerzijds	 het	 verhaal	 coherent	 als	 één	 geheel	 verder	 te	
ontwikkelen,	 de	 deelprojecten	 op	 te	 volgen	 en	 anderzijds	 om	 op	 gepaste	 momenten	 te	 valideren.	 De	
methodiek	van	de	stuurgroep	wordt	vanuit	de	gesprekspartners	ondersteund.	Er	zijn	voldoende	mensen	
met	beslissingskracht	aanwezig.	Het	orgaan	wordt	als	zeer	verrijkend	ervaren	voor	het	proces.	Toch	luidt	de	
vraag	naar	een	meer	horizontale	werking	binnen	de	stuurgroep.	

2.3.3 T.OP	team	of	kernteam											
Het	 Departement	 Omgeving	 stelt	 intern	 een	 T.OP	 team	 ter	 beschikking	 verantwoordelijk	 voor	 de	
inhoudelijke	uitwerking	van	het	T.OP	project.	Ze	initieert	en	faciliteert	de	RE-MINE	projecten,	ondersteunt	
de	betrokkenheid	van	partners	en	experten	en	organiseert	en	verwerkt	de	 input	en	resultaten	voor	het	
overkoepelend	 verhaal.	 Dit	 kernteam	 fungeert	 tevens	 als	 programma	 secretariaat	 voor	 communicatie,	
rapportering,	organisatie	van	netwerkmomenten,	organisatie	ondersteuning	en	uitschrijven	van	financiële	
impulsen.257		Het	T.OP	team	komt	maandelijks	samen.258	Het	team	wordt	ondersteund	waar	nodig	door	de	
afdelingen	Onderzoek	en	Monitoring	(AOM)	en	Strategie,	Coördinatie	en	Evaluatie	(SCE).	
Voor	de	deelprojecten	schrijft	T.OP	Limburg	zich	waar	mogelijk	in	op	reeds	bestaande	partnerschappen	(vb.	
Nationaal	 Park).	 Nieuwe	 samenwerkingsverbanden	 worden	 opgezet	 waar	 deze	 nog	 niet	 bestaan	 en	
wenselijk	zijn	(vb.	Kolenspoor).259	

2.3.4 Graad	van	horizontale	of	verticale	governance	
T.OP	Limburg	zet	 in	op	een	open	vorm	van	governance	waar	publieke	en	private	actoren	 in	horizontale	
verhoudingen	via	onderhandeling	en	creatief	overleg	tot	een	gedeelde	visie	en	actieprogramma	komen.260	
In	het	kader	van	de	vier	werven	hebben	de	voorbije	jaren	tientallen	workshops	plaatsgevonden	waarvoor	
het	ontwerpend	onderzoek	 input	voorziet.	Op	Vlaams	niveau,	vb.	binnen	de	stuurgroep,	ontbreekt	deze	
horizontale	werking.	Er	zijn	geen	andere	departementen	vertegenwoordigd	in	de	stuurgroep.	Dit	had	zijn	
impact	op	het	terrein.		
Ook	voor	het	Kolenspoor	 is	men	op	zoek	naar	een	betere	governance	zowel	op	ambtelijk	als	op	politiek	
niveau.	 Zowel	 in	 de	 ambtelijke	 werkgroep	 als	 in	 de	 stuurgroep	 van	 het	 strategisch	 project	 Kolenspoor	
zetelen	voornamelijk	actoren	vanuit	de	sector	ruimtelijke	ordening.	Ook	hier	dringt	de	nood	zich	op	om	
sterker	in	te	zetten	op	een	meer	horizontale,	geïntegreerde	werking.	Voorts	is	de	positie	van	stad	Genk	als	
trekker	 (samen	 met	 de	 provincie)	 een	 gevoelig	 item	 voor	 de	 overige	 gemeenten.	 Men	 aanziet	 het	
Kolenspoor	vaak	als	een	Genks	project.	

2.3.5 Besluitvorming		
Tot	op	heden	is	nog	geen	besluitvorming	gebeurd	rond	de	doelstellingen	of	actieprogramma’s	(REMINE)	
van	 T.OP	 Limburg.	 De	 laatste	 jaren	 luidt	 een	 duidelijke	 vraag	 naar	 besluitvorming	 en	 concrete	
engagementen.		
	

	“De	doelstellingen	van	het	T.OP	Limburg	(RE-MINE	programma’s	-	juni	2015)	werden	enkel	ter	
kennisgeving	meegedeeld	op	het	college.	Zolang	er	geen	formele	beslissing	door	gemeenteraad	of	
college	volgt	wordt	het	niet	gedragen	of	is	het	geen	goedgekeurd	beleid.	Pas	als	er	beslist	beleid	
is,	kan	je	het	uitvoeren.”261	
“Er	is	nood	aan	het	onderschrijven	van	concrete	engagementen.	Nood	aan	decretale	verankering	
en	budgettaire	beslissingen.	Zonder	concrete	engagementen,	budget	en	middelen	keert	men	terug	
op	de	reguliere	werking.”262	

	

																																																																				
257	T.OP	Limburg,	oktober	2015.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2015-2016	–	deel	2	Projectaanpak.		
258	In	2016	was	dit	nog	tweewekelijks.	Bron:	T.OP	Limburg,	maart	2017.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	
projectplan	2017-2018.)	
259	Vb.	RE-MINE	Park	Limburg.	Bron:	Vlaamse	Minister	van	Financiën,	Begroting,	Werk,	Ruimtelijke	Ordening	en	Sport,	sept	2014.	Mededeling	aan	de	
leden	van	de	Vlaamse	Regering.	Document	voor	Vlaamse	Regering,	betreft:	SALK,	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	Limburg	2013-2020.	
260	T.OP	Limburg,	oktober	2015.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2015-2016	–	deel	2	
Projectaanpak.	
261	Interview,	27	september	2017.	
262	Interviews,	27	september	2017.	
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Vanuit	het	Departement	Omgeving	wordt	weinig	marge	ervaren	om	te	sturen,	mede	omwille	van	de	link	
met	 het	 SALK-programma.	 De	 stuurgroep	 fungeert	 voornamelijk	 als	 kwaliteitskamer.	 Er	 zijn	 sinds	 het	
bestaan	van	de	stuurgroep	nog	geen	formele	beslissingen	genomen.263	Nochtans	zetelen	sterke	figuren	met	
beslissingskracht	in	de	stuurgroep,	vb.	secretaris-generaal	en	gouverneur.		
Op	niveau	van	de	werven	gebeurt	de	besluitvorming	meestal	via	de	 lopende	procedures:	procedure	van	
complexe	 projecten	 (Noordzuidverbinding),	 Landinrichting	 (de	 Wijers)	 en	 het	 Strategisch	 Project	
(Kolenspoor).		

2.3.6 Overeenkomsten	in	het	proces	
In	het	algemene	spoor	van	het	T.OP	traject	komen	geen	samenwerkingsovereenkomsten	voor,	maar	wel	in	
de	deelprojecten.	Het	strategisch	project	Kolenspoor	was	het	eerste	deelproject	van	T.OP	Limburg	dat	erin	
geslaagd	is	om	te	komen	tot	een	samenwerkingsakkoord	en	een	geformaliseerde	(werf-)	stuurgroep	heeft	
opgezet.	Op	28	november	2016	werd	op	het	kick-offevent	van	het	Kolenspoor	een	samenwerkingsakkoord	
ondertekend	door	de	provincie	en	de	betrokken	gemeenten	Maasmechelen,	As,	Zonhoven,	Beringen,	Genk,	
Heusden-Zolder	en	Houthalen-Helchteren	voor	het	project	Kolenspoor.		
	

	

Figuur	12	-	Kick-off	Kolenspoor	-	samenwerkingsakkoord	

Voor	elk	RE-MINE	programma	gaat	het	Departement	op	zoek	naar	bestaande	en	nieuwe	partnerschappen	
met	noodzakelijke	en	relevante	partijen.	Deze	partnerschappen	zijn	doorgaans	informeel	op	het	niveau	van	
doelstelling	of	programma.	Indien	noodzakelijk	voor	het	bereiken	van	de	beoogde	resultaten	worden	deze	
formeel	bekrachtigd	op	niveau	van	actie.264		

- Samenwerkingsprotocol	OVAM	en	RV:	onderzoekstraject	Poort	–	 Limburg,	 circulaire	economie	 (juni	
2014)	

- Samenwerkingsprotocol	ANB	en	RV:	onderzoekstraject	Strategisch	verdichten	&	ontsnipperen	(oktober	
2014)	

- Samenwerkingsprotocol	OVAM,	RV,	AO,	Stad	Genk:	ontwerpend	onderzoek	in	het	kader	van	de	opmaak	
masterplan	Ford-site	(oktober	2015)	

- Samenwerkingsovereenkomst	 Strategisch	project	 Kolenspoor	 tussen	provincie	 en	 lokale	 gemeenten	
(Maasmechelen,	As,	Zonhoven,	Beringen,	Genk,	Heusden-Zolder	en	Houthalen-Helchteren):	Kick-Off	
Kolenspoor	(november	2016)265	

	 	

																																																																				
263	Verkennend	gesprek,	september	2017.	
264	T.OP	Limburg,	oktober	2015.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2015-2016	–	deel	2	
Projectaanpak.	
265	T.OP	Limburg,	maart	2017.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2017-2018.	
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2.4 Actoren	en	hun	motivatie	
2.4.1 Projectcoördinator	
De	projectcoördinator	situeert	zich	op	Vlaams	ambtelijk	niveau	binnen	het	Departement	Omgeving.	Liesl	
Vanautgaerden,	een	zeer	gedreven,	dynamisch	en	ambitieus	persoon,	nam	deze	 taak	op	sinds	het	prille	
begin	 van	 T.OP	 in	 2012.	 Ze	 is	 architect	 en	 ruimtelijk	 planner	 van	 opleiding.	 Kenmerkend	 is	 haar	 sterke	
academische	benadering	van	het	project.	 In	maart	2016	is	het	coördinatorschap	overgedragen	naar	Inge	
Bangels.	Parallel	aan	deze	overdracht	wordt	de	academische	benadering	afgebouwd	en	verschuift	de	focus	
nog	meer	naar	realisatie.	Het	overkoepelend	verhaal	verschuift	naar	de	achtergrond	en	de	aandacht	gaat	
voornamelijk	 naar	 concrete	 uitvoeringsprojecten.	 Gesprekspartners	 geven	 aan	 hierdoor	 het	 gevoel	 te	
hebben	dat	T.OP	Limburg	niet	meer	bestaat.	Sindsdien	is	bijvoorbeeld	geen	strategische	stuurgroep	meer	
georganiseerd.	Dit	heeft	vermoedelijk	ook	 te	maken	met	de	 interne	 reorganisatie	van	het	Departement	
Omgeving.	Bovendien	is	de	aanstelling	van	een	nieuwe	projectcoördinator	niet	duidelijk	gecommuniceerd	
naar	de	betrokken	actoren.		

2.4.2 Realisatiegerichte	focus	bij	actoren		
De	meeste	actoren	hebben	wegens	gebrek	aan	middelen	geen	sterke	realisatiegerichte	focus.	De	Limburgse	
investeringsmaatschappij	(LRM)	heeft	wel	een	focus	op	realisatie.	LRM	staat	bijvoorbeeld	in	als	eigenaar	
van	Terhills	voor	de	ontwikkeling	van	het	masterplan	op	 terrein.	Verder	 tracht	LRM	ook	 in	 te	zetten	op	
grondverwerving,	vb.	 in	het	kader	van	het	Kolenspoor	om	o.a.	de	realisatie	van	het	 fietspad	mogelijk	 te	
maken.	 In	 het	 Nationaal	 Park	 is	 het	 Regionaal	 Landschap	 Kempen	 en	 Maasland	 actief	 betrokken	 als	
realisatiegerichte	actor.		

2.4.3 Evoluerende	rol	van	Departement	Omgeving:	van	trekker	naar	intendant?		
Omwille	van	de	urgente	opgave	neemt	het	Departement	Omgeving	in	de	eerste	jaren	een	activerende	rol	
op	binnen	de	gebiedswerking.	Door	uiteenlopende	investeringen	aan	elkaar	te	koppelen	en	te	streven	naar	
win-winsituaties	tussen	top-down	en	bottom-up	initiatieven	tracht	het	Departement	Omgeving	een	hoger	
ambitieniveau	en	een	cultuuromslag	te	bewerkstelligen.	Om	dit	te	bereiken	zet	het	departement	sterk	in	
op	kennisopbouw,	agendasetting	en	coalitievorming.		
De	meerwaarde	van	het	departement	ligt	in	het	faciliteren	en	initiëren	van	overleg	en	samenwerking	zodat	
belanghebbenden	ambitieuze	projecten	kunnen	 realiseren	die	elkaar	 versterken.	Het	opnemen	van	een	
regierol,	het	detecteren	van	synergiën	en	het	ondersteunen	van	afstemming	van	projecten	en	visies	behoort	
tot	 de	 taken.266	 Ze	 levert	 via	 het	 opzetten	 van	 partnerschappen	 en	 samenwerkingsakkoorden	 zowel	
inhoudelijke	(vb.	ontwerpend	onderzoek,	expertbijdrage,	workshops,	…),	financiële	(subsidies,	bovenlokale	
samenwerking,	pilootprojecten,	…)	als	procesondersteuning	(regelluwe	omgeving,	versnelde	procedures,	
communicatieve	ondersteuning,	…).267	Op	die	manier	biedt	het	departement	ondersteuning	bij	de	realisatie	
van	investeringsplannen.		
In	de	verkennende	fase	van	T.OP	Limburg	zette	het	departement	sterk	in	op	kennisopbouw	onder	meer	
door	 de	 opmaak	 van	 een	 Atlas	 T.OP	 centraal	 Limburg	 en	 ontwerpend	 onderzoek.	 Door	 middel	 van	
cartografie	 van	 enerzijds	 relevante	 indicatoren	 en	 anderzijds	 ruimtelijke	 structuren	 wordt	 een	
doorgedreven	analyse	uitgevoerd.	De	ruimtelijke	dynamiek,	de	territoriale	samenhang	en	het	potentieel	
van	centraal	Limburg	werd	in	beeld	gebracht.268	Op	die	manier	voedt	het	departement	op	een	actieve	wijze	
het	 verkennend	 ontwerpend	 onderzoek	 met	 gebiedskennis.269	 Niet	 alleen	 door	 het	 aanleveren	 van	
kaartmateriaal,	het	geven	van	interne	feedback	en	organisatie	van	stakeholderdialogen,	maar	ook	door	het	
ter	beschikking	stellen	van	externe	experten.	Door	middel	van	ontwerpend	onderzoek	worden	mogelijke	
denkpistes	gelanceerd	en	nieuwe	exploratieve	ideeën	en	hefboomprojecten	verkend.		

																																																																				
266	T.OP	Limburg,	2015.	Verslag	strategisch	overleg	T.OP	Limburg,	10		juli	2015.	
267	Vlaamse	Minister	van	Financiën,	Begroting,	Werk,	Ruimtelijke	Ordening	en	Sport,	sept	2014.	Mededeling	aan	de	leden	van	de	Vlaamse	Regering.	
Document	voor	Vlaamse	Regering,	betreft:	SALK,	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	Limburg	2013-2020.	
268	Nota	aan	Vlaams	minister	van	Ruimtelijke	Ordening,	november	2012.	Betreft:	Ontwikkelingsstrategie	Limburgse	Kempen,	n.a.v.	de	sluiting	van	Ford	
Genk.	Bijdrage	van	het	departement	Ruimte	Vlaanderen.	
269	Het	ontwerpend	onderzoek	werd	uitgevoerd	door	het	team	MAAT-ZUS,	via	LABO	Ruimte	-		casestudie	05.	LABO	Ruimte	is	een	open	
samenwerkingsverband	tussen	het	Team	Vlaams	Bouwmeester	en	Departement	Omgeving,	naargelang	de	thematiek	uitgebreid	met	geëngageerde	
administraties,	experts,	relevante	organisaties	en	actoren.	De	ambitie	van	Labo	Ruimte	is	het	voorzien	van	een	laboratorium	voor	complexe	ruimtelijke	
vraagstukken.	Via	ontwerp	en	maatschappelijk	debat	onderzoeken	we	hoe	de	evolutie	naar	een	duurzamere	samenleving	ruimtelijk	vorm	kan	krijgen.	
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Eén	keer	het	T.OP	project	tot	concrete	projecten	komt	is	het	de	bedoeling	van	het	Departement	Omgeving	
om	langzaamaan	los	te	laten	wanneer	lokale	actoren	het	proces	overnemen.	Het	departement	streeft	naar	
lokale	 verankering.	 Idealiter	 wordt	 het	 deelproject	 overgedragen	 naar	 (boven)lokale	
samenwerkingsverbanden	waar	het	departement	wel	nog	opvolgt	en	ondersteunt	waar	nodig,	maar	geen	
trekkende	 rol	 meer	 opneemt.	 Deze	 evoluerende	 rol	 is	 reeds	 zichtbaar	 voor	 het	 strategisch	 project	
Kolenspoor.	 In	 kader	 van	 het	 Beleidsplan	 Ruimte	 Vlaanderen	 Relance	was	 het	 Departement	 Omgeving	
trekker	van	het	Kolenspoor.	Naar	aanleiding	van	de	quick-wins	voortvloeiend	uit	de	relance	van	het	BRV	
engageerden	de	stad	Genk	en	de	provincie	Limburg	zich	als	trekkers	om	een	strategisch	project	‘Kolenspoor’	
in	te	dienen.270	Een	extern	bureau	werd	aangesteld	als	coördinator	voor	de	subsidieperiode	van	drie	jaar.271		
De	rol	van	het	departement	evolueert	naar	een	minder	actieve	rol:	ondersteunen	waar	nodig	en	bewaken	
van	het	ambitieniveau.	Deze	ambitie	van	lokale	verankering	wil	men	ook	bereiken	voor	de	werf	Rand	van	
het	Nationaal	Park.	

2.4.4 Samenwerking	tussen	Vlaamse	actoren		-	sectorale	versnippering	
T.OP	Limburg	is	er	in	bepaalde	mate	in	geslaagd	om	samenwerking	tussen	Vlaamse	actoren	te	genereren.	
Zo	werd	een	succesvolle	samenwerking	opgezet	tussen	Ruimte	Vlaanderen	(RV)	en	het	Agentschap	Natuur	
en	Bos	(ANB)	voor	het	traject	Verdichting	en	ontsnippering.	ANB	heeft	samen	met	RV	efficiënt	middelen	
ingezet	 om	 het	 ontwerpend	 onderzoek	 te	 financieren.	Met	 de	 Vlaamse	 Landmaatschappij	 (VLM)	 is	 de	
constructieve	samenwerking	verankerd	in	het	Landinrichtingsproject	van	de	Wijers	waar	een	gezamenlijk	
verhaal	met	de	lokale	actoren	wordt	uitgezet.	
Toch	 kennen	 de	 doelstellingen	 van	 T.OP	 Limburg	 nog	 weinig	 doorwerking	 naar	 andere	 Vlaamse	
beleidsniveaus.	Het	project	is	vrij	sterk	benaderd	vanuit	een	ruimtelijke	invalshoek.	Overige	departementen	
zijn	weinig	tot	niet	betrokken	met	het	project,	waardoor	de	ambitie	van	T.OP	niet	leeft	in	een	aantal	andere	
sectoren	zoals	economie,	toerisme	en	mobiliteit.	Tussen	de	departementen	onderling	wordt	tot	op	vandaag	
nog	weinig	‘horizontaal’	samengewerkt.	

Vaak	 ontstaat	 ook	 onduidelijkheid	 over	 wat	 mogelijk	 is	 door	 tegengestelde	 sectorale	 visies	 tussen	
beleidsniveaus.	Samenwerking	op	terrein	met	een	aantal	Vlaamse,	maar	ook	federale	partners	wordt	door	
lokale	actoren	als	zeer	moeizaam	beschreven.272	Bijvoorbeeld	voor	het	project	Stiemerbeek	(Wijers)	was	
geen	 afstemming	 mogelijk	 tussen	 AWV	 en	 de	 ruimtelijke	 visie	 ontwikkeld	 door	 VLM.	 Binnen	 het	
hefboomproject	Bolderberg	werd	door	AWV	een	fietspad	voorzien	zonder	enige	afstemming.273	Voor	het	
Kolenspoor	werd	twee	 jaar	 lang	discussie	gevoerd	met	de	NMBS	om	tot	een	akkoord	te	komen	over	de	
verkoop	van	gronden.	

2.4.5 Ontbreken	van	sterke	figuren	
Volgens	 gesprekspartners	 ontbreekt	 een	 persoon	 met	 een	 horizontaal	 mandaat	 over	 de	 Vlaamse	
departementen	(vb.	economie,	openbare	werken	en	ruimtelijke	ordening)	heen	om	intersectoraal	naar	een	
consensus	 te	 zoeken.	 Binnen	 de	 Vlaamse	 Overheid	 zijn	 er	 voorbeelden	 van	 personen	 die	 over	 een	
horizontaal	 mandaat	 beschikken	 zoals	 Bert	 Foucart	 in	 kader	 van	 het	 VIP-statuut	 ‘Versnelling	 van	
investeringsprojecten’.	

2.4.6 Betrokkenheid	Vlaamse	regering	
Niet	alleen	op	lokaal	niveau,	maar	ook	op	Vlaams	niveau	was	de	politieke	interesse	alsook	het	draagvlak	
voor	gebiedsgerichte	processen	waar	het	Departement	Omgeving	zelf	optreedt	als	regisseur,	zoals	het	T.OP,	
zeer	beperkt.	Het	heeft	zeer	lang	geduurd	vooraleer	men	vanuit	het	Departement	Omgeving	steun	kreeg	
vanuit	het	kabinet	Ruimtelijke	Ordening.274	Na	opstart	van	het	SALK	heeft	het	een	jaar	geduurd	voor	het	
T.OP	project	officieel	werd	toegevoegd	aan	SALK.	Via	het	SALK	is	de	Vlaamse	Regering	indirect	betrokken	
met	 het	 T.OP	 project	 (SALK-directiecomité	 >	 SALK-taskforce).	 Het	 kabinet	 Ruimtelijke	 Ordening	 is	
vertegenwoordigd	in	de	strategische	stuurgroep	door	de	secretaris-generaal.	

																																																																				
270	Claessens,	V.,	2015.	Het	Kolenspoor	een	wissel	op	de	toekomst?	Eindnota	relance	BRV,	november	2014	–	mei	2015.		
271	Tweeperenboom	is	een	coöperatieve	uit	Herent,	gespecialiseerd	in	transitie-	en	doorbraaktrajecten	vanuit	diverse	invalshoeken.	Bron:	T.OP	Limburg,	
maart	2017.	T.OP	Limburg	-	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	–	Ruimte	voor	Groei:	projectplan	2017-2018.	
272	Interviews,	27	september	2017.	
273	Interviews,	27	september	2017.		
274	Verkennend	gesprek,	augustus	2017.	
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2.5 Middelen,	kennisopbouw	en	-uitwisseling	
2.5.1 Middelen	-	financieel	
Het	Departement	Omgeving	levert	financiële	ondersteuning	door	onder	meer	subsidies	voor	procesregie,	
onderzoek,	 intergemeentelijke	 samenwerking,	 strategische	 projecten	 &	 activeringsprojecten,	
pilootprojecten,	...	De	startkost	van	het	ontwerpend	onderzoek	T.OP	Limburg	(2013)	bedroeg	100.000	euro,	
vervolgens	werd	het	jaarlijks	budget	geraamd	op	maximaal	200.000	euro	(opgenomen	in	reguliere	werking).	
Het	 Departement	 Omgeving	 draagt	 de	 kosten.275	 Tegelijkertijd	 wordt	 ingezet	 op	 cofinanciering	 en	
subsidiemogelijkheden	 in	 functie	 van	 de	 vier	 werven	 en	 hefboomprojecten.	 Partners	 brachten	 via	
cofinanciering	 en	 subsidies	 een	 substantieel	 bedrag	 in	 (zie	 tabel	 onder),	 waaronder	 subsidies	
Kunstendecreet	 (Z33,	 Kolenspoor),	 conceptsubsidies	 Stedenbeleid	 (Genk,	 Kolenspoor),	 Pilootproject	
Vlaams	 Bouwmeester	 (Houthalen-Helchteren,	 circulaire	 economie),	 en	 cofinanciering	 van	 deeltrajecten	
door	 de	 betrokken	 gemeenten	 en	 Vlaamse	 Agentschappen.	 Tot	 op	 vandaag	 zijn	 echter	 de	 financiële	
middelen	voor	daadwerkelijke	realisatie	uiterst	beperkt.	
T.OP	Limburg	zet	in	op	het	koppelen	van	Vlaamse	investeringsagenda’s.	Eén	van	de	indicatoren	van	T.OP	is	
budgetten	koppelen	om	op	een	efficiëntere	manier	resultaten	te	bereiken:	dit	is	bijvoorbeeld	gebeurd	voor	
het	ontwerpend	onderzoek	van	het	deelproject	Rand	van	het	Nationaal	Park	(verdichting	en	ontsnippering	
Lanaken)	door	het	Agentschap	Natuur	en	Bos	en	het	Departement	Omgeving.276	 	
Door	economische	terugval	zijn	er	bij	de	gemeenten	zeer	weinig	financiële	mogelijkheden.	Dit	resulteert	in	
een	traject	waarbij	de	gemeenten	wel	geïnteresseerd	zijn	en	meedoen,	maar	weinig	 tot	geen	 financiële	
ondersteuning	of	bijdrage	kunnen	leveren,	waardoor	realisatie	dan	ook	een	moeilijk	en	traag	proces	is.	
	
Budget	 overzicht	 volgens	 besteding	
(euro	incl.	BTW)	

2013	 2014	 2015	 2016	

T.OP	Limburg	 131.890	 55.143,9	 178.968,8	
	

206.199	

T.OP	Limburg	partners	
	

	 10.000	 84.963,2	 96.662,9	

	

2.5.2 Middelen	–	instrumenten		
T.OP	Limburg	leidt	tot	het	inzetten	van	heel	wat	bestaande	instrumenten	zoals	de	strategische	projecten	
(Departement	 Omgeving),	 de	 pilootprojecten	 (Vlaams	 Bouwmeester),	 de	 conceptsubsidie	 (Vlaams	
Stedenbeleid	–	Agentschap	Binnenlands	Bestuur)	en	complexe	projecten.	T.OP	Limburg	heeft	ook	geleid	tot	
een	goede	samenwerking	met	de	VLM.	De	VLM	beschikt	over	heel	wat	uitvoeringsgerichte	instrumenten	
zoals	 landinrichting	en	natuurinrichting	die	worden	 ingezet	voor	de	werf	de	Wijers	om	tot	uitvoering	 te	
komen.	 T.OP	 Limburg	 levert	 vernieuwende	 inzichten	 en	 hefboomprojecten	 om	 de	 landinrichting	 een	
(schaal)niveau	hoger	te	tillen.	

2.5.3 Kennisopbouw	–	inzet	van	externe	expertise	en	deelname	aan	IABR	2016	
Op	 verschillende	 momenten	 in	 het	 proces	 wordt	 ingezet	 op	 externe	 expertise:	 IABR,	 ontwerpend	
onderzoek,	 thematische	 expertise,	 universiteiten	 (o.a.	 KU	 Leuven,	 UHasselt)…		
Vanuit	het	BRV	Relance	project	worden	in	2015	vijf	quick-wins	geselecteerd	voor	het	Kolenspoor.	In	kader	
van	de	quick-win	‘Het	Kolenspoor	op	spoor’	neemt	het	Departement	Omgeving	in	april	2016	deel	aan	de	
internationale	Architectuur	Biënnale	 in	Rotterdam	(IABR	-	thema	The	Next	Economy).	De	biënnale	 is	een	
platform	voor	nieuwe	ideeën	voor	de	toekomst	van	de	stad.	De	deelname	aan	de	biënnale277	en	vooral	het	
gezamenlijk	bezoek	van	een	50-tal	Limburgse	actoren	die	meewerken	aan	T.OP	Limburg,	resulteert	in	een	

																																																																				
275	SALK	fiche	T.OP	Centraal	Limburg,	februari	2013	en	Monitoringsrapport	SALK,	mei	2017.	
276	Samenwerkingsprotocol	ANB	en	RV	voor	traject	Slimme	verdichting	&	ontsnippering	Lanaken-Voeren,	oktober	2014.	
277	Het	Kolenspoorproject	werd	op	de	Internationale	Architectuur	Biënnale	Rotterdam	(IABR)	2016	gepresenteerd	onder	de	vorm	van	een	digitale	270°-
belevingsprojectie	van	Z33	en	Architectuurwijzer	vzw.	Bron:	Marin,	J.,	Nolf,	C.,	De	Meulder,	B.,	2017.	Kolenspoor	op	het	spoor.	Artikel	A+,	Architecture	
in	Belgium,	januari	2017.	
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vruchtbare	samenwerking	en	draagvlakvorming.		IABR	was	een	geschikt	middel	om	het	T.OP	project	en	de	
werf	van	het	Kolenspoor	overzichtelijk	te	maken.	Naar	aanleiding	van	IABR	is	gewerkt	aan	de	opbouw	van	
een	helder	verhaal.	Het	project	kreeg	meer	zichtbaarheid.	Doel	was	om	het	Kolenspoor	tot	leven	te	brengen	
en	 lokaal	 draagvlak	 te	 creëren	 voor	 het	 aspect	 circulaire	 economie	 (geothermie,	 warmtenetten,	
windmolens,	 …).278	 Twee	 ateliers	 testen	 het	 potentieel	 van	 het	 Kolenspoor	 aan	 de	 lokale	 dynamiek,	
investeringsplannen	en	de	beleidscontext.279	

2.5.4 Inzet	van	creativiteit	–	verkennend	ontwerpend	onderzoek	
Om	partnerdialoog	 te	ondersteunen	en	mogelijke	win-winsituaties	 in	beeld	 te	brengen	werd	 ingezet	op	
vernieuwende	instrumenten	voor	ruimtelijk	beleid	zoals	ontwerpend	onderzoek	en	geografisch	onderzoek	
(cartografie).280	Het	ontwerpend	onderzoek	resulteert	in	kennisopbouw281,	versterkt	de	samenwerking	met	
Vlaamse	 partners	 (VLM),	 enthousiasmeert	 lokale	 actoren	 en	 zet	 aan	 tot	 actie	 op	 lokaal	 niveau.	
Ontwerpend	onderzoek	in	de	Wijers	zet	de	Roosterbeek	op	de	agenda	en	vormt	de	basis	voor	de	gemeente	
Zonhoven	 om	 vervolgens	 een	 aantal	 hefboomprojecten	 te	 agenderen.	 Het	 ontwerpend	 onderzoek	 op	
Houthalen-Helchteren	in	kader	van	het	Kolenspoor	stimuleert	de	gemeente	om	een	pilootproject	Terug	In	
Omloop	aan	te	vragen.	Het	gericht	ontwerpend	onderzoek	‘Strategisch	verdichten	en	ontsnipperen’	leidt	
tot	concrete	casegebieden	in	de	rand	van	Nationaal	Park	tot	de	opmaak	van	een	projectdefinitie	voor	twee	
pilootprojecten:	 Pietersheim	 en	 Berwijn.	 Deze	 projectdefinitie	 zorgt	 ervoor	 dat	 dit	 project	 verder	 kan	
worden	opgenomen	door	de	betrokken	gemeenten	Lanaken	en	Voeren.	Beide	gemeenten	hebben	echter	
nog	geen	verdere	actie	ondernomen	wegens	gebrek	aan	mankracht	en	middelen.	
Verder	 wordt	 ingezet	 op	 bijvoorbeeld	 proactieve	 partnerdialoog,	 thematische	 (experten)workshops	 en	
intergemeentelijke	 samenwerking.	 In	het	 voorjaar	2017	 zet	 Z33	 in	 samenwerking	met	 Space	Caviar	een	
workshopreeks	op	om	de	mensen	die	wonen	en	werken	rond	het	Kolenspoor	actief	te	betrekken.282		

2.5.5 Evaluatie	van	het	proces	
Jaarlijks	 maakt	 de	 projectcoördinator	 een	 projectplan	 op.	 Dit	 wordt	 voorgelegd	 ter	 evaluatie	 aan	 het	
Directieoverleg.	Kwaliteitsbewaking	gebeurt	ook	gedeeltelijk	binnen	het	T.OP	team	en	via	het	T.OP	overleg.	
Soms	worden	experten	uitgenodigd	om	dingen	op	tafel	te	leggen	en	te	bediscussiëren.	Evaluatie	van	het	
proces	op	terrein,	bijvoorbeeld	het	bevragen	van	lokale	actoren,	ontbreekt	tot	op	heden.	De	interviewronde	
uitgevoerd	voor	deze	onderzoeksopdracht	wordt	door	meerdere	partners	als	zeer	relevant	beschouwd.	Het	
vormt	een	reality-check	op	terrein	en	toont	voor	een	stuk	de	flexibiliteit	in	de	aanpak	van	het	proces.283	

2.5.6 Kennisuitwisseling	–	overkoepelend	leerplatform	
Het	 Departement	 Omgeving	 voorziet	 via	 het	 intern	 T.OP	 overleg	 in	 kennisuitwisseling.	 Het	 vormt	 een	
leertraject	 voor	 de	uitwisseling	 van	 expertise	 over	 gebiedsontwikkeling	 en	projectmanagement.	 Eén-	 of	
tweemaal	per	jaar	wordt	een	T.OP	overleg	georganiseerd	voor	de	betrokken	actoren	van	het	Departement	
Omgeving	om	dynamiek	te	realiseren,	netwerking	te	bevorderen	en	om	partners	de	mogelijkheid	te	geven	
hun	resultaten	te	laten	zien.	Het	overleg	wordt	beschouwd	als	een	soort	leerplatform	voor	de	uitwisseling	
van	 expertise	 over	 gebiedsontwikkeling	 en	 projectmanagement	 binnen	 de	 verschillende	 T.OP’s.284	
Maar	 ook	 buiten	 het	 Departement	 Omgeving	 is	 vraag	 naar	 een	 vorm	 van	 kennisuitwisseling.	 Zo	 tonen	
gesprekken	met	lokale	actoren	de	nood	aan	een	leerplatform.	Lokale	actoren	kwamen	eerder	in	aanraking	
met	 	 een	 leerplatform	 via	 het	 BRV-relance	 project	 (Kolenspoor	 en	Wijers).	 Tijdens	 dit	 traject	 werd	 op	
regelmatige	basis	een	bijeenkomst	georganiseerd	met	de	trekkers	van	de	tien	pilootprojecten	in	Brussel.	
Op	 een	 korte	 en	 efficiënte	 wijze	 werden	 ervaringen,	 stand	 van	 zaken,	 succesfactoren	 en	 knelpunten	
uitgewisseld.	Het	werd	beschouwd	als	waardevolle	input	en	een	belangrijk	leerproces.285			
	

																																																																				
278	T.OP	Limburg,	2016.	Verslag	strategisch	overleg	T.OP	Limburg,	17	juni	2016.	
279	http://www.toplimburg.be/het-kolenspoor-getest-op-de-iabr,	geraadpleegd	op	10	oktober	2017.	
280	T.OP	Limburg,	december	2015.	projectplan	2015-2016.	Ruimte	voor	groei	-	deel	2	projectaanpak.	
281	Sterk	grafische	rapporten	terug	te	vinden	op	de	website	van	T.OP	Limburg.	Bron:	http://www.toplimburg.be/publicaties	
282	https://www.kolenspoor.city/project-1	
283	Interviews	27	september	2017.	
284	Deelname	aan	T.OP	overleg,	mei	2017.	En	bron:	T.OP	Limburg,	september	2014.	Projectplan.	
285	Interview,	27	september	2017.	
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2.6 Communicatie	en	draagvlak	
2.6.1 Bestuurlijk	draagvlak		
Aanvankelijk	was	er	voor	T.OP	Limburg	nauwelijks	draagvlak	op	bestuurlijk	niveau.	Dit	 is	ondertussen	 in	
beperkte	mate	geëvolueerd.	Aanvankelijk	was	enkel	de	gemeente	Genk	vertegenwoordigd	in	de	stuurgroep	
omwille	van	de	focus	op	Ford	Genk.	Andere	gemeenten	werden	niet	gevraagd	om	deel	uit	te	maken	van	de	
stuurgroep.	In	de	eerste	jaren	werd	veel	tijd	en	energie	gestoken	in	de	opbouw	van	een	draagvlak.	Het	is	
belangrijk	om	dit	opgebouwde	draagvlak	en	de	animo	 rond	het	project	warm	 te	houden	door	 continue	
communicatie.	De	laatste	stuurgroep	vond	plaats	in	juni	2016,	waardoor	het	vertrouwen	stilaan	afneemt.	
Uit	de	gesprekken	blijkt	dat	op	 formele	 vergadermomenten	vaak	de	 indruk	werd	gegeven	dat	 iedereen	
akkoord	is,	maar	dit	gebeurt	vaak	vanuit	een	opportunistische	afweging.286		
“Het	is	zeer	belangrijk	om	het	informele	circuit	te	bewandelen	om	het	werkelijke	draagvlak	in	te	schatten.”287	
Lokale	actoren	geven	aan	dat	er	weinig	overzicht	is	over	wat	het	T.OP	project	in	feite	allemaal	inhoudt.	Deze	
bezorgdheid	uit	zich	ook	in	de	stuurgroep	van	juni	2017	door	de	provincie	en	gouverneur.288		
Voor	 het	 deelproject	 het	 Kolenspoor	 waren	 initieel	 niet	 alle	 gemeentes	 op	 politiek	 niveau	mee	 in	 het	
strategisch	 project.	 Toch	 is	 hier	 enige	 evolutie	 merkbaar.	 Aanvankelijk	 waren	 reeds	 de	 helft	 van	 de	
gemeentes	overtuigd	van	het	project.	Ambtelijk	draagvlak	was	er	wel.	Maar	om	effectief	een	bijdrage	te	
leveren	is	draagvlak	op	bestuurlijk	niveau	nodig.	Stad	Genk	heeft	als	centrumstad	hier	een	belangrijke	rol	in	
opgenomen.	 Na	 intense	 inspanningen	 van	 de	 werkgroep	 Kolenspoor	 om	 de	 resterende	 gemeentes	 te	
overtuigen	van	de	meerwaarde	om	samen	te	werken,	werd	geleidelijk	aan	een	groter	draagvlak	gevormd.	
Onder	meer	bilateraal	overleg	en	een	toelichting	op	het	college	per	gemeente	gaf	een	duidelijk	zicht	op	de	
voordelen	voor	betrokken	gemeenten:	‘what’s	in	it	for	me’.	Verbeeldende	resultaten	uit	het	ontwerpend	
onderzoek	zijn	hiervoor	een	meerwaarde	gebleken	(bv.	Zonhoven).	

2.6.2 Maatschappelijk	draagvlak	
Het	maatschappelijk	draagvlak	 is	vrijwel	onbestaand.	Mensen	buiten	de	ruimtelijke	planningswereld	zijn	
niet	op	de	hoogte	van	het	T.OP	project.	Het	is	ook	niet	evident	om	lokaal	draagvlak	op	te	bouwen	aan	de	
hand	van	maatschappelijke	doelstellingen.	Ze	zijn	weinig	concreet	en	geven	geen	zicht	op	de	finaliteit.	
‘Misschien	hoeft	maatschappelijke	bekendheid	 van	T.OP	 Limburg	als	 aanjager	 van	 ruimtelijke	 processen	
niet.	De	burger	heeft	hier	niet	veel	aan.	Maar	bijvoorbeeld	het	Kolenspoor	als	output	van	T.OP	Limburg	moet	
wel	gekend	zijn.’289	
Voor	het	Kolenspoor	werd	wel	 ingezet	op	participatie	met	bewoners.	Z33	en	Architectuurwijzer	hebben	
samen	 met	 het	 Italiaans	 collectief	 in	 het	 voorjaar	 van	 2017	 ingezet	 op	 een	 collectief	 ontwerpspel	
‘Kolenspoor	City	Project’.	Dit	gebeurde	in	kader	van	de	feestelijkheden	rond	de	laatste	mijnsluiting	zo’n	25	
jaar	geleden	in	Zolder	Luchtfabriek.	Inwoners	uit	de	mijnstreek	mochten	hun	dromen	en	ideeën	uittekenen	
voor	de	toekomst	van	het	Kolenspoor.290	

																																																																				
286	Interviews,	27	september	2017.	
287	Citaat	uit	interview,	27	september	2017.	
288	T.OP	Limburg,	verslag	stuurgroep	juni	2017.	
289		Interview,	27	september	2017.	
290	Kolenspoor	City	Project,	in	opdracht	van	Departement	Omgeving.		https://www.z33.be/blog/2017/9/26/kolenspoor-city-een-denkbeeldige-stad,	
geraadpleegd	op	12	oktober	2017.	
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Figuur	13	-	Kolenspoor	City	Project	-	Z33/Architectuurwijzer	

2.6.3 Externe	communicatie	
In	 2014	 wordt	 een	 communicatietraject	 opgezet	 wat	 resulteert	 in	 onder	 meer	 een	 website,	 een	 T.OP	
magazine	en	een	nieuwsbrief	voor	partners	(2015).	T.OP	Limburg	zet	sterk	in	op	externe	communicatie.	De	
talloze	rapporten	ter	beschikking	op	de	website	getuigen	van	deze	inzet.	De	externe	communicatie	is	vooral	
gericht	op	mensen	van	de	ruimtelijke	planningswereld.	
Eén	van	de	quick-wins	uit	het	BRV-relance	was	het	Kolenspoor	bekendheid	geven.	Ruimte	Vlaanderen	(nu	
Departement	Omgeving)	heeft	dit	opgenomen	als	trekker.	Die	taak	nemen	ze	ook	actief	op	bijvoorbeeld	
door	het	aanstellen	van	externe	bureaus.	Z33	nam	een	aantal	participatietrajecten	op	zich.		
Ondanks	de	evoluerende	rol	van	het	Departement	Omgeving	van	trekker	naar	een	meer	ondersteunende	
rol	blijft	het	departement	vrij	dominant	in	het	uitdragen	van	persberichten.	Zo	wordt	in	de	pers	nog	melding	
gemaakt	van	‘het	Kolenspoor	als	project	van	het	Departement	Omgeving’,	in	plaats	van	‘het	Kolenspoor	als	
project	van	7	gemeenten’	dat	gesteund	wordt	door	het	departement.291		

2.6.4 Belang	van	grafiek		
Kaartmateriaal	werd	reeds	bij	het	prille	begin	ingezet	voor	het	detecteren	van	mogelijke	stakeholders	en	
als	middel	om	partnerschap	met	deze	stakeholders	verder	uit	te	bouwen.292	Gedurende	het	project	werd	
zeer	sterk	 ingezet	op	een	sterke	grafiek.	Als	 finaliteit	van	onderzoekstrajecten	werden	talloze	rapporten	
opgeleverd.	
Ook	bijvoorbeeld	de	deelname	aan	het	IABR	en	de	samenwerking	met	Z33	bracht	sterk	grafisch	materiaal	
en	 tastbare	 installaties	 voort.	 In	 kader	 van	 de	 Kick-off	 van	 het	 strategisch	 project	 Kolenspoor	 gaf	 Z33	
opdracht	 aan	 Charlotte	 Lao	 Schmitt	 om	 gewenste	 maatschappelijke	 transities	 in	 relatie	 tot	 mobiliteit,	
economie	en	energie	op	en	rond	het	Kolenspoor	te	verbeelden.		

																																																																				
291	Interviews,	27	september	2017.	
292	Plan	van	aanpak	Atlasproject,	januari	2013.	
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- Het	 aantal	 evenementen	 of	 awards	 die	 bijdragen	 aan	 het	 draagvlak	 en	 de	 zichtbaarheid	 van	
Centraal	Limburg	als	maatschappelijk	innovatieve	regio;		

- Het	aantal	publieke	of	private	partners	die	via	samenwerkingsakkoorden	of	afspraken	de	krachten	
bundelen	rond	de	prioritaire	maatschappelijke	en	ruimtelijke	uitdagingen;	

- Het	aantal	investeringsdossiers	van	publieke	of	private	partners	die	effectief	gebruik	maken	van	
T.OP	als	samenwerkingskader;	

- Het	aantal	gehonoreerde	aanvragen	voor	Vlaamse	of	Europese	subsidies	waaraan	T.OP	bijdraagt;	
- Het	aantal	quick-wins	en	pilootprojecten	die	in	het	kader	van	T.OP	Limburg	worden	opgestart	

Het	is	nog	te	vroeg	om	te	besluiten	of	de	streefwaarden	tegen	2020	gehaald	zullen	worden.	

2.7.1 Doelstellingen	T.OP	Limburg	bereikt?	
Daar	het	hier	om	maatschappelijke	doelstellingen	gaat	waarvan	de	finaliteit	niet	gedefinieerd	is,	is	het	niet	
eenvoudig	om	te	oordelen	of	deze	doelstellingen	al	dan	niet	behaald	zijn.	Het	doel	is	immers	het	‘versnellen’	
van	circulair	ondernemen,	het	‘versterken’	van	een	gezonde	stedelijke	dynamiek	en	het	‘versterken’	van	de	
vrijetijdseconomie.	 Voor	 elk	 van	 de	 drie	 prioritaire	 doelstellingen	 zijn	 acties	 ondernomen.	 De	
projectenmatrix	opgemaakt	voor	de	laatste	strategische	stuurgroep	in	2016	geeft	hiervan	een	overzicht	(zie	
figuur	3).	De	afgelopen	jaren	is	hoofdzakelijk	ingezet	op	twee	van	de	vier	transitiepaden:	multiproductief	
energielandschap	en	strategisch	verdichten	en	ontsnipperen.	Voor	beide	paden	is	door	het	departement	
ingezet	 op	 kennisopbouw,	 draagvlakverbreding	 en	 coalitievorming.	 Gedurende	 het	 verloop	 van	 T.OP	
Limburg	 heeft	 het	 Departement	 Omgeving,	 in	 het	 najaar	 van	 2014,	 bewust	 afstand	 genomen	 van	 de	
doelstelling	om	een	langetermijnvisie	voor	de	regio	te	ontwikkelen.	Het	departement	is	afgedaald	tot	op	
projectniveau	 om	 zeer	 concreet	 te	 worden	 in	 bijvoorbeeld	 de	 doelstellingen	 van	 de	 Wijers	 en	 het	
Kolenspoor.	
Vandaag,	anno	2017,	zijn	nog	geen	zichtbare	ruimtelijke	resultaten.	Het	laatste	jaar	zijn	door	(boven)lokale	
actoren	meerdere	 instrumenten	opgestart	gericht	op	projectrealisatie	zoals	het	pilootprojecten	CTC3294,	
het	strategische	project	Kolenspoor	en	het	complex	project	Op	de	Berg.295	Het	project	Kolenspoor	wordt	
momenteel	 vanuit	 economische	 invalshoek	 overgenomen	 door	 o.a.	 LRM,	 RESOC	 en	 LIRES.296	 Dit	 kan	
aanleiding	geven	tot	de	concrete	uitvoering	van	het	fietspad	langsheen	het	Kolenspoor	op	korte	termijn.	
Bovendien	heeft	de	Vlaamse	Regering	 in	het	voorjaar	van	2017	de	landinrichtingsprojecten	van	de	VLM	
voor	de	Wijers	goedgekeurd.	De	uitvoering	hiervan	zal	op	korte	termijn	leiden	tot	de	eerste	resultaten	op	
terrein.	

2.7.2 Mentaliteitswijziging	–	capaciteitsopbouw	
T.OP	 Limburg	 is	 erin	 geslaagd	 om	mensen	 rond	 de	 tafel	 te	 krijgen.	 Tot	 een	 aantal	 jaar	 terug	 werd	 op	
gemeentelijk	 niveau	 zelden	nagedacht	 over	 zaken	m.b.t.	 elkaars	 grondgebied	 en	werden	 geen	 gebieds-
overschrijdende	uitspraken	geformuleerd.	Met	T.OP	Limburg	dacht	men	voor	het	eerst	na	over	ruimtelijke	
thema’s	over	de	administratieve	grenzen	heen.	Op	ambtelijk	niveau	wordt	meer	en	meer	samengewerkt	
over	de	grenzen	heen.297		
Ook	de	verhouding	tussen	lokale	actoren	en	het	Departement	Omgeving	is	veranderd.	Bij	de	start	van	het	
project	drong	het	Departement	Omgeving	bij	wijze	van	spreken	binnen	in	de	lokale	context,	zonder	enig	
engagement	van	lokale	partners.	Als	het	Departement	nu	aan	tafel	zit	met	lokale	actoren	wordt	nagedacht	
over	‘hoe	gaan	we	opgaves	samen	bepalen’	in	plaats	van	‘wat	is	de	opgave’.	In	de	eerste	jaren	werd	de	regio	
door	het	Departement	Omgeving	nog	zeer	top-down	benaderd.	De	 idee	van	samenwerking	 is	niet	meer	
enkel	top-down	maar	ook	een	bottom-up	verhaal	geworden.298		

																																																																				
294	Het	pilootproject	CTC3	(initiatief	gemeente	Houthalen-Helchteren)	is	één	van	de	vijf	pilootprojecten	Terug	in	omloop	van	de	Vlaams	Bouwmeester.	
Het	project	zet	heel	sterk	in	op	het	sluiten	van	kringlopen.		
295	Hoofddoel	van	het	complex	project	is	het	omvormen	van	het	industriegebied	Op	de	Berg		naar	natuurgebied.	Het	industriegebied	is	immers	een	
enclave,	een	storende	activiteit,	in	het	Nationaal	Park	Hoge	Kempen.		
296	Begeleidingsgroep	3,	25	oktober	2017.	LIRES	staat	voor	Limburgse	Regionale	Economische	samenwerking.	Het	provinciebestuur	van	Limburg,	de	
Limburgse	steden	en	gemeenten	en	de	Limburgse	sociale	partners	bundelen	hun	krachten	in	een	nieuw,	ambitieus	ontwikkelingsplan	voor	Limburg.	Het	
plan	werd	in	juni	2016	goedgekeurd	door	de	Vlaamse	Overheid	onder	de	oproep	‘Versterkt	Streekbeleid’	(EFS).		
297	Bijvoorbeeld:	ambtelijke	werkgroep	Kolenspoor.	Bron:	interview	27	september	2017.	
298	Verkennend	gesprek,	4	september	2017.	
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2.7.3 Impact	van	T.OP	Limburg	op	subsidieaanvragen	
Vanuit	 het	 T.OP	 Limburg	 is	men	erin	 geslaagd	om	engagement	 te	 stimuleren	onder	 lokale	 partners	 om	
samen	pilootprojecten	in	te	dienen:	

- Kolenspoor:	 Stad	 Genk	 en	 de	 provincie	 Limburg	 hebben	 in	 samenwerking	met	 de	 gemeenten	 een	
subsidieaanvraag	ingediend	bij	strategische	projecten.	(nov	2016:	kick	off)	

- De	 samenwerking	 met	 Z33	 heeft	 ertoe	 aangezet	 dat	 een	 subsidie	 werd	 binnengehaald	 uit	 een	
projectaanvraag	binnen	het	kunstendecreet.	

- In	februari	2015	keurt	de	Vlaamse	Regering	op	voorstel	van	Vlaams	minister	van	Stedenbeleid	Homans	
een	conceptsubsidie	goed	aan	stad	Genk	voor	het	‘Multiproductief	netwerk	Kolenspoor’.	De	subsidie	
wordt	 ingezet	 voor	 de	 innovatieve	 en	 kwalitatieve	 conceptuele	 ontwikkeling	 van	
stadsvernieuwingsprojecten.	

- Gemeente	Houthalen-Helchteren	wordt	geselecteerd	voor	Pilootproject	Terug	in	Omloop.	

2.7.4 Afstemming	Vlaamse	investeringsagenda’s		
T.OP	zet	in	op	kostenbesparing	door	het	afstemmen	van	Vlaamse	investeringsagenda's.	In	de	praktijk	lijkt	
men	daar	slechts	gedeeltelijk	in	te	slagen.	Zo	was	er	een	zeer	vruchtbare	samenwerking	met	ANB	en	VLM.	
De	 samenwerking	 tussen	 het	 Departement	 Omgeving	 en	 de	 VLM	 heeft	 geleid	 tot	 een	 inhoudelijke	
versterking	 van	 de	 landinrichtingsprojecten	 en	 een	 versnelling	 van	 het	 proces	 naar	 uitvoering	 toe.	
Afstemming	van	T.OP	Limburg	met	andere	investeringsagenda’s	bijvoorbeeld	met	NMBS	en	AWV	verloopt	
zeer	moeizaam.	T.OP	Limburg	kent	nog	te	weinig	doorwerking	in	de	andere	departementen.299	

2.7.5 Doorwerking	op	(boven)lokaal	planningsniveau		
Op	 het	 niveau	 van	 planning	 en	 masterplanning	 wordt	 meer	 en	 meer	 de	 link	 gelegd	 met	 lopende	
transitietrajecten.	Zo	werd	onlangs	in	het	college	een	nota	goedgekeurd	tot	wijziging	van	twee	ruimtelijke	
uitvoeringsplannen	naar	de	inzichten	van	de	studies	rond	het	Kolenspoor.300	Een	doorwerking	op		het	niveau	
van	de	vergunningen	is	volgens	lokale	actoren	nog	niet	mogelijk.		
“T.OP	Limburg	moet	een	duidelijk	kader	stellen	en	een	doel	wat	men	wil	bereiken.	Dat	soort	denkkaders	
moet	 je	 gaan	 vertalen	 in	 beslissingen	 die	 men	 op	 lokaal	 beleid	 kan	 nemen.	 Hoe	 gaan	 we	 de	 visie	
doorvertalen?	Je	moet	dit	doorvertalen	in	juridische	kaders	om	vervolgens	dit	te	kunnen	hard	maken	in	het	
vergunningenbeleid.	Nodige	instrumenten	moeten	ter	beschikking	zijn	om	dit	te	realiseren”’301	
Bepaalde	thema’s	gelanceerd	door	T.OP	Limburg,	zoals	circulaire	economie,	worden	door	provincie	Limburg	
en	stad	Genk	opgenomen	in	de	agenda	van	het	strategisch	project	Kolenspoor.	De	gemeente	Houthalen-
Helchteren	 en	 Stad	Genk	presenteren	 zich	 sterker	 als	 ambassadeurs	 van	 circulaire	 economie	 in	 publiek	
debat.302	Ook	nieuwe	verbindende	ruimtelijke	structuren	en	hefboomplekken	komen	onder	de	aandacht	
van	lokale	actoren.	De	gemeente	Zonhoven	integreert	bijvoorbeeld	nieuwe	inzichten	rond	de	Roosterbeek	
in	 lopende	 planprocessen	 en	 neemt	 de	 hefboomprojecten	 uit	 het	 ontwerpend	 onderzoek	 mee	 in	
landinrichting.		
	 	

																																																																				
299	Zie	ook	‘samenwerking	met	Vlaamse	actoren’	onder	2.4	Actoren	en	hun	motivatie.	
300	Interviews,	27	september	2017.	
301	Interviews,	27	september	2017.	Vb.:	Tot	op	vandaag	haalt	een	ruimtelijke	motivatie	het	niet	bij	een	onteigeningsplan.	Dan	is	het	ook	moeilijk	om	
vernieuwend	te	ontwikkelen.	De	procedure	van	onteigenen	zit	bij	dep.	Binnenlands	Bestuur	en	niet	bij	Departement	Omgeving.	Vb	2:	RUP’s	met	
innovatie	en	creativiteit	halen	het	vaak	niet	bij	de	Raad	van	State.	(Interview)	
302	Vb.	toelichting	burgemeester	stad	Genk	voor	OVAM	
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3 Contextfactoren		
3.1 Geen	traditie	in	gebiedsontwikkeling		

In	de	regio	is	geen	sterke	traditie	aanwezig	om	intergemeentelijk	op	ruimtelijk	niveau	samen	te	werken.	303	
Tot	 een	 aantal	 jaar	 terug	 werd	 op	 gemeentelijk	 niveau	 zelden	 nagedacht	 over	 zaken	 m.b.t.	 elkaars	
grondgebied	 en	 werden	 geen	 gebiedsoverschrijdende	 uitspraken	 geformuleerd.	 Limburg	 beschikt,	 in	
tegenstelling	tot	andere	provincies,	niet	over	intercommunales	voor	streekontwikkeling,	wat	de	witte	vlek	
op	 onderstaande	 kaart	 van	 Vlinter304	 aantoont.	 In	 het	 verleden	 werd	 politiek	 beslist	 dat	 de	 provincie	
Limburg	de	ruimtelijke	taak	op	zich	neemt.	Tot	2012	heeft	de	provincie	deze	taak	als	ruimtelijke	speler	actief	
uitgevoerd.305	Zo	heeft	de	provincie	een	grote	rol	gespeeld	 in	o.a.	de	opmaak	van	het	provinciaal	en	de	
gemeentelijke	structuurplannen.	
In	2012	kwam	daar	verandering	in	door	de	politieke	discussie	rond	het	afschaffen	van	de	provincies.	In	juni	
2013	werd	het	akkoord	politiek	ondertekend	om	provincies	te	ontmantelen.	Sindsdien	is	deze	ruimtelijke	
taak	door	de	deputatie	vrijwel	losgelaten.	Men	bevindt	zich	in	een	transitie.306	De	provincie	werkt	nog	sterk	
op	projectniveau,	maar	minder	op	gebiedsgerichte	werking.	De	provincie	treedt	vaak	op	als	opdrachtgever,	
maar	neemt	de	rol	als	intermediaire	projectregisseur	niet	op.307	Het		Departement	Omgeving	tracht	deze	
rol	met	T.OP	Limburg	in	te	vullen.		
Het	 afgelopen	 jaar	 is	 de	 provincie	 sterk	 betrokken	 in	 het	 debat	 over	 hoe	men	 zich	 in	 de	 toekomst	 kan	
organiseren:	 hoe	 kunnen	 regionale	 samenwerkingsplatformen	 vorm	 krijgen	 en	 wat	 kan	 de	 rol	 van	 de	
provincie	hierin	zijn.308		

	

Figuur	 16	 -	 Intergemeentelijke	 samenwerkingsverbanden	 voor	 streekontwikkeling	 (www.vlinter.be,	
geraadpleegd	op	28	september	2017)	

	

																																																																				
303	Nergens	in	Vlaanderen	zijn	er	zoveel	intergemeentelijke	samenwerkingsverbanden	als	in	Limburg.	Voorbeeld	rond	zorg,	toerisme,	wonen,	…	
Intercommunales	in	Limburg	beperken	zich	tot	nutsvoorzieningen,	afvalverzameling	en	rioleringsbeheer.		Bron:	interview,	28	september	2017.	
304	Vlinter	is	het	samenwerkingsverband	van	de	elf	Vlaamse	intergemeentelijke	verenigingen	voor	streekontwikkeling	en	de	Vereniging	van	Vlaamse	
Steden	en	Gemeenten	(VVSG).	
305	Dit	zorgde	voor	weinig	engagement	van	de	gemeenten.	In	een	intercommunale	is	het	engagement	van	gemeenten	veel	sterker,	daar	men	bottom-up	
werkt	vanuit	de	gemeentes.	
306	Interviews	27	september	2017.	
307	Interview	5	oktober	2017.	
308	Provincie	Limburg,	februari	2016.	Advies	werktekst	Witboek	BRV.	
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4 Succesfactoren	en	struikelblokken	
Onderstaand	schema	geeft	een	overzicht	van	de	mijlpalen.	Het	schema	is	geen	allesomvattend	gegeven,	
maar	geeft	de	belangrijkste	mijlpalen	weer	die	tijdens	de	interviews	werden	aangebracht	door	actoren.	
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Het	proces	kwam	maar	zeer	geleidelijk	op	gang.	Het	eerste	jaar	werd	vooral	ingevuld	door	het	verkennen	
van	 het	 gebied	 en	 het	 actorenveld.	 De	 eerste	 mijlpalen	 situeren	 zich	 dan	 ook	 op	 het	 niveau	 van	
partnerwerking	en	kennisopbouw.	Het	project	kent	pas	een	doorstart	in	2014	na	de	formele	toestemming	
van	 de	 Vlaamse	 Regering	 om	 het	 T.OP	 project	 toe	 te	 voegen	 aan	 SALK.	 Kort	 nadien	 zijn	drie	 RE-MINE	
strategieën	gelanceerd	 in	een	mededeling	aan	de	Vlaamse	Regering.	De	selectie	van	 twee	projecten	als	
testgebied	voor	de	relance	naar	een	nieuw	BRV	bracht	het	T.OP	project	in	stroomversnelling.	Het	schema	
krijgt	vanaf	de	relance	een	opdeling	volgens	de	drie	werven	van	het	T.OP	project.	Het	Kolenspoor	staat	tot	
op	heden	het	verst.	Het	Departement	Omgeving	heeft	voor	deze	werf	sterk	ingezet	op	agendasetting	en	
coalitievorming	 wat	 de	 voorbije	 jaren	 resulteerde	 in	 concrete	 initiatieven	 van	 lokale	 actoren	 (tijdelijke	
acties	rond	het	Kolenspoor,	aanvraag	conceptsubsidie,	opstart	strategisch	project,	pilootproject	CTC3).	
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4.1 Succesfactoren	
- Van	thematische	doelstellingen	naar	werven		-	verruimtelijken	

De	maatschappelijke	doelstellingen	bleken	breed	geformuleerd,	vrij	complex	en	weinig	behapbaar	voor	
lokale	actoren.	Eind	2015	maakt	het	Departement	Omgeving	een	omslag	en	hanteert	een	vernieuwde	
aanpak	 door	 het	 verruimtelijken	 van	 het	 proces:	 de	 focus	 op	 concrete	 werven.	 Het	 Departement	
Omgeving	lanceert	ruimtelijke	structuren	of	‘werven’	als	weerspiegeling	van	elk	transitiepad.	Doel	is	
om	binnen	deze	zogenaamde	werven	zo	snel	mogelijk	naar	hefboomprojecten	te	gaan,	bijvoorbeeld	de	
realisatie	 van	 het	 fietspad	 voor	 de	 werf	 Kolenspoor.	 Dit	 zal	 op	 korte	 termijn	 tastbare	 resultaten	
opleveren,	wat	het	vertrouwen	op	lokaal	niveau	doet	toenemen.	Het	is	nog	te	vroeg	om	te	besluiten	of	
deze	 omslag	 effectief	 resulteert	 in	meer	 heldere	 doelstellingen	 voor	 de	 lokale	 actoren	 en	 snellere	
uitvoering	op	terrein.	

- Verknopen	van	(Vlaamse)	doelstellingen	met	lokale	problematieken	
Door	vanuit	de	maatschappelijke	doelstellingen	(vier	transitiepaden)	in	te	zetten	op	werven	die	reeds	
een	 lokale	 geschiedenis	 kennen	 worden	 abstracte	 doelstellingen	 verknoopt	 met	 lokale	
problematieken.309	 Lokale	 actoren	 waren	 in	 het	 begin	 zeer	 sceptisch	 tegenover	 de	 abstracte	
maatschappelijke	doelstellingen	zoals	circulaire	economie.	Via	vernieuwende	projecten,	bijvoorbeeld	
de	 deelname	 aan	 de	 internationale	 Architectuur	 Biënnale	 in	 Rotterdam,	 heeft	 het	 Departement	
Omgeving	 aangetoond	wat	 dit	 kan	 betekenen	 voor	 de	 lokale	 context.310	 Deze	 aanpak	 heeft	 ervoor	
gezorgd	 dat	 sterke	 ambassadeurs	 voor	 circulaire	 economie	 naar	 de	 voorgrond	 traden	 zoals	 de	
gemeente	Houthalen-Helchteren	en	de	stad	Genk.311	

- Vertrekken	van	lopende	processen		
Voor	de	selectie	van	de	vier	werven	werd	geopteerd	om	zich	te	baseren	op	lopende	projecten.	Het	zijn	
projecten	waar	 reeds	over	 is	 nagedacht	 en	met	 reeds	opgebouwde	partnerschappen.	 Zo	 stond	het	
Kolenspoor	 al	 lang	 op	 de	 lokale	 agenda,	maar	 had	men	 te	 weinig	middelen	 om	 een	 doorbraak	 te	
creëren.	De	Wijers	is	dan	weer	een	project	dat	al	opgestart	werd	in	2008	door	de	VLM	en	de	provincie	
ondersteund	door	het	toenmalige	departement	Omgeving.312		

- Impact	BRV-gebiedswerking	en	quick-wins	
Vanuit	T.OP	Limburg	werd	het	Kolenspoor	in	het	kader	van	de	relance	van	het	BRV	op	de	beleidsagenda	
geplaatst.	De	Vlaams	minister	van	Omgeving	en	Ruimte	Vlaanderen	(nu	Departement	Omgeving)	gaf	in	
november	2014	het	startschot	voor	gebiedswerking	 in	het	kader	van	het	BRV.	Het	Kolenspoor	werd	
geselecteerd	als	één	van	de	tien	projecten	om	de	visie,	strategieën	en	concepten	van	het	Groenboek	
BRV	uit	te	testen.313	Dit	bracht	het	Kolenspoor	in	een	stroomversnelling.	De	selectie	van	de	minister	
zette	 lokale	 actoren	 aan	 tot	 concrete	 engagementen.	 De	 erkenning	 als	 BRV-testgebied	 gaf	 de	
mogelijkheid	aan	lokale	partners	om	concrete	quick-wins	te	selecteren.	In	nauwe	samenwerking	met	
o.a.	 de	 provincie	 en	 de	 gemeenten	 tekende	 de	 BRV-werkgroep	 het	 Kolenspoor	 verder	 uit.	 Op	 dat	
moment	werd	een	 toekomstvisie	naar	voor	geschoven	met	gedeelde	winsten.314	Aan	de	werkgroep	
werd	gevraagd	om	mogelijke	quick-wins	te	formuleren.	Deze	vraag	resulteerde	in	een	selectie	van	vijf	
quick-wins	die	in	consensus	werden	genoteerd.315	De	aanvraag	van	een	strategisch	project	Kolenspoor	
was	één	van	deze	quick-wins316	en	werd	als	geschikt	instrument	aanzien	om	alle	partners	rond	de	tafel	
te	 krijgen.	 Vanuit	 deze	 aanzet	 werden	 de	 stad	 Genk	 en	 de	 provincie	 Limburg	 gestimuleerd	 om	 in	
samenwerking	 met	 de	 andere	 betrokken	 gemeenten	 een	 subsidieaanvraag	 in	 te	 dienen	 voor	 een	
strategisch	 project.	 De	 aanvraag	was	 succesvol,	met	 een	 kick-off	 event	 in	 november	 2016	 ging	 het	
strategisch	 project	 Kolenspoor	 officieel	 van	 start.	 Dit	 maakt	 de	 uitwerking	 van	 een	 structurele	

																																																																				
309	Bijvoorbeeld	het	strategisch	reconversieproject	Kolenspoor	is	reeds	in	1998	opgestart	(o.a.	door	Paul	Bouts).	Bronnen:	interview	september	2017	en	
https://www.demorgen.be/plus/een-kolenspoorfestival-voor-de-mijnstreek-b-1412191449363/,	geraadpleegd	op	6	december	2017.	
310	Mede	door	input	Internationale	Architectuur	Biënnale	Amsterdam.	
311	T.OP	overleg,	8	mei	2017.	
312	In	2007	kreeg	de	VLM	een	coördinerende	rol	in	De	Wijers	op	basis	van	een	mandaat	van	de		Vlaamse	minister	voor	Leefmilieu	voor	de	start	van	
een	'plattelandsproject	De	Wijers'.	Dit	mandaat	kwam	er	op	vraag	van	een	grote	groep	partnerorganisaties	uit	de	regio.	Bron:	
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/De_Wijers.aspx,	geraadpleegd	op	7	december	2017.	
313	Relance	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	–	Kolenspoor.	Publicatie	juli	2015.	https://issuu.com/toplimburg/docs/t.op_limburg_-_boekje_kolenspoor_-
_,	geraadpleegd	op	10	oktober	2017.	
314	Vanautgaerden,	L.,	sept	2016.	Het	Kolenspoor:	nieuwe	pistes	voor	een	oude	infrastructuur.	In	Ruimte	31	Erfgoed,	jg.	8.		
315	Relance	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	–	Kolenspoor.	Publicatie	juli	2015.	
316	Vijf	quick-wins:	1.	Het	Kolenspoor	op	spoor,	2.	Strategisch	project	Kolenspoor,	3.	Platform	innovatieve	mobiliteit,	4.	Mijnroute,	5.	Regelluwe	zones.	
(Bron:	werkgroep	Kolenspoor)	
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projectcoördinatie	mogelijk	tussen	2017	en	2019.317	Er	werd	bewust	geopteerd	voor	een	onafhankelijke	
en	dynamische	projectcoördinator	(extern	bureau	Tweeperenboom)	als	trekker	van	het	Kolenspoor.		
Ook	 de	 werf	 van	 de	 Wijers	 werd	 op	 de	 BRV-agenda	 geplaatst,	 maar	 komt	 pas	 recent	 in	 een	
stroomversnelling	door	de	Landinrichting,	de	vernieuwde	inzichten	rond	de	Roosterbeek	en	de	opstart	
van	een	waterplatform	in	samenwerking	met	de	VMM.			

- Inzet	realisatiegerichte	instrumenten	
Het	Departement	Omgeving	beschikt	over	een	toolbox	aan	instrumenten	zoals	strategische	projecten	
en	 complexe	 projecten	 die	 worden	 ingezet	 in	 T.OP	 Limburg	 om	 realisatie	 op	 het	 terrein	 te	
bewerkstellingen:	strategisch	project	Kolenspoor,	complex	project	Op	de	Berg,	…318	Ook	instrumenten	
van	 andere	 sectoren	 worden	 ingezet	 zoals	 de	 pilootprojecten	 (Vlaams	 Bouwmeester)	 en	 de	
landinrichtingsprojecten	(VLM).	

- Ontwerpend	onderzoek	als	stimulans	
ANB	heeft	samen	met	RV	efficiënt	middelen	ingezet	om	het	ontwerpend	onderzoek	voor	de	werf	Rand	
Nationaal	 Park	 Hoge	 Kempen	 te	 financieren.319	 Het	 gericht	 ontwerpend	 onderzoek	 ‘Strategisch	
verdichten	en	ontsnipperen’	op	concrete	casegebieden	enthousiasmeert	de	gemeenten	Lanaken	en	
Maasmechelen.	Dit	leidt	tot	de	definitie	van	twee	pilootprojecten,	de	cases	Pietersheim	en	Berwijn.	
Via	ontwerpend	onderzoek	 is	 voor	het	Kolenspoor	 in	een	workshop	met	 lokale	 actoren	en	de	VLM	
aangetoond	wat	mogelijke	potenties	zijn.	Dit	heeft	er	mede	toe	geleid	dat	lokale	actoren	bereid	waren	
een	strategisch	project	voor	het	Kolenspoor	aan	te	vragen.		
Het	ontwerpend	onderzoek	in	kader	van	de	werf	De	Wijers	bracht	de	Roosterbeek	in	focus	en	zette	
nieuwe	hefboomprojecten	op	de	agenda.		

- Deelname	aan	IABR		
IABR	was	een	geschikt	middel	om	het	T.OP	project	overzichtelijk	te	maken.	Er	werd	gewerkt	aan	de	
opbouw	van	een	helder	verhaal.	Het	project	kreeg	meer	zichtbaarheid.	Doel	was	om	het	Kolenspoor	
tot	leven	te	brengen	en	lokaal	draagvlak	te	creëren	voor	het	spoor	circulaire	economie.	

- Samenwerking	KU	Leuven	(OSA)	leidt	tot	pilootproject	Terug	in	Omloop	CTC3	
Met	 studenten	 van	 de	 Universiteit	 Leuven	 werd	 samengewerkt	 rond	 het	 herontwikkelingsproject	
Centrum-Zuid,	 Greenville.	 Een	 lopend	 doctoraatsonderzoek	 dat	 is	 afgestemd	 met	 T.OP	 Limburg	
waarborgt	 mede	 de	 kwaliteit.	 Op	 de	 eindpresentatie	 kreeg	 men	 positieve	 feedback	 van	 het	
schepencollege	en	burgemeester.	Dit	heeft	geleid	tot	een	engagement	van	de	gemeente	Houthalen-
Helchteren	om	in	te	dienen	op	de	Pilootprojecten	Terug	in	Omloop	met	als	doel	om	binnen	vijf	jaar	tot	
realisatie	te	komen.		

4.2 Struikelblokken	
- Geen	heldere	structuur	–	nood	aan	eenvoud		

Zowel	 de	 doelstellingen	 als	 de	 organisatiestructuur	waren	 en	 zijn	 nog	 steeds	 onduidelijk	 voor	 veel	
lokale	actoren.	Deze	onduidelijke	definiëring	maakt	het	zeer	moeilijk	om	het	vertrouwen	van	 lokale	
actoren	 te	winnen	en	draagvlak	 te	creëren.	Vanuit	meerdere	gesprekspartners	 is	er	vraag	naar	een	
eenvoudige	organisatiestructuur.	

- Geen	continuïteit	in	het	proces		
De	 reorganisatie	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 heeft	 gevolgen	 met	 zich	 meegebracht	 voor	 de	
continuïteit	van	het	T.OP	project.	Een	aantal	gesprekspartners	weten	niet	wat	de	stand	van	zaken	is.	Er	
heerst	 onduidelijkheid	 over	 het	 voortbestaan	 van	 het	 T.OP	 project.	
In	 de	 eerste	 jaren	 werd	 veel	 tijd	 en	 energie	 gestoken	 in	 de	 opbouw	 van	 een	 draagvlak.	 Ook	 de	
projectcoördinator	was	toen	zeer	nadrukkelijk	en	prominent	aanwezig.	T.OP	Limburg	kreeg	een	gezicht.	
Maar	 na	 drie	 jaar	 wordt	 de	 projectcoördinator	 vervangen.	 De	 aanstelling	 van	 de	 nieuwe	
projectcoördinator	werd	niet	 gecommuniceerd	naar	 de	betrokken	 actoren.	Het	 is	 belangrijk	 om	dit	
opgebouwde	draagvlak	en	de	animo	rond	het	project	warm	te	houden	door	continue	communicatie.	
‘Vertrouwen	komt	te	voet	en	gaat	te	paard.’320		
	
	

																																																																				
317	Vanautgaerden,	L.,	sept	2016.	Het	Kolenspoor:	nieuwe	pistes	voor	een	oude	infrastructuur.	In	Ruimte	31	Erfgoed,	jg.	8.	
318	Het	strategisch	project	de	Wijers	is	goedgekeurd,	maar	T.OP	Limburg	heeft	hier	niet	toe	bijgedragen.	
319	Samenwerkingsprotocol	ANB	en	RV	voor	traject	Strategisch	verdichten	en	ontsnipperen.	
320	Citaat	uit	interview,	27	september	2017.	
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- Nood	aan	realisatie	op	korte	termijn	
Tal	van	stuurgroepen,	deel-stuurgroepen,	werkgroepen,	denktanks,	…	zijn	de	revue	gepasseerd,	zonder	
tastbare	resultaten	op	korte	termijn.	Men	wordt	geconfronteerd	in	deze	actualiteit	met	een	enorme	
druk	aan	overlegstructuren,	vaak	met	een	hoge	intensiteit	van	vergaderen.	Actoren	zijn	vaak	beperkt	
in	tijd	en	middelen	en	wensen	deze	efficiënt	en	gericht	te	kunnen	inzetten.		

“Als	deze	inspanningen	van	actoren	niet	op	korte	termijn	vertaald	worden	in	concrete	actie,	dan	is	
het	moeilijk	om	mensen	te	blijven	motiveren.”321		

- Gebrek	aan	een	horizontaal	mandaat	–	nood	aan	gebiedsgericht	‘geïntegreerd’	beleid	
Een	mandaat	over	de	Vlaamse	sectoren	heen	binnen	de	Vlaamse	Overheid	is	van	cruciaal	belang	binnen	
complexe	vormen	van	gebiedsontwikkeling.	Dit	ontbrak	binnen	T.OP	Limburg.	Door	T.OP	Limburg	 is	
bijvoorbeeld	veel	onderzoek	gevoerd	naar	mogelijke	invullingen	van	de	Ford-site.	Dit	is	verloren	gegaan	
door	 het	 ontbreken	 van	 draagvlak	 binnen	 andere	 kabinetten.	 De	 minister	 van	 Economie	 wil	 de	
terreinen	van	Ford	herontwikkelen	als	industriegebied	en	zo	zal	dit	ook	worden	uitgevoerd.	Veel	tijd	en	
energie	is	hierdoor	verloren	gegaan.322	Er	is	nood	aan	een	horizontaal	sectoroverschrijdend	orgaan	of	
mandaat	binnen	de	organisatiestructuur	van	T.OP	Limburg.323		

- Academisch	vakjargon	–	nood	aan	toegankelijk	taalgebruik	
Meerdere	 gesprekspartners	 geven	 aan	 dat	 de	 doelstellingen	 vrij	 complex	 zijn,	 zeer	 academisch	
geformuleerd	zijn	en	weinig	behapbaar	zijn	voor	 lokale	actoren.	De	doelstellingen	zijn	overigens	vrij	
abstract	geformuleerd	waardoor	de	gewenste	output	of	finaliteit	niet	duidelijk	is.	De	lokale	actor	heeft	
moeite	met	 het	 academisch	 vakjargon	 en	 verliest	 hierdoor	 zijn	 interesse.324	 Doordat	men	 het	 niet	
begrijpt,	ziet	men	het	vaak	als	een	bedreiging.	De	meerwaarde	van	T.OP	Limburg	voor	de	regio	is	niet	
duidelijk.	

“T.OP	Limburg	was	te	breed	en	te	vaag.	Je	moet	in	drie	zinnen	kunnen	uitleggen	waar	je	mee	bezig	
bent	en	dat	kon	je	niet	bij	T.OP	Limburg.	Dit	was	veel	te	complex	om	uit	te	leggen	tegen	mensen	en	
dan	verlies	je	de	aandacht.”325		

- Onvolledige	gebiedskennis	–	sociaal	gegeven	en	voortbouwen	op	geleverde	inspanningen	
Proactief	werd	door	Ruimte	Vlaanderen	 in	de	verkennende	 fase	 (2013)	gewerkt	aan	een	Atlas	T.OP	
centraal	Limburg	om	de	ruimtelijke	dynamiek,	de	territoriale	samenhang	en	het	potentieel	van	centraal	
Limburg	in	beeld	te	brengen.326	Er	werd	te	weinig	ingezet	op	het	sociaal	gegeven:	enerzijds	het	in	beeld	
brengen	 van	 wie	 in	 de	 regio	 woont	 en	 wie	 er	 werkt,	 anderzijds	 belichten	 welk	 onderzoeken,	
gebiedskennis	en	ervaringen	reeds	aanwezig	zijn	op	terrein.		

“Men	mag	er	a	priori	niet	van	uitgaan	dat	er	nog	geen	partners	rondlopen	die	wat	je	wil	bereiken	
nog	niet	hebben	uitgeprobeerd.”327		

Vaak	is	al	tien	jaar	voorbereidend	werk	uitgevoerd	met	de	nodige	faal-	en	succesmomenten.	Belangrijk	
is	om	deze	lokale	kennis	goed	in	beeld	te	krijgen	en	daarop	te	kapitaliseren.	Hun	eindpunt	vormt	het	
nieuwe	beginpunt.	Op	die	manier	kan	je	voorsprong	nemen	en	bouw	je	via	deze	werkwijze	vertrouwen	
op.328	

- Voeling	krijgen	met	regio	–	bepaalde	aannames	doen	
Het	is	geen	eenvoudige	opgave	om	als	T.OP	project	‘binnen	te	dringen’	in	een	lokale	context.	Men	moet	
zich	inleven	in	de	uitgangspunten	van	de	regio.	Als	men	vanuit	het	Departement	Omgeving	gevoelige	
thema’s	 in	 een	 regio	 terug	 bovenhaalt	moet	men	 zeer	 goed	 op	 de	 hoogte	 zijn	 van	 onderliggende	
spanningsvelden	en	lokale	intriges	die	zich	afspelen.		Anderzijds	is	het	net	de	kracht	van	gebiedsgerichte	
werking	zoals	T.OP	Limburg	om	dingen	terug	in	verandering	en	in	beweging	te	brengen.	Die	kracht	mag	
je	niet	verliezen.	Maar	je	moet	opletten	dat	je	niet	vastloopt	en	dat	zo	kostbare	tijd	verloren	gaat.	

																																																																				
321	Citaat	uit	interview	27	september	2017.	
322	Interview,	27	september	2017.	
323	Binnen	de	Vlaamse	overheid	zijn	een	aantal	mensen	die	over	een	horizontaal	mandaat	beschikken	om	over	de	sectoren	heen	consensus	te	zoeken,	
zoals	vb.	Foucart	voor	het	toekennen	van	een	VIP	statuut	‘Versnelling	van	investeringsprojecten’.	
324	Interviews,	27	september	2017.	
325	Citaat	uit	interview,	4	oktober	2017.	
326	Nota	aan	Vlaams	minister	van	Ruimtelijke	Ordening,	november	2012.	Betreft:	Ontwikkelingsstrategie	Limburgse	Kempen,	n.a.v.	de	sluiting	van	Ford	
Genk.	Bijdrage	van	het	departement	Ruimte	Vlaanderen.	
327	Citaat	uit	interview	27	september	2017.	Het	Kolenspoor	is	een	idee	dat	reeds	speelt	sinds	de	sluiting	van	de	mijnen	in	de	jaren	1980.	
328	Interviews,	27	september	2017.	
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“Het	is	een	hele	uitdaging	om	voeling	te	krijgen	met	de	regio	en	een	gezond	evenwicht	te	vinden	
over	welke	aannames	je	wel	of	niet	doet.	Dit	is	een	belangrijk	uitgangspunt:	hoe	vind	je	de	balans	
van	wat	je	in	vraag	kan	stellen.”329	

- Weinig	ruimte	voor	informeel	overleg	
Op	 formele	 vergadermomenten	 wordt	 soms	 de	 indruk	 gegeven	 dat	 iedereen	 akkoord	 is.	 Er	 wordt	
echter	aangegeven	dat	dit	maar	al	 te	vaak	gebeurt	vanuit	een	opportunistische	afweging.	Om	deze	
reden	is	het	zeer	belangrijk	om	een	informeel	circuit	te	bewandelen.		

4.3 Conclusie		
De	intentie	van	T.OP	Limburg	is	het	ruimtelijk	in	beeld	brengen	van	de	acties	van	het	SALK-programma.	Door	
het	doordacht	koppelen	van	de	acties	opgenomen	in	het	SALK	ambieert	T.OP	Limburg	kwaliteitsverhoging.	
De	ontstaansgeschiedenis	van	T.OP	Limburg	gaat	gepaard	met	een	conflicterende	situatie	(GTI).	Het	T.OP	is	
vanuit	deze	dimensie	zeer	low	profile	opgestart	in	2013.	De	eerste	jaren	zijn	voornamelijk	deel	geweest	van	
een	 leerproces.	 T.OP	 Limburg	 was	 de	 eerste	 van	 zijn	 soort.	 Het	 was	 dan	 ook	 een	 zoektocht	 van	 het	
Departement	Omgeving	om	het	nieuwe	instrument		uit	te	testen	en	na	te	gaan	welke	rol	het	departement	
hierin	kan	opnemen.	Aanvankelijk	was	de	idee	om	een	langetermijnvisie	te	ontwikkelen	voor	de	regio.	In	
de	 loop	van	2014	 is	 bewust	 afstand	genomen	van	deze	doelstelling	en	 is	men	gericht	 gaan	 inzetten	op	
ruimtelijke	werven	met	concrete	doelstellingen.	Vandaag,	anno	2017,	staat	de	overkoepelende	werking	
van	 T.OP	 Limburg	 op	 een	 zeer	 laag	 pitje	met	 uitzondering	 van	 de	werven.	Het	Departement	Omgeving	
communiceert	niet	meer	vanuit	de	overkoepelende	werking	van	T.OP	Limburg.	Het	T.OP	kent	 in	 zekere	
mate	doorwerking	in	lopende	processen.	Zo	worden	bepaalde	thema’s	van	het	T.OP	project	opgenomen	
door	(boven)lokale	actoren	bij	de	opmaak	van	de	agenda	voor	het	Kolenspoor.330		

4.3.1 Dualisme	in	percepties	versus	visibiliteit	
Opmerkelijk	zijn		de	verschillende	percepties	over	T.OP	Limburg	die	naar	voor	komen	in	de	gesprekken	met	
enerzijds	(boven)lokale	actoren	en	anderzijds	het	Departement	Omgeving.	Actoren	op	het	terrein	ervaren	
de	tussenkomst	van	het	Departement	Omgeving	en	de	behaalde	resultaten	op	een	andere	manier	dan	het	
departement	zelf.		
Het	departement	 is	ervan	overtuigd	dat	reeds	op	relatief	korte	termijn	goede	resultaten	zijn	behaald	op	
terrein.	Zo	heeft	bijvoorbeeld	het	Departement	Omgeving	voor	het	project	Kolenspoor	de	laatste	jaren	sterk	
ingezet	 op	 onder	 meer	 agendasetting	 en	 coalitievorming.	 Dit	 resulteerde	 in	 concrete	 initiatieven	 van	
(boven)lokale	actoren	zoals	het	aanvragen	van	het	strategisch	project	Kolenspoor3,	de	conceptsubsidie,	het	
pilootproject	 CTC3	 en	 de	 landinrichtingsprojecten	 van	 de	 VLM.	 Op	 het	moment	 dat	 lokale	 actoren	 het	
overnemen	 en	 concrete	 initiatieven	 naar	 uitvoering	 worden	 opgestart,	 verdwijnt	 het	 Departement	
Omgeving	naar	de	achtergrond.	Inspanningen	van	het	Departement	Omgeving	spelen	zich	vaak	af	achter	de	
coulissen	waardoor	ze	als	partner	onzichtbaar	blijven.	Deze	eerder	ondersteunende	rol	is	niet	altijd	even	
helder	voor	actoren	op	het	veld.		
De	 tussenkomst	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 wordt	 minder	 positief	 onthaald	 door	 (boven)lokale	
actoren.	Zo	heeft	het	T.OP	volgens	gesprekspartners	slechts	 in	beperkte	mate	resultaten	opgeleverd.	De	
verwachtingen	waren	hoog,	maar	de	output	is	teleurstellend.	Het	exploratief	karakter	van	het	ontwerpend	
onderzoek	 wordt	 als	 zeer	 verrijkend	 aangehaald.	Maar	 het	 vrij	 chaotische	 karakter	 en	 de	 academische	
omkadering	wordt	als	ontoegankelijk	omschreven.	Weinig	actoren	kunnen	aangeven	hoe	T.OP	Limburg	in	
elkaar	zit	en	wat	nu	juist	de	doelstellingen	zijn.	Gesprekspartners	geven	aan	dat	de	rol	en	betrokkenheid	
van	het	Departement	Omgeving	zeer	onduidelijk	 is.	Dit	wordt	bijvoorbeeld	ervaren	op	het	moment	dat	
T.OP	Limburg	in	2013	wordt	gelanceerd	en	het	Departement	Omgeving	het	terrein	betreedt	vanuit	een	vrij	
top-down	gerichte	benadering	maar	zonder	duidelijke	strategie.	Dit	gevoel	wordt	versterkt	halfweg	2016	
wanneer	de	continuïteit	in	de	aanwezigheid	van	het	departement	op	terrein	stilaan	verdwijnt	(bijvoorbeeld	
laatste	 stuurgroep	 en	 aanstelling	 nieuwe	 projectcoördinator)	 zonder	 duidelijke	 communicatie	 met	 de	
betrokken	actoren.	Vandaag	heerst	onduidelijkheid	over	het	voortbestaan	van	T.OP.	De	resultaten	van	het	
T.OP	zijn	vrijwel	ongekend.	

																																																																				
329	Interview,	27	september	2017.	
330	Provincie	Limburg	en	stad	Genk	zijn	beiden	trekkers	van	het	strategisch	project	Kolenspoor.	
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4.3.2 Doelbereiking	
Het	doel	van	T.OP	Limburg	is	het	‘versnellen’	van	circulair	ondernemen,	het	‘versterken’	van	een	gezonde	
stedelijke	dynamiek’	en	het	‘versterken’	van	de	vrijetijdseconomie.	Het	zijn	maatschappelijke	doelstellingen	
waarvan	 de	 output	 niet	 concreet	 geformuleerd	 is.	 Dit	 maakt	 het	 moeilijk	 om	 te	 gaan	 bepalen	 of	 de	
doelstellingen	gehaald	zijn.	De	eerste	jaren	is	sterk	ingezet	op	kennisopbouw.	Vervolgens	zijn	netwerken	
verstevigd,	waar	meerdere	samenwerkingsverbanden	uit	zijn	voortgevloeid.	Tot	op	heden	is	nog	er	geen	
concrete	 realisatie	 op	 terrein.	 Het	 laatste	 jaar	 bevindt	 T.OP	 Limburg	 zich	 op	 een	 kantelpunt.	 Door	
(boven)lokale	 actoren	 zijn	 meerdere	 instrumenten	 opgestart	 gericht	 op	 projectrealisatie	 zoals	 het	
pilootprojecten	 CTC3,	 het	 strategische	 project	 Kolenspoor	 en	 het	 complex	 project	 Op	 de	 Berg.	 In	 het	
voorjaar	 zijn	 de	 landinrichtingsprojecten	 van	 de	 VLM	 goedgekeurd.	 Dit	 zal	 op	 korte	 termijn	 leiden	 tot	
zichtbare	resultaten	op	terrein.		

4.3.3 Effectiviteit:	welke	gehanteerde	aanpak	en	methoden	hebben	geleid	tot	het	
behalen	van	de	doelstellingen?	

Daar	het	doel	nog	niet	bereikt	is,	kan	nog	geen	sluitend	antwoord	worden	geformuleerd.	Volgende	aanpak	
heeft	alvast	geleid	tot	stroomversnelling	op	weg	naar	de	doelbereiking:		

- inzet	van	ontwerpend	onderzoek	(opzetten	dialoog,	kennisopbouw	en	lanceren	van	nieuwe	ideeën),	
- BRV-gebiedswerking:	agendering	van	projecten	op	politieke	agenda,		
- opnemen	van	concrete	ruimtelijke	doelstellingen,	
- inzetten	op	hefboomprojecten,	
- stimuleren	tot	indienen	op	realisatiegerichte	instrumenten.	

4.3.4 Ruimtelijke	realisatie	
Tot	op	heden	zijn	zeer	veel	onderzoeken	uitgevoerd,	boeiende	rapporten	opgeleverd	en	kansrijke	projecten	
opgezet,	 maar	 is	 nog	 geen	 realisatie	 op	 het	 terrein	 uitgevoerd.	 De	 gedreven	 samenwerking	 van	 het	
Departement	Omgeving	met	de	VLM	zal	op	korte	termijn	wel	leiden	tot	resultaten	op	terrein.	In	het	voorjaar	
2017	zijn	de	landinrichtingsprojecten	van	de	VLM	voor	het	project	de	Wijers	goedgekeurd	door	de	Vlaamse	
Regering.	 Vandaag	 wordt	 volop	 ingezet	 op	 de	 uitvoering	 van	 deze	 landinrichtingsprojecten.	 Naast	 het	
Departement	Omgeving	 beschikken	 andere	 Vlaamse	 partners	 vaak	 over	 krachtige	 instrumenten	 om	 tot	
uitvoering	 te	 komen.	 De	 koppeling	 van	 beoogde	 doelstellingen	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 met	
projecten	van	Vlaamse	partners	is	dus	cruciaal	naar	uitvoering	toe.		
De	 tussenkomst	van	het	Departement	Omgeving	betekent	een	meerwaarde	voor	het	project	de	Wijers.	
T.OP	 Limburg	 heeft	 de	 landinrichtingsprojecten	 van	 de	Wijers	 inhoudelijk	 versterkt	 en	 heeft	 door	 het	
opnemen	van	een	aantal	concrete	acties	 in	het	kader	van	uitvoering	het	proces	 in	versnelling	gebracht.	
Door	 het	 Departement	 zijn	 heel	 wat	 extra	 inhoudelijke	 elementen	 opgenomen	 in	 de	
landinrichtingsprojecten	die	oorspronkelijk	niet	op	de	agenda	stonden.	Zo	is	bijvoorbeeld	de	Roosterbeek	
opgenomen	en	geselecteerd	als	belangrijke	verbinding	voor	onder	meer	recreatie	en	natuur.331	Door	deze	
selectie	 heeft	 de	 gemeente	 Zonhoven	op	dat	moment	 een	belangrijke	 rol	 aan	 zichzelf	 toegekend.	 T.OP	
Limburg,	 en	 meer	 specifiek	 de	 opname	 van	 de	 Wijers	 als	 één	 van	 de	 ruimtelijke	 werven,	 heeft	 er	
daarenboven	voor	gezorgd	dat	het	Departement	Omgeving	effectief	haar	taak	opneemt	in	de	uitvoering	
van	 een	 aantal	 acties	 van	 het	 actieprogramma	 van	 de	 Wijers	 (landinrichtingsplannen	 VLM).	 De	
landinrichtingsprojecten	van	de	VLM	waren	er	ook	gekomen	zonder	T.OP	Limburg.	Maar	in	dit	geval	zou	het	
Departement	Omgeving	louter	een	passieve	rol	hebben	opgenomen,	nl.	het	opvolgen	via	haar	aanwezigheid	
in	de	stuurgroep.			

4.3.5 Rol	van	het	Departement	Omgeving		
Het	 departement	 is	 het	 eerste	 jaar	 zeer	 low	 profile	 gestart	 met	 T.OP	 Limburg.	 In	 het	 eerste	 jaar	 is	
voornamelijk	 ingezet	 op	 kennisopbouw:	 verkennend	 ontwerpend	 onderzoek	met	 input	 van	 actoren	 en	
experten	en	de	opmaak	van	een	Atlas	T.OP	Centraal	Limburg	om	het	ontwerpend	onderzoek	te	voeden.	
Door	middel	van	ontwerpend	onderzoek	reikt	het	departement	nieuwe	exploratieve	ideeën	en	denkpistes	
aan.	 Kort	 na	 de	 toevoeging	 van	 T.OP	 Limburg	 aan	 het	 SALK-uitvoeringsprogramma	 lanceert	 het	

																																																																				
331	De	opmaak	van	een	visie	(masterplan)	voor	de	Roosterbeek	is	opgenomen	op	de	agenda	van	het	landinrichtingsproject.	
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Departement	 Omgeving,	 vanuit	 een	 vrij	 top-down	 benadering,	 de	 overkoepelende	 visie	 ‘RE-MINE’	met	
actieprogramma.	Het	departement	neemt	hier	een	trekkende	rol	op.	In	het	najaar	heeft	het	departement	
bewust	afstand	genomen	van	deze	visie.	Vanaf	dat	moment	 is	men	gericht	gaan	 inzetten	op	ruimtelijke	
werven	door	middel	van	gericht	ontwerpend	onderzoek,	agendasetting	en	coalitievorming	om	sneller	tot	
gezamenlijke	actie	en	effectieve	realisatie	te	komen.	Op	het	moment	dat	de	ruimtelijke	werven	tot	concrete	
projecten	 komen,	 bijvoorbeeld	 bij	 de	 start	 van	 het	 strategisch	 project	 Kolenspoor,	 verdwijnt	 het	
departement	naar	de	achtergrond.	Op	dat	moment	krijgt	het	project	 lokale	verankering.	De	 rol	 van	het	
Departement	Omgeving	evolueert	naar	een	minder	actieve	rol,	nl.	het	opvolgen,	ondersteunen	waar	nodig	
en	het	bewaken	van	het	ambitieniveau.	Deze	laatste	twee	rollen	worden	volgens	gesprekspartners	nog	niet	
expliciet	opgenomen.	 	Het	departement	heeft	 sinds	medio	2016	geen	gezicht	meer	op	 terrein.	De	 term	
‘T.OP	Limburg’	dooft	geleidelijk	aan	uit.	

4.3.6 Het	Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	
Desondanks	de	 vrij	 negatieve	perceptie	 van	 actoren	op	 terrein,	wordt	het	 T.OP	als	 ‘instrument’	wel	 als	
nuttig	 en	 interessant	 ervaren.	 Het	 brengt	 een	 vernieuwende	 manier	 van	 denken	 teweeg	 en	 lanceert	
exploratieve	denkpistes.	 Lokale	besturen	komen	vaak	niet	 tot	gebiedsgerichte	werking	door	gebrek	aan	
capaciteit,	middelen	en	bevoegdheden.	Het	is	dan	ook	aantrekkelijk	om	het	‘instrument’	te	kunnen	inzetten	
om	 gebiedsgerichte	 werking	 te	 activeren.	 De	 invulling	 van	 het	 instrument	 brengt	 echter	 nog	 heel	 wat	
bedenkingen	teweeg:		

- Wie	moet	dit	instrument	inzetten?	Kunnen	bijvoorbeeld	de	provincie,	het	Regionaal	Landschap	of	een	
intercommunale	hier	voor	bepaalde	regio’s	een	rol	in	spelen?			

- Wanneer	moet	men	het	instrument	inzetten?		
- Welke	rol	moet	het	Departement	Omgeving	op	welk	moment	aannemen	in	welke	fase?	Hoe	moet	het	

departement	zich	positioneren	in	een	specifieke	context?		
- Welke	 instrumenten	 kunnen	 gemeenten	 inzetten	 in	 kader	 van	 realisatie?	 Kracht	 van	 bestaande	

instrumenten?	RUP’s	met	innovatief	of	creatief	karakter	houden	vaak	geen	stand	bij	de	Raad	van	State.	
Kracht	van	onteigening?	Een	ruimtelijke	motivatie	in	een	onteigeningsdossier	houdt	vaak	geen	stand.	
Er	is	nood	aan	een	duidelijk	kader	om	visie	te	kunnen	hard	maken	op	vergunningsniveau.	
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1 Situatieschets			

1.1 Strategische	project	in	het	buitengebied	
Het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 (RSV)	 introduceert	 in	 1997	 strategische	 projecten	 als	 nieuw	
instrument	voor	de	realisatie	van	planning.	Het	RSV	vermeldt	strategische	projecten	in	het	buitengebied.	
Het	 zijn	 projecten	 die	 een	 voorbeeldfunctie	 kunnen	 innemen	 voor	 de	 samenhangende	 uitwerking	 van	
natuurlijke	en	agrarische	structuur,	landschap	en	nederzettingsstructuur.		
‘Deze	 strategische	 projecten	 worden	 geselecteerd	 uit	 bestaande	 projecten	 waar	 een	 ruime	 kennis,	
voorbereiding	en	samenwerkingsverbanden	voorhanden	zijn.’332	
In	2004	versterkt	de	Vlaamse	Regering	dit	instrument	door	er	een	subsidiestelsel	aan	te	koppelen	dat	het	
mogelijk	maakt	de	loon-	en	werkingskosten	te	vergoeden	van	een	projectcoördinator	voor	het	strategisch	
project	 en	 de	 uitvoering	 van	 het	 RSV.	 Het	 Regionaal	 Landschap	 Noord-Hageland	 heeft	 de	 Demervallei	
ingediend	op	de	eerste	oproep	voor	de	subsidie	van	strategische	projecten333	in	2007	en	was	hiermee	het	
eerste	strategisch	project	in	het	buitengebied.	Deze	subsidieperiode	werd	gevolgd	door	twee	bijkomende	
subsidieperiodes	in	2012-2015	en	2016-2019.		
	

1.2 Voorafgaande	historiek	samenwerking	
Net	zoals	het	strategisch	project	Stadsregio	Turnhout	kent	ook	het	strategisch	project	van	de	Demervallei	
een	lange	traditie	van	samenwerking.	Het	eerste	grote	voorstel	tot	herinrichting	van	de	Demervallei	dateert	
van	 1959,	 de	 zogenaamde	 ‘nota	 Roovers’.	 De	 idee	 van	 de	 scheepvaart	 om	 de	 Demer	 als	 vaarweg	 te	
verbeteren	werd	 verlaten.	 Deze	 ‘nota	 betreffende	 verbeteringswerken	 voor	 betere	waterafvoer	 van	 de	
Demer’	was	lange	tijd	de	leidraad	voor	de	toenmalige	waterwegbeheerder	Administratie	Waterwegen	en	
Zeekanaal	(AWZ).334	Het	doel	van	het	plan	was	de	overstromingen	te	beperken	en	zo	de	vallei	droger	te	
maken.	De	inrichting	van	de	waterloop	moest	vooral	voordelen	opleveren	voor	de	landbouw.335	Aan	dit	plan	
is	uitvoering	gegeven	tot	het	voorjaar	van	1999.	De	dijkverstevigingswerken	werden	in	de	nasleep	van	de	
zware	overstromingen	in	1998	op	vraag	van	Stedenbouw	(AROHM)	stilgelegd.336	Het	plan	bracht	markante	
gevolgen	teweeg.	De	vallei	verdroogde	en	evolueerde	stilaan	tot	een	ecologisch	oninteressant	afvoerkanaal.	
Dit	was	niet	conform	de	vernieuwde	inzichten	van	het	Integraal	Waterbeheer,	visie	opgemaakt	in	1995,	die	
ervoor	zorgde	dat	men	wateroverlast	en	watertekorten	op	een	meer	natuurlijke	manier	zou	aanpakken.	Er	
was	 dus	 grote	 behoefte	 aan	 een	 nieuw	 plan	 voor	 de	 Demervallei	 dat	 rekening	 hield	 met	 de	 nieuwe	
maatschappelijke	noden	en	inzichten.		
In	 1996	 is	 gestart	 met	 de	 voorbereiding	 van	 een	 omvangrijk	 studieproject	 ‘het	 Integraal	
Waterbeheerproject’	 (IWP)	 voor	 de	Demer	 tussen	Werchter	 en	Diest.337	 Een	 samenwerkingsverband	 is	
opgericht	 tussen	 het	 voormalige	 AMINAL	 (afdeling	Water	 en	 Natuur,	 projectleiding),	 het	 Instituut	 voor	
Natuurbehoud	en	de	Administratie	van	Waterwegen	Zeewezen	(nu	W&Z)	voor	de	uitvoering	van	de	studie.	
Dit	 IWP	vormt	de	basis	voor	het	Ontwikkelingsplan	Demer	 (OPD,	september	2007),	opgemaakt	door	de	
Vlaamse	Milieumaatschappij	(VMM)	en	het	Agentschap	Natuur	en	Bos	(ANB)	in	de	periode	2003-2007.	Het	
ontwikkelingsplan	heeft	als	doel	het	overstromingsgevaar	terug	te	dringen	en	tegelijk	de	verdroging	tegen	

																																																																				
332	Structuurplan	Ruimte	Vlaanderen,	herziening	2011,	p305.	
333	Onder	voormalig	subsidiebesluit	4	juni	2006.	
334	http://www.water4all.be/site/downloads/algemeen/demer.pdf,	geraadpleegd	op	13	oktober	2017.	
335	Een	droge	vallei	is	meer	geschikt	zijn	voor	de	landbouw.	De	Demer	zou	na	de	inrichting	overgedragen	worden	aan	het	ministerie	van	Landbouw.	
Volgend	op	de	opmaak	van	het	plan	Roovers	wordt	de	vallei	echter	massaal	verlaten	door	de	landbouwers.	Populierenbossen	en	ruigten	kwamen	in	de	
plaats.		
336	De	werken	zijn	uitgevoerd	zonder	stedenbouwkundige	vergunning	omdat	ze	niet	zonder	gevaar	of	schade	uitgesteld	konden	worden,	gelet	de	
noodtoestand.	(Bron:	Strategisch	project	Demervallei.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Oproep	2006)	
337	Aubroeck,	B.,	Huybrechts,	W.	et	al,	1999.	Overstromingen	in	de	Demervallei	tussen	Diest	en	Werchter	–	ecohydrologische	analyse.	Instituut	voor	
Natuurbehoud.	
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te	gaan	door	de	Demer	opnieuw	een	natuurlijke	karakter	te	geven.	Dit	plan	is	nooit	officieel	goedgekeurd338,	
maar	kent	wel	een	sterke	doorwerking	in	meerdere	plannen.	Zo	is	het	OPD	meegenomen	als	één	van	de	
bouwstenen	 van	 de	 ruimtelijke	 visie	 voor	 de	 regio	 Hageland	 in	 het	 kader	 van	 de	 ‘Afbakening	 van	 de	
Gebieden	van	de	Natuurlijke	en	Agrarische	Structuur’	(AGNAS,	2007).339	Het	eindresultaat	van	het	OPD	is	
opgenomen	in	het	Bekkenbeheerplan	2008-2013	van	het	Demerbekken.	Tevens	is	op	basis	van	het	OPD	een	
Natuurrichtplan	 voor	 de	 Demervallei	 opgemaakt.	 De	 zware	 overstromingen	 in	 1998	 hebben	 diverse	
partners	 in	 het	 gebied	 geactiveerd.	 In	 de	 periode	 van	 2005	 tot	 2010	 zijn	 vervolgens	 heel	 wat	
planningsprocessen	gevoerd	door	diverse	overheden	in	de	Demervallei.	
In	2006	heeft	het	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland	(RLNH)	het	initiatief	genomen	om	in	te	dienen	op	
een	oproep	van	de	strategische	projecten	met	het	oog	op	een	betere	afstemming	van	de	wildgroei	aan	
plannen	 in	 de	 Demervallei	 en	 het	 aanstellen	 van	 een	 projectcoördinator.340	 Bovendien	 wilde	 men	 het	
verricht	 studiewerk	 van	 het	 OPD	 in	 leven	 houden.341	 Eind	 2006	 is	 het	 Strategisch	 project	 Demervallei	
goedgekeurd	door	minister	Van	Mechelen	 	als	 	eerste	strategisch	project	 in	het	buitengebied.	Het	RLNH	
heeft	 de	 coördinatie	 van	 het	 project	 op	 zich	 genomen.	 De	 bestaande	 context,342	 lopende	 plannen	 en	
gebiedsgerichte	projecten	zijn	geïnventariseerd	en	een	communicatieplan	is	ontwikkeld.	Zo	is	voor	het	eerst	
een	geïntegreerde	visie	ontstaan,	die	is	opgebouwd	rond	drie	krachtlijnen.		
De	 tweede	 subsidieperiode	 ‘De	 Demervallei,	 een	 ambitieus	 lint’	 (2012-2015)	 bouwt	 hierop	 verder	 en	
koppelt	 het	 project	 aan	 de	 overkoepelende	 werking	 van	 het	 SIGMA-plan.	 Op	 die	 manier	 ontstaat	 een	
complementaire	 coördinatie,	een	geïntegreerde	communicatie	en	 sturing	van	de	verschillende	acties.343	
Ook	het	verder	verankeren	van	de	samenwerking	vormt	een	aandachtspunt.	
De	derde	subsidieperiode	‘Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling’	(2016-2019)	is	opgestart	in	het	
voorjaar	van	2016	en	is	dus	nog	lopende.	Het	ingediend	voorstel	richt	zich	op	de	concrete	uitvoering	van	de	
integrale	visie.	
	 	

																																																																				
338	Ten	tijde	van	de	studie	IWP	waren	onbevaarbare	en	bevaarbare	waterlopen	de	bevoegdheid	van	éénzelfde	minister.	De	grote	hervorming	in	het	
kader	van	Beter	Bestuurlijk	Beleid	is	doorgevoerd	in	2006:	onbevaarbare	waterlopen	zijn	de	bevoegdheid	van	de	minister	van	Leefmilieu	(VMM)	
geworden,	de	bevaarbare	die	van	de	minister	van	Openbare	werken	(W&Z).	Zo	is	een	strijd	ontstaan.	Het	OPD	is	opgesteld	door	VMM	en	ANB	met	de	
idee	dat	VMM	waterbeheerder	zou	worden	omdat	ze	de	Demer	onbevaarbaar	gingen	verklaren.	Dit	is	niet	gebeurd	waardoor	W&Z	waterbeheerder	is	
gebleven	en	het	plan	van	tafel	is	geveegd.	(Bron:	verkennend	gesprek,	23	augustus	en	interviews	28	september)	
339	Vlaamse	Regering,	2017.	Betreft:	goedkeuring	van	de	integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	Diest	tot	Werchter.	Nota	aan	de	leden	van	de	
Vlaamse	Regering.		
340	Waterwegen	en	Zeekanaal,	september	2012.	Ontmoet	de	Demer.	Demervallei	Sigmaplan.		
341	Interviews	26	september	2017.		
342	De	juridische	en	beleidsmatige	randvoorwaarden	op	Vlaams,	provinciaal	en	gemeentelijk	niveau.		
343	Departement	Ruimte	Vlaanderen,	2013.	Planning	in	uitvoering.	Strategische	projecten	in	het	Vlaams	ruimtelijk	beleid.	
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2 Proces	

2.1 Programmabepaling	
2.1.1 Initiatief	van	de	samenwerking	–	ontstaan	vanuit	conflict	
De	 overstromingen	 van	 februari	 1995	 en	 september	 1998	 en	 de	 bijhorende	 verdrogings-problematiek	
vormen	aanleiding	tot	een	eerste	samenwerking	rond	de	Demervallei.	Het	Ontwikkelingsplan	Demer	(OPD)	
is	opgemaakt	door	VMM	en	ANB	met	de	idee	dat	de	VMM	waterbeheerder	zou	worden.	Deze	overdracht	
is	niet	gebeurd,	waardoor	W&Z	waterbeheerder	blijft.	Het	OPD	wordt	door	W&Z	van	 tafel	geveegd.	De	
gemeenten	 en	 het	 Regionaal	 Landschap	 Noord-	 Hageland	 (RLNH)	 willen	 het	 verricht	 studiewerk	 niet	
verloren	 laten	 gaan.	 Bijgevolg	 wordt	 kort	 daaropvolgend	 ingediend	 op	 de	 oproep	 van	 de	 strategische	
projecten	 om	 de	 financiële	 ondersteuning	 van	 het	 RLNH	 als	 ‘bemiddelende’	 projectcoördinator	 aan	 te	
vragen.		

2.1.2 Afbakening	Demervallei	
Het	studiegebied	van	het	strategisch	project	omvat	oorspronkelijk	de	vallei	van	de	Demer,	gelegen	in	de	
gemeenten	Diest,	Scherpenheuvel-Zichem,	Aarschot,	Begijnendijk	en	Rotselaar.344	Bij	aanvang	van	de	derde	
subsidieperiode	is	beslist	het	gebied	uit	te	breiden	met	de	volledige	vallei	van	de	Grote	Laak	als	volwaardig	
onderdeel	 van	 het	 project.	 Bijgevolg	 is	 het	 partnerschap	 uitgebreid	 met	 een	 zesde	 Demergemeente:	
Tremelo.345	Het	plangebied	met	opname	van	de	Laakvallei	is	ruimer	dan	het	plangebied	van	het	Sigmaplan	
Demer	en	omvat	meer	dan	3	000	hectare.	
	

2.2 Doelstellingen	
2.2.1 Initiële	doelstelling		
De	globale	doelstelling	uit	de	subsidieaanvraag	2006	luidt	als	volgt:	

“Vanuit	 een	 integrale	 benadering,	 de	 Demervallei	 tussen	 Diest	 en	 Werchter	 versterken	 als	
structuurbepalend	 element	 voor	 het	 Vlaams	 Gewest	 en	 dit	 d.m.v.	 draagvlak-bevorderende	 acties	 en	
concrete	realisaties	op	terrein.	Het	Ontwikkelingsplan	Demer	is	hierbij	de	leidraad.”346	
De	 doelstelling	 van	 het	 strategisch	 project	 (2007)	 is	 enerzijds	 het	 stroomlijnen	 en	 afstemmen	 van	 alle	
lopende	 en	 reeds	 uitgevoerde	 plannen	 en	 concrete	 initiatieven	 in	 de	 Demervallei.	 Anderzijds	 wil	 men	
concrete	realisatie	op	terrein	faciliteren.347	Het	strategisch	project	steunt	op	de	conclusies	van	het	IWP:	de	
voorstudie	van	het	OPD.	Aan	het	eind	van	deze	eerste	subsidieperiode	wordt	een	eerste	ruimtelijke	visie	
voor	 de	 Demervallei	 uitgetekend	 vanuit	 bestaande	 plannen,	 met	 drie	 krachtlijnen.	 Deze	 pijlers,	 een	
benadering	vanuit	drie	verschillende	invalshoeken,	vormen	een	continuüm	in	het	proces:	

- Demervallei	 als	 blauw-groen	 lint	 -	 versterken	 van	 de	 ruimtelijke	 samenhang	 tussen	 Demer	 en	
Demervallei;	

- Demervallei	als	oranje	lint	-	duurzaam	toerisme	en	recreatie	in	de	Demervallei	alle	kansen	geven;	
- Dynamisch	lint	-	versterken	van	de	streekidentiteit.	

																																																																				
344	Het	plangebied	valt	samen	met	het	buitengebied	tussen	Diest	en	Werchter,	bestudeerd	in	het	Ontwikkelingsplan	Demer	(OPD)	met	linken	naar	de	
stedelijke	gebieden.	(Bron:	subsidieaanvraag	2010/2011:	De	Demervallei,	een	ambitieus	lint.)	
345	De	Laakvallei	is	geen	onderdeel	van	het	projectgebied	Sigma	Demer,	maar	maakt	landschappelijk	en	hydrologisch	deel	uit	van	de	Demervallei.	Het	
gewestelijk	RUP	zal	zowel	de	Demer	als	de	Laakvallei	omvatten.	(Bron:	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	
strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	2015.)	
346	Strategisch	project	Demervallei.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Oproep	2006	
347	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland,	2007.	Startnota	strategisch	project	Demervallei.	
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De	drie	linten	symboliseren	de	voornaamste	functies	van	het	valleisysteem.348		Ze	zijn	vertaald	conform	de	
Gewenste	 Ruimtelijke	 Structuur	 voor	 Natuur,	 bos	 en	 landbouw	 (AGNAS,	 2007)	 in	 vier	 ruimtelijke	
concepten:			
- Behoud	en	versterking	van	uitgesproken	natuurwaarden	in	valleien	met	ruimte	voor	waterberging;		
- Behoud	 en	 versterking	 van	 gevarieerde	 open	 tot	 halfopen	 valleilandschappen	 met	 ruimte	 voor	

waterberging;		
- Behoud	en	versterking	van	landbouw	met	ruimte	voor	ontwikkeling	voor	landschappelijk	waardevolle	

elementen;		
- Vrijwaren	en	versterken	van	waardevolle	landschappen	en	erfgoedwaarden.349	

	
De	 drie	 krachtlijnen	 zijn	 aan	 de	 hand	 van	 de	 vier	 bovenstaande	 concepten	 in	 de	 daaropvolgende	
subsidieperiode	(2012-2015)	vertaald	in	concrete,	thematische	gebiedsvisies.	Deze	drie	krachtlijnen	en	vier	
ruimtelijke	doelstellingen	zijn	doorheen	het	hele	proces	aangehouden.	Zoals	hierboven	vermeld,	vloeien	de	
vier	ruimtelijke	concepten	rechtstreeks	voort	uit	de	ruimtelijke	visie	van	het	afbakeningsproces	AGNAS	in	
de	 regio	 Hageland.	 In	 deze	 AGNAS	 worden	 aan	 deze	 vier	 concepten	 een	 aantal	 richtcijfers	 m.b.t.	
oppervlaktedoelstellingen	geformuleerd	in	het	operationeel	uitvoeringsprogramma.350		

2.2.2 Doelstelling	strategisch	project	bouwt	voort	op	bestaande	planningsprocessen	
De	Demer	en	zijn	vallei	zijn	reeds	lange	tijd	voor	de	eerste	subsidieaanvraag	van	de	strategische	projecten	
in	2007	onderwerp	van	diepgaand	onderzoek	in	de	ruimtelijke	planning.	Sinds	de	overstromingen	in	1998	
hebben	 heel	 wat	 actoren	 rond	 het	 water-,	 recreatie-	 en	 natuurverhaal	 hun	 visie	 op	 de	 gewenste	
ontwikkelingen	uitgebracht.	Zo	is	in	september	2007	het	Ontwikkelingsplan	Demer	(OPD)	afgerond	dat	zijn	
doorwerking	 kent	 in	 het	 Bekkenbeheerplan	 (augustus	 2007)	 en	 het	 Natuurrichtplan	 (februari	 2008).351		
In	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	(RSV,	1997)	is	de	riviervallei	van	de	Demer	aangeduid	als	een	
‘structuurbepalend	element	voor	het	buitengebied	de	Vlaamse	ruimte’.352	 In	navolging	van	het	RSV	 is	 in	
februari	2005	voor	de	regio	Hageland	nagedacht	over	de	gewenste	ruimtelijke	structuur	in	kader	van	het	
proces	 voor	 de	 ‘Afbakening	 van	de	Gebieden	 van	de	Natuurlijke	 en	Agrarische	 Structuur’	 (AGNAS).	 In	
nauwe	samenwerking	met	de	betrokken	gemeenten,	provincies	en	voornaamste	belangengroepen	wordt	
op	 gewestelijk	 niveau	de	agrarische	en	natuurlijke	 structuur	uitgetekend.	 In	 juli	 2007	 keurt	 de	Vlaamse	
Regering	 de	 beleidsmatige	 herbevestiging	 van	 de	 agrarische	 gebieden	 en	 een	 operationeel	
uitvoeringsprogramma	 voor	 de	 regio	Hageland	 goed.	 In	 december	 2010	 beslist	 het	 coördinatieplatform	
AGNAS353	om	het	gewestelijk	RUP	Demervallei	op	te	nemen	in	dit	gebiedsgericht	uitvoeringsprogramma.		
Al	deze	waardevolle	documenten	vormen	de	leidraad354	voor	de	verdere	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	
Demervallei.	 Ook	 op	 lokaal	 niveau	 zijn,	 voortvloeiend	 uit	 de	 ruimtelijke	 structuurplannen,	 acties	
ondernomen	door	gemeenten	en	provincie	geïnspireerd	door	de	aanpak	van	wateroverlast	en	kansen	op	
toerisme	 en	 recreatie.355	 In	 2007,	 bij	 de	 start	 van	 de	 subsidieperiode,	 is	 dan	 ook	 sterk	 ingezet	 op	 het	
inventariseren	van	alle	lopende	processen	en	plannen.	In	nauw	overleg	met	de	belangrijkste	partners	zijnde	
ANB,	W&Z,	het	Bekkensecretariaat	Demerbekken,	Afdeling	Ruimtelijke	Planning,	provincie	Vlaams-Brabant	
en	 de	 gemeenten	 (vertegenwoordigd	 door	 RLNH)356	 werden	 lopende	 processen	 op	 elkaar	 afgestemd.	

																																																																				
348	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	
2015.	
349	Deze	ruimtelijke	concepten	zijn	letterlijk	overgenomen	uit	AGNAS,	krachtlijnen	van	de	ruimtelijke	visie.	Bron:	RUP	Demervallei	Diest-Werchter,	
planvoorstel	actorenoverleg	juni	2017.	
350	RUP	Demervallei	Diest-Werchter,	planvoorstel	actorenoverleg	juni	2017.	
351	De	Europese	doelstellingen	rond	het	beschermen	van	vogel-	en	habitatrichtlijngebieden	zijn	opgetekend	in	de	Instandhoudingsdoelstellingen	van	het	
Natura2000-netwerk.	In	het	Natuurrichtplan	Demervallei	tussen	Diest	en	Aarschot	krijgen	deze	doelstellingen	hun	gebiedsspecifieke	vertaling.		
352	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen,	1997.	
353	In	het	coördinatieplatform	AGNAS,	of	C-AGNAS	zetelen	ministeriële	kabinetten,	ambtenaren	en	middenveldvertegenwoordigers.	Het	platform	is	
opgevat	als	een	task	force	op	hoog	beleidsniveau	dat	viermaal	per	jaar	samenkomt	om	de	lopende	planningsprocessen	op	te	volgen,	het	gebiedsgericht	
programma	te	bepalen	en	beleidsmatige	vraagstukken	te	detecteren.			
354	Het	plangebied	van	de	Demer	behoort	tot	de	natuurlijk	en	agrarische	structuur	op	gewestelijk	niveau.	Het	is	dus	aan	het	Vlaams	gewest	om	een	visie	
voor	het	plangebied	uit	te	werken.	Het	strategisch	project	biedt	de	opportuniteit	aan	lokale	en	provinciale	actoren	om	hun	belangen	en	ambities	in	te	
passen	in	de	globale	visie.	(Bron:	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	
van	het	RSV.	Zevende	oproep	2015.)	
355	Voorbeelden:	gemeentelijk	project	‘Demer	door	Diest’	of	uitwerking	recreatieverhaal	door	prov.	Vlaams-Brabant.	Bron:	Van	Hoyweghen,	J.,	
Stalenhoef,	G.,	2011.	Planning	als	meervoudige	opdracht	in	de	Demervallei.	Planning	en	uitvoering	geïntegreerd	in	één	investeringsproject.	Vlaamse	
overheid,	Dep.	Ruimtelijke	Ordening,	Wonen	en	Onroerend	Erfgoed,	Afdeling	Ruimtelijk	Beleid.	
356	Het	Regionaal	Landschap	betreft	een	vereniging	van	gemeenten	die	samenwerkt	rond	landschapszorg.	(Bron:	Van	Hoyweghen,	J.,	Stalenhoef,	G.,	
2011.	Planning	als	meervoudige	opdracht	in	de	Demervallei.	Planning	en	uitvoering	geïntegreerd	in	één	investeringsproject.	Vlaamse	overheid,	Dep.	
Ruimtelijke	Ordening,	Wonen	en	Onroerend	Erfgoed,	Afdeling	Ruimtelijk	Beleid.	
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Daarnaast	is	bilateraal	overlegd	met	o.a.	de	Vlaamse	Landmaatschappij	(VLM)	en	thematische	werkgroepen.	
De	 werking	 van	 het	 strategisch	 project	 heeft	 geresulteerd	 in	 een	 gedragen	 geïntegreerde	 visie.	 De	
doelstellingen	 van	 het	 strategisch	 project	 Demervallei	 zijn	 dus	 zeer	 sterk	 vanuit	 de	 bestaande	 plannen	
opgebouwd.	
	

2.3 Organisatiestructuur	en	besluitvorming	
2.3.1 Stapsgewijze	opbouw	overeenkomsten	in	het	proces	
Stelselmatig	 wordt	 gedurende	 het	 proces	 een	 breed	 draagvlak	 opgebouwd	 en	 worden	 stapsgewijs	
engagementen	gevraagd	aan	betrokken	beleidsniveaus.	In	de	loop	van	de	eerste	subsidieperiode	heeft	het	
RLNH	samen	met	de	provincie	het	initiatief	genomen	om	de	lokale	samenwerking	te	formaliseren.	In	juni	
2009	hebben	de	vijf	Demergemeenten,	de	provincie	Vlaams-Brabant	en	het	Regionaal	Landschap	Noord-
Hageland	 vzw	 het	 zogenaamd	 Demercharter	 ondertekend.	 	 De	 samenwerking	 tussen	 gemeenten	 en	
provincie	krijgt	twee	jaar	na	de	start	van	het	strategisch	project	voor	het	eerst	een	officieel	statuut.	Aan	dit	
charter	 is	 een	 intentieverklaring	 toegevoegd	waarin	 de	 lokale	 actoren	 zich	 formeel	 engageren	 om	 hun	
projecten	en	activiteiten	 in	de	Demervallei	op	elkaar	af	 te	stemmen	en	samen	te	werken	rond	concrete	
acties.357	Het	Demercharter	is	nog	zeer	algemeen	en	vrijblijvend	van	aard.358		
Twee	 jaar	 na	 dit	 vrijblijvend	 engagement	 (Demercharter)	 tussen	 lokale	 bestuurlijke	 actoren	 wordt	 de	
samenwerking	uitgebreid	met	de	Vlaamse	overheid	(Minister-president,	Vlaams	minister	van	Buitenlands	
Beleid,	 landbouw	 en	 Plattelandsbeleid,	 Vlaams	 minister	 van	 Mobiliteit	 en	 Openbare	 Werken,	 Vlaams	
minister	van	Leefmilieu,	Natuur	en	Cultuur,	Vlaams	minister	van	Ruimtelijke	Ordening)	om	tot	een	breder	
draagvlak	 te	 komen.	 Onder	 impuls	 van	 Ruimte	 Vlaanderen	 (nu	 Departement	 Omgeving)	 wordt	 de	
samenwerking	bekrachtigd	in	een	principiële	beslissing,	een	startbeslissing	avant	la	lettre.359	De	Principiële	
beslissing	wordt	 ceremonieel	ondertekend	 in	november	2011	 in	de	 ’s	Hertogenmolens	 in	Aarschot.	Het	
nieuwe	 akkoord	 verankert	 een	 concreet	 engagement	 van	 drie	 beleidsniveaus,	 de	Vlaamse	Regering,	 de	
provincie	Vlaams-Brabant	en	de	Demergemeenten,	om	een	ambitieus	actieplan	voor	de	Demervallei	uit	te	
voeren.	Visie,	krachtlijnen,	procedure,	communicatiestrategie	en	een	geïntegreerd	actieprogramma	zijn	in	
één	 principiële	 beslissing	 samengebracht.360	 Dit	 was	 op	 dat	 moment	 uniek	 in	 Vlaanderen.	 Het	
actieprogramma	omvat	een	niet-limitatieve	lijst	van	acties	die	in	de	loop	van	de	tijd	kan	worden	aangevuld	
of	gewijzigd.	Per	actie	wordt	duidelijk	gedefinieerd	welke	actor	als	trekker	optreedt	en	welke	actoren	mee	
worden	betrokken.361	Het	zet	de	actoren	aan	tot	het	versneld	en	geïntegreerd	uitwerken	van	acties.	Met	
deze	engagementen	is	een	breed	politiek	en	maatschappelijk	draagvlak	opgebouwd,	een	cruciale	basis	om	
over	te	gaan	tot	realisatie.		
Parallel	met	de	opmaak	van	het	gewestelijk	RUP	is	de	plan-MER	opgestart,	conform	het	integratiespoor.	In	
het	 plan-MER	 worden	 meerdere	 planalternatieven	 onderzocht.	 Vier	 redelijke	 planalternatieven	 zijn	
weerhouden.	In	het	interbestuurlijk	overleg	is	een	voorkeursscenario	unaniem	goedgekeurd.	Na	afronding	
van	het	plan-MER	in	september	2016	wordt	het	voorkeursscenario,	gedragen	door	alle	betrokken	actoren,	
voorgelegd	aan	de	Vlaamse	Regering.	Kort	daarop	in	oktober	2016	volgt	de	interbestuurlijke	beslissing	of	
voorkeursbeslissing	als	resultaat	van	een	viertal	interbestuurlijke	overlegmomenten.	De	geïntegreerde	visie	
wordt	door	deze	beslissing	formeel	bekrachtigd.	Met	deze	voorkeursbeslissing	engageren	de	partners	zich	
om	 vanuit	 de	 eigen	 bevoegdheden	 en	 instrumenten	 het	 uitvoeringsprogramma	 effectief	 op	 terrein	 te	
realiseren.	Het	vormt	een	‘point	of	no	return’	waarop	niet	meer	wordt	teruggekomen.		
De	drie	krachtlijnen	die	de	uitgangspositie	hebben	gevormd,	worden	nu	verweven	in	een	gebiedsgerichte	
visie	voor	de	Demervallei.	De	beslissingsnota	vloeit	voort	uit	de	engagementen	verankerd	 in	2011	 in	de	
principiële	 beslissing:	 resultaten	 die	 sindsdien	 werden	 behaald	 vormen	 de	 basis	 voor	 dit	 vernieuwd	

																																																																				
357	De	Demervallei,	een	ambitieus	lint.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Derde	oproep	2010/2011.	
358	Het	Charter	is	een	‘intentie’-overeenkomst.	Specifieke	acties	en	intenties	waartoe	deze	overeenkomst	aanleiding	geeft,	kunnen	verder	juridisch	
worden	geformaliseerd	via	onder	andere	samenwerkingsovereenkomsten.	(Bron:	Demercharter	2009)	
359		Interview	26	september	2017	en	Nota	houdende	de	principiële	beslissing	door	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	het	integraal	
uitvoeringsprogramma	voor	de	Demervallei	van	Diest	tot	Rotselaar,	november	2011.	
360	Departement	Ruimte	Vlaanderen,	2013.	Planning	in	uitvoering.	Strategische	projecten	in	het	Vlaams	ruimtelijk	beleid.		
361	Nota	houdende	de	principiële	beslissing	door	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	het	integraal	uitvoeringsprogramma	voor	de	Demervallei	van	
Diest	tot	Rotselaar,	november	2011.	
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engagement.362	 Het	 planproces	 bevindt	 zich	 door	 deze	 besluitvorming	 in	 een	 stroomversnelling.	 De	
beslissingsnota	streeft	naar	een	concrete	uitvoering	van	de	integrale	visie.363	Het	engagement	onderschrijft	
de	 rol	 en	 verantwoordelijkheid	 van	 de	 betrokken	 beleidsniveaus	 in	 de	 uitvoering.	 De	 opmaak	 van	 het	
gewestelijk	RUP,	de	inzet	van	instrumenten	en	de	concrete	uitvoering	van	Sigmaprojecten	worden	aan	deze	
visie	opgehangen.364	
In	 de	 geïntegreerde	 visie	 is	 bovendien	 de	 samenwerking	 verder	 uitgebreid	 met	 de	 toetreding	 van	 de	
gemeente	Tremelo	tot	het	partnerschap	en	de	opname	van	de	Laakvallei.	

2.3.2 Besluitvorming	
De	wijze	 van	 besluitvorming	 in	 het	 strategisch	 project	Demervallei	 legt	 de	 relatie	met	 de	werkwijze	 en	
principes	vooropgesteld	in	de	’visienota	voor	het	versnellen	van	investeringsprojecten’365	meegedeeld	aan	
de	 leden	van	de	Vlaamse	Regering	 in	oktober	2010.	 In	deze	nota	 zijn	 volgende	processtappen	met	drie	
beslissingsmomenten	 opgenomen:	 startbeslissing,	 voortraject,	 voorkeursbesluit,	 uitwerking	 en	
projectbesluit.	Deze	principes	werden	met	het	strategisch	project	Demervallei	voor	het	eerst	toegepast	in	
een	project	in	het	buitengebied.		

- Principiële	beslissing	2011	(=	startbeslissing)	
- Interbestuurlijke	of	voorkeursbeslissing	2016	(=	voorkeursbesluit)	
- Het	 projectbesluit	 staat	 nog	 op	 de	 agenda:	 definitieve	 vaststelling	 RUP	 en	 nodige	 vergunningen	 en	

machtigingen.		
Vanaf	de	principiële	beslissing	dient	de	timing	en	procedure	voor	de	opmaak	van	een	plan-MER	als	kader	
voor	de	koppeling	van	de	verschillende	acties,	conform	het	integratiespoor.	De	opmaak	van	het	gewestelijk	
RUP	wordt	dus	maximaal	gekoppeld	aan	de	plan-MER-procedure.366	
Een	 beslissing,	 zoals	 de	 voorkeursbeslissing,	 wordt	 genomen	 door	 elk	 van	 de	 betrokken	 overheden	 en	
actoren,	en	dat	voor	elk	van	zijn	bevoegdheden.	Na	formele	besluitvorming	door	de	betrokkenen	wordt	de	
beslissing	als	een	‘gecompileerd	document’	ondertekend.367	

2.3.3 Sterk	uitgebouwde	organisatiestructuur	
De	organisatiestructuur	 evolueert	mee	met	het	 strategisch	project.	De	 initiële	organisatiestructuur	 is	 in	
2007	opgehangen	aan	de	bestaande	structuur	binnen	het	Regionaal	Landschap.	Het	doel	is	op	dat	moment	
het	opzetten	van	een	organisatiestructuur	waarin	afstemming	tussen	verschillende	partners	en	sectoren	
plaatsvindt.	 Volgende	 aandachtspunten	 werden	 in	 acht	 genomen:	 voldoende	 resultaatgericht	 werken,	
efficiënte	werkgroepen	ter	ondersteuning	van	een	richtinggevend	overlegorgaan,	overlap	met	gelijkaardige	
fora	(Bekkenstructuur,	OPD,	…)	vermijden	door	integreren	van	werkgroepen	in	de	bestaande	structuren.368	
	

																																																																				
362	Voorbeeld	van	behaalde	resultaten:	restauratie	van	de	Maagdentoren,	Demer	door	Diest,	engagement	van	provincie,	gemeenten	en	lokale	actoren	
om	vijf	ontmoetingsplaatsen	uit	te	bouwen,	….	Bron:	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	
projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	2015.	
363	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	
2015.	
364	Beslissingsnota	Demervallei	en	Laak	2016.	Beslissing	van	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	de	‘integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	
Diest	tot	Werchter’,	2016.	
365	Binnen	het	project	'Versnellen	Investeringsprojecten'	is	nagedacht	over	oplossingen	voor	talrijke	voorbeelden	van	investeringsprojecten	die	een	te	
lange	doorlooptijd	kenden.	De	routeplanner	wijst	de	weg	doorheen	de	nieuwe	procesaanpak	van	complexe	projecten,	die	een	groot	maatschappelijk	en	
ruimtelijk	strategisch	belang	hebben.	Deze	nieuwe	aanpak	beoogt	een	efficiënt	en	kwaliteitsvol	proces,	dat	gericht	is	op	de	realisatie	van	een	complex	
project	binnen	een	aanvaardbare	termijn	en	met	een	maximum	draagvlak.	(Bron:	www.complexeprojecten.be/Een-nieuwe-procesaanpak/historiek,	
geraadpleegd	op	21	september	2017)	
366	Nota	houdende	de	principiële	beslissing	door	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	het	integraal	uitvoeringsprogramma	voor	de	Demervallei	van	
Diest	tot	Rotselaar,	november	2011.	
367	Vlaamse	Regering,	2017.	Betreft:	goedkeuring	van	de	integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	Diest	tot	Werchter.	Nota	aan	de	leden	van	de	
Vlaamse	Regering.	
368	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland,	2007.	Startnota	Strategisch	project	Demervallei.	
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Figuur	17	-Initiële	organisatiestructuur	(2007-2011)	

Vanaf	de	Principiële	beslissing	in	2011	wordt	de	Vlaamse	overheid	(kabinetten)	betrokken	in	het	dagelijks	
Bestuur.	Gezien	de	sterke	link	tussen	het	strategisch	project	Demervallei	en	het	Sigmaplan	wordt	bovendien	
de	initiële	organisatiestructuur	geïncorporeerd	in	de	bestaande	Sigma-overlegstructuur.	Sindsdien	gebeurt	
de	afstemming	en	coördinatie	onder	de	vleugels	van	een	verbrede	Sigma-werking.369	De	overlegstructuur	
omvat	nu	een	overkoepelende	en	een	projectgebonden	structuur.	De	overkoepelende	structuur	omvat	de	
bestaande	 Sigma-overlegstructuur	 met	 zowel	 klankbordgroep	 als	 stuurgroep	 (beleidsoverschrijdende	
werkgroep).	Ook	een	terugkoppeling	met	het	coördinatieplatform	AGNAS	is	voorzien.	Voor	de	Demervallei	
wordt	een	projectgebonden	overlegstructuur	voorzien,	gelijkaardig	aan	de	initiële	overlegstructuur,	maar	
met	een	geprofessionaliseerde	aansturing,	het	interbestuurlijk	overleg	(IBO).	Het	ophangen	van	de	initiële	
structuur	aan	de	bestaande	werking	van	het	Sigmaplan	leidt	onder	meer	tot	een	verhoogd	draagvlak	en	een	
efficiënter	gebruik	van	middelen.370		
	
Prioriteit	van	het	RLNH	is	dat	de	acties	uit	het	uitvoeringsprogramma	gerealiseerd	worden.	Bijgevolg	zijn	de	
uitvoerende	 niveaus	 sterk	 betrokken	 in	 de	 organisatiestructuur.371	 De	 belangrijkste	 organen	 (dagelijks	
bestuur,	projectmatige	werkgroep	en	 thematische	werkgroepen)	worden	voorgezeten	door	W&Z	of	het	
studiebureau	dat	de	plannen	opmaakt	(vb.	Arcadis).	De	projectcoördinator	van	het	strategisch	project	 is	
steeds	aanwezig	op	elk	van	deze	overlegfora	en	behoudt	op	deze	manier	het	overzicht.	Waar	nodig	is	door	
de	 coördinator	 terugkoppeling	 voorzien	 met	 de	 gemeenten,	 provincie	 of	 het	 middenveld	 en	 worden	
eventuele	insteken	aangeleverd.372	
	

																																																																				
369	Nota	houdende	de	principiële	beslissing	door	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	het	integraal	uitvoeringsprogramma	voor	de	Demervallei	van	
Diest	tot	Rotselaar,	november	2011.	
370	Vb.	minister	van	MOW	maakt	budget	vrij	voor	de	opmaak	van	een	plan-MER		
371	Nota	houdende	de	principiële	beslissing	door	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	het	integraal	uitvoeringsprogramma	voor	de	Demervallei	van	
Diest	tot	Rotselaar,	november	2011.	
372	Overleg,	6	oktober	2017.	
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Figuur	18	-	Bijstuurde	organisatiestructuur	sinds	2011	(Principiële	beslissing)	

De	 opzet	 en	 de	 samenstelling	 van	 de	 organisatiestructuur	 is	 tot	 op	 heden	 sterk	 uitgebouwd	 met	 een	
geprofessionaliseerde	 aansturing,	 een	 interbestuurlijk	 overleg,	 een	 ambtelijk	 overleg	 (projectmatige	
werkgroep)	en	een	actorenoverleg	met	ook	het	middenveld	aanwezig.373	
Dagelijks	Bestuur	
Om	 een	 effectieve	 realisatie	 op	 terrein	 te	 waarborgen	 is	 het	 dagelijks	 bestuur	 opgericht,	 een	 directe	
samenwerking	tussen	de	belangrijkste	uitvoerende	partners:	W&Z,	ANB,	RWO-ARP,	het	bekkensecretariaat	

																																																																				
373	Beslissingsnota	Demervallei	en	Laak	2016.	Beslissing	van	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	de	‘integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	
Diest	tot	Werchter’,	2016.	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
129	

Demerbekken	en	het	provinciebestuur.	Het	Dagelijks	Bestuur	 staat	 in	voor	de	algemene	coördinatie,	de	
terugkoppeling	met	het	politieke	niveau	en	de	voorbereiding	van	vergaderingen	van	de	projectmatige	en	
thematische	werkgroepen.374	
Projectmatige	werkgroep	Demervallei	(PWG)	
In	de	projectmatige	werkgroep	zetelen	de	kernactoren	van	het	project.	Dit	zijn	de	actoren	opgenomen	in	
het	dagelijks	bestuur	met	bijkomend	het	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland	als	vertegenwoordiger	van	
de	Demergemeenten,	de	Provincie	Vlaams-Brabant	(RO,	Mobiliteit	en	Toerisme),	de	VLM,	het	departement	
Landbouw	 en	 Visserij,	 het	 Agentschap	 Onroerend	 Erfgoed	 en	 de	 betrokken	 rioolbeheerders.	 De	
projectmatige	werkgroep,	ook	ambtelijk	overleg	genaamd,	staat	in	voor	

- 	de	ambtelijke	afstemming	tussen	de	drie	beleidsniveaus,		
- het	inhoudelijk	voorbereiden	van	het	interbestuurlijk	overleg,	
- de	opvolging	en	maatschappelijke	kwaliteitsbewaking,	
- de	algemene	coördinatie	over	de	uitvoering	van	het	actieprogramma,		
- en	de	coördinatie	van	de	thematische	werkgroepen	en	terugkoppeling	van	de	resultaten.375	
Thematische	en	gebiedsgerichte	werkgroepen	(TWG’s)	
Wanneer	 noodzakelijk,	 worden	 werkgroepen	 opgericht.	 Deze	 omvatten	 de	 relevante	 actoren	 van	 de	
projectmatige	werkgroep	aangevuld	met	experten	met	terreinkennis,	(ambtelijke)	vertegenwoordigers	van	
de	betrokken	Vlaamse	entiteiten,	provincie,	de	betrokken	gemeenten	en	actoren	uit	het	georganiseerde	
middenveld	 zoals	 VMM,	 Boerenbond,	 Bosgroep	 Hageland,	 …	 Dit	 kunnen	 zowel	 thematische	 als	
gebiedsgerichte	werkgroepen	zijn	die	via	gerichte	studies	de	mogelijkheden	verder	uitdiepen.	De	flexibele	
aanpak	rond	het	opzetten	van	werkgroepen	streeft	naar	een	zeer	gerichte	afstemming	en	betrokkenheid	
van	de	juiste	actoren	in	het	proces.	Op	die	manier	kan	specifieke	kennis	en	ervaring	worden	meegenomen.		
Verschillende	 (sub)werkgroepen	 kunnen	 worden	 samengebracht	 in	 een	 samengestelde	 werkgroep	 die	
fungeert	als	klankbordgroep.376	De	klankbordgroep	reflecteert	mee	over	de	werking	en	de	voorliggende	
producten.	
Interbestuurlijk	overleg	(IBO)	
Het	interbestuurlijk	overleg	wordt	georganiseerd	via	het	Bekkenbestuur	naar	aanloop	van	een	beslissing	en	
wordt	voortgezet	 in	 functie	van	beslissingen	voor	de	realisatie	van	acties	en	feedback.377	Het	 IBO	 is	een	
soort	 aangepast	 Bekkenbestuur.	De	 voorzitter	 van	het	 interbestuurlijk	 overleg	 is	 Lodewijk	De	Witte,	 de	
provinciegouverneur	van	Vlaams-Brabant.378	Hij	wordt	door	alle	actoren	beschouwd	als	neutraal	persoon.	
De	 secretaris	 en	 plaatsvervangend	 voorzitter	 is	 de	 bekkencoördinator.	 In	 het	 overleg	 zetelen	 de	
verschillende	bestuurlijke	niveaus:	vertegenwoordigers	van	het	Vlaams	gewest	en	mandatarissen	van	de	
provincie	en	deelbekkens.	Indien	nodig,	wordt	het	bekkenbestuur	uitgebreid	met	de	vertegenwoordigers	
van	de	Demergemeenten.	Het	IBO	wordt	voorbereid	door	de	PWG.	Aan	elk	IBO	gaat	een	briefing	vooraf	met	
de	gouverneur.379		
Coördinatieplatform	AGNAS	
In	2010	wordt	het	coördinatieplatform	AGNAS	opgericht	door	de	Vlaamse	Regering.380	De	Vlaamse	overheid	
stelt	 hiermee	 een	 administratie	 overschrijdend	 team	 samen	 dat	 deze	 plannen	 voorbereidt	 en	 het	
vooroverleg	met	 betrokken	 lokale	 besturen	 en	middenveldorganisaties	 organiseert.	 Het	 platform	 komt	
viermaal	per	jaar	samen	om	de	verdere	uitvoering	van	de	afbakening	op	te	volgen.	Jaarlijks	wordt	bepaald	
in	een	‘gebiedsgericht	programma’	voor	welke	concrete	gebieden	een	planningsproces	wordt	opgestart.381		
RUP-team	

																																																																				
374	Nota	houdende	de	principiële	beslissing	door	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	het	integraal	uitvoeringsprogramma	voor	de	Demervallei	van	
Diest	tot	Rotselaar,	november	2011.	
375	Beslissingsnota	Demervallei	en	Laak	2016.	Beslissing	van	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	de	‘integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	
Diest	tot	Werchter’,	2016.	
376	Nota	houdende	de	principiële	beslissing	door	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	het	integraal	uitvoeringsprogramma	voor	de	Demervallei	van	
Diest	tot	Rotselaar,	november	2011.	
377	Beslissingsnota	Demervallei	en	Laak	2016.	Beslissing	van	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	de	‘integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	
Diest	tot	Werchter’,	2016.	
378	Lodewijk	De	Witte	is	aangesteld,	niet	vanuit	zijn	positie	als	gouverneur,	maar	als	vertegenwoordiger	van	het	Integrale	waterbeleid.		
379	Interview,	26	september	2017.	
380	https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos/Vaak-gestelde-vragen-
over-AGNAS,	geraadpleegd	op	16	oktober	2017.		
381	RUP	Demervallei	Diest-Werchter,	planvoorstel	actorenoverleg	juni	2017.	
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Binnen	het	Departement	Omgeving	is	een	RUP-team	aangesteld	voor	de	opmaak	van	het	gewestelijk	RUP	
Demervallei.	

2.3.4 Kantelmoment:	van	planvorming	naar	projectuitvoering	
Gezien	de	positieve	ervaring	en	de	nauwe	link	met	het	geactualiseerde	Sigmaplan	wordt	continuïteit	beoogd	
rond	 de	 bestaande	 organisatiestructuur.382	 De	 overlegstructuren	 zijn	 dan	 ook	 herbevestigd	 bij	 de	
onderschrijving	van	de	integrale	visie	in	2016.	
Aangezien	het	strategisch	project	zich	vandaag	op	een	kantelpunt	bevindt,	zal	in	de	nabije	toekomst	worden	
nagedacht	of	al	deze	structuren	nog	nodig	zijn	of	als	ze	al	dan	niet	moeten	worden	heringedeeld.	Ook	de	
rol	van	de	projectcoördinator	in	het	vervolg	van	het	traject	is	nog	niet	bepaald.		In	februari	2019	loopt	de	
termijn	van	het	strategisch	project	ten	einde.	De	taak	van	de	projectcoördinator,	het	stroomlijnen	van	de	
projecten	 tot	 een	 gedragen	 visie,	 is	 uitgevoerd.	 Op	 dat	 moment	 zal	 worden	 gekeken	 of	 er	 vanuit	 de	
betrokken	partners	nog	nood	is	aan	een	neutrale	projectcoördinator.		
Verder	wordt	nagedacht	over	het	opzetten	van	een	meer	projectgerichte	overlegstructuur.	Het	zijn,	naast	
de	bestaande	TWG’s	en	PWG,	meer	informele	projectgroepen	gericht	op	uitvoering	op	het	terrein.	Dit	zal	
afhankelijk	zijn	van	het	projectgebied	waarover	het	gaat	en	welke	instantie	de	trekker	is	voor	de	inrichting	
ervan	 (ANB	of	W&Z).	Daarnaast	 zijn	er	ook	 specifieke	projectgebieden	waar	het	 strategisch	project	een	
trekkende	 rol	 in	 zal	 spelen.	 Terugkoppeling	met	 de	 Vlaamse	 administraties	 gebeurt	 via	 het	 strategisch	
project	binnen	o.a.	het	Dagelijks	Bestuur.		

2.3.5 Interbestuurlijke	samenwerking	
In	 2011	 is	 de	 Demervallei	 als	 prioritaire	 actie	 op	 de	 AGNAS-agenda	 geplaatst,	 gevolgd	 door	 het	
ondertekenen	van	een	principiële	beslissing	door	o.a.	de	Vlaamse	Regering	en	de	vier	betrokken	ministers,	
provincie	en	gemeenten.	In	deze	beslissing	zijn	de	engagementen	van	de	drie	beleidsniveaus	verankerd.	In	
2011	is	ook	een	orgaan	toegevoegd	aan	de	organisatiestructuur.	Het	interbestuurlijk	overleg	(IBO)	wordt	
ingezet	naar	aanleiding	van	een	beslissing.	Het	IBO	is	voor	het	eerst	samengeroepen	in	december	2015	door	
W&Z	met	het	oog	op	het	nemen	van	een	interbestuurlijke	beslissing	voor	een	gedragen	voorkeursscenario.	
In	 2016	 volgen	 nog	 drie	 interbestuurlijke	 overlegmomenten	 onder	 het	 voorzitterschap	 van	 de	
provinciegouverneur.	 Tijdens	 deze	 momenten	 is	 het	 voorkeursscenario	 uitvoerig	 besproken	 en	 zijn	 de	
resterende	 knelpunten	weggewerkt.	 Daarnaast	 is	 duidelijk	 gedefinieerd	welke	 inbreng	 de	 verschillende	
actoren	 op	 zich	 nemen	 in	 de	 nabije	 toekomst.	 Deze	 intensieve	 overlegronde	 heeft	 op	 korte	 termijn	
geresulteerd	in	een	gedragen	integrale	visie,	ondertekend	door	de	besturen	van	de	drie	beleidsniveaus	op	
de	Demerdag	op	28	oktober	2016.	
	 	

																																																																				
382	Beslissingsnota	Demervallei	en	Laak	2016.	Beslissing	van	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	de	‘integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	
Diest	tot	Werchter’,	2016.	
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2.4 Actoren	en	hun	motivatie	
2.4.1 Rol	van	projectcoördinator	-	bemiddelaar	
Zowel	binnen	W&Z	als	binnen	ANB	zorgen	sinds	lange	tijd	projectcoördinatoren	voor	de	opvolging	van	het	
project	Demervallei.	Met	de	start	van	het	strategisch	project	wordt	een	derde	coördinator	aangesteld	die	
optreedt	als	intermediair.	Hij	komt	niet	tussen	ANB	en	W&Z	te	staan,	maar	situeert	zich	op	het	lokaal	niveau.		
De	projectcoördinatie	is	in	handen	van	het	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland	als	initiatiefnemer	van	het	
Strategisch	 project.	 Het	 Regionaal	 Landschap	 ondersteunt	 de	 vier	 gemeenten	 van	 de	 Demervallei.	 De	
externe	en	neutrale	positie	van	de	projectcoördinatie	is	van	groot	belang	om	het	geheel	te	coördineren,	
projecten	op	elkaar	 af	 te	 stemmen,	overleg	 te	organiseren,	 te	bemiddelen	en	bij	 te	 sturen	waar	nodig,	
nieuwe	initiatieven	en	acties	te	introduceren	en	draagvlak	te	creëren.383		
In	de	beginjaren	kent	het	coördinatorschap	een	wisselend	karakter.384	Sinds	eind	september	2013	is	deze	in	
handen	 van	 Joost	 Eens,	 milieudeskundige	 van	 opleiding	 met	 een	 uitgebreide	 kennis	 rond	 integraal	
waterbeheer.	Hij	 beschikt	 over	 sterke	 communicatieve	 en	 sociale	 vaardigheden	 en	 heeft	 een	 duidelijke	
affiniteit	 met	 de	 streek.	 Waar	 mogelijk	 tegenstrijdige	 belangen	 of	 problemen	 ontstaan,	 koppelt	 de	
projectcoördinator	 terug	 met	 de	 relevante	 partijen	 om	 concrete	 oplossingen	 uit	 te	 werken.	 De	
projectcoördinator	staat	onder	supervisie	van	RLNH	en	wordt	begeleid	door	het	Dagelijks	Bestuur.	Hij	heeft	
als	 voordeel	 alle	 relevante	 kennis	 en	ervaring	 van	het	 team385	 van	RLNH	gericht	 te	 kunnen	 inzetten	 ter	
ondersteuning	van	het	strategisch	project,	bijvoorbeeld	terreinkennis,	participatie,	grafische	ondersteuning	
en	uitvoeringswerken	op	terrein.386		

2.4.2 Conflicterende	belangen	tussen	actoren		
Het	concept	van	het	strategisch	project387,	conform	het	OPD,	is	de	waterloop	natuurlijker	maken	waardoor	
het	 ecologisch	potentieel	 verhoogt	en	de	waterloop	 terug	de	 valleien	aanspreekt	 voor	waterberging	bij	
piekdebieten.	Op	die	manier	ontstaan	natuurlijke	overstromingsgebieden.	De	ambitie	van	de	gemeenten	is	
enerzijds	 de	 aanleg	 van	 een	 ononderbroken	 fietspad	 langsheen	 de	 Demer	 en	 anderzijds	 dat	 er	 geen	
wateroverlast	is	voor	de	woningen.	Dit	is	een	tegenstrijdige	ambitie:	hoe	kan	men	een	fietspad	‘langs’	de	
Demer	aanleggen	en	op	hetzelfde	moment	natuurlijke	overstromingsgebieden	uitbouwen?	Dit	heeft	ervoor	
gezorgd	dat	elk	voorstel	 telkens	weer	werd	afgebroken	door	de	gemeenten.	Na	een	tijd	 is	dit	gekanteld	
door	de	 sterke	 inzet	van	de	projectcoördinator	op	bilateraal	overleg	met	de	betrokken	actoren	om	een	
alternatief	uit	te	denken;	een	gulden	middenweg.	Op	een	paar	dagen	tijd	is	door	de	projectcoördinator	en	
W&Z	een	alternatief	scenario	uitgetekend	waarbij	delen	van	het	fietspad	wel	langs	de	waterloop	lopen	en	
delen	niet.	Een	voorstel	dat	tussen	een	natuurlijke	waterloop	en	een	iets	meer	gestuurde	vorm	in	zit	(dit	
waren	op	dat	moment	ook	discussies	tussen	W&Z	en	ANB388).		Dit	alternatief	is	kort	daaropvolgend	door	de	
projectcoördinator	met	elke	gemeente	individueel	besproken	tot	op	detailniveau.389	Op	die	manier	is	het	
alternatief	steeds	beter	en	meer	gedragen.	Deze	aanpak	vraagt	zeer	veel	tijd,	maar	vertrouwen	is	stilaan	
opgebouwd.	 Een	 gedragen	 voorkeursscenario	 is	 in	 2016	 voorgesteld	 aan	 de	 Vlaamse	 Regering.	 Op	 de	
Demerdag	wordt	de	voorkeursbeslissing	door	elke	betrokken	actor	ondertekend.	

2.4.3 Samenwerking	tussen	Vlaamse	actoren		
De	 hervorming	 BBB	 (2006)	 en	 de	 veronderstelde	 wissel	 in	 bevoegdheden	 tussen	 bevaarbare	 en	
onbevaarbare	waterlopen	 (zie	 eerder),	 in	 combinatie	met	 de	mogelijke	 onbevaarbaar-verklaring	 van	de	
Demer,	en	het	gevolg	dat	de	VMM	waterbeheerder	zou	worden,	zorgden	voor	een	gebrek	aan	vertrouwen	
tussen	de	verschillende	Vlaamse	actoren.	De	toevoeging	van	een	derde	projectcoördinator	als	intermediair	
persoon,	mogelijk	gemaakt	door	de	toekenning	van	de	subsidie	voor	het	strategisch	project,	heeft	ervoor	

																																																																				
383	De	Demervallei,	een	ambitieus	lint.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Derde	oproep	2010/2011.	
384	De	projectcoördinatie	was	eerst	in	handen	van	Jeroen	Jansen,	opgevolgd	door	Jeroen	Heyman	in	januari	2010.	In	2012	nam	Evelien	Janssens	het	
over,	geleidelijk	aan	opgevolgd	door	Joost	Eens	in	september	2013	(paralleltraject).		(Bron:	verkennend	gesprek,	Demervallei,	23	augustus	2017)	
385	Het	Regionaal	Landschap	beschikt	over	een	breed	aanbod	aan	huiselijke	kennis:	landschapsanimator,	bedrijfsplanner	(ondersteuning	landbouw),	
bosgroep,	…		
386	Verkennend	gesprek,	23	augustus	2017.	
387	Gebaseerd	op	het	OPD.		
388	Doel	van	ANB	was	het	afgraven	van	de	Demerdijk,	doel	van	W&Z	was	het	aansluiten	van	de	meanders.	Bron:	interview,	W&Z	28	september	2017.	
389	Tijdens	het	bilateraal	overleg	is	aan	elke	gemeente	gevraagd	wat	de	wensen	waren	en	is	dit	zoveel	als	mogelijk	opgenomen	in	het	alternatief	
scenario.	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
132	

gezorgd	dat	de	voornaamste	knelpunten	tussen	de	Vlaamse	actoren	grotendeels	zijn	weggewerkt	om	zo	te	
komen	tot	een	gedragen	visie.	

2.4.4 Rol	van	Departement	Omgeving		
In	2007,	de	eerste	subsidieperiode,	beperkt	de	rol	van	Ruimte	Vlaanderen	(nu	Departement	Omgeving)	zich	
tot	 het	 financieren	 van	 de	 projectcoördinatie	 door	 de	 selectie	 als	 strategisch	 project.	 Budget	 wordt	
uitbesteed	 voor	 het	 aanstellen	 van	 een	 projectcoördinator	 voor	 drie	 jaar.	 Het	 Departement	 Omgeving	
financiert	hiermee	een	platform	dat	overlegt	en	coördineert	tussen	de	verschillende	partners.	De	eerste	
subsidieperiode	eindigt	met	een	gedragen	visie.	
In	december	2010	wordt	de	Demervallei	door	het	Coördinatieplatform	AGNAS	als	prioritaire	actie	op	de	
agenda	geplaatst,	dankzij	het	verworven	draagvlak.	Vanaf	dat	moment	wordt	de	rol	van	het	Departement	
Omgeving	 in	 het	 proces	 van	 de	 Demervallei	 uitgebreid.	 Het	 Departement	 staat	 vanaf	 dan	 in	 voor	 het	
integreren	 van	 de	 doelstellingen	 inzake	 herbestemming,	 inrichting	 of	 beheer	 in	 de	 open	 ruimte	 van	 de	
Demervallei	door	middel	van	een	gewestelijk	ruimtelijk	uitvoeringsplan.	Het	RUP	is	een	vertaling	van	de	
visies	van	het	Demerproces	tot	op	perceelsniveau.	
“Het	engagement	van	RWO	afdeling	Ruimtelijke	Planning	(nu	Departement	Omgeving)	in	de	Demervallei	is	
het	 ‘integreren	 en	 bekrachtigen	 van	 afspraken	 inzake	 herbestemming,	 inrichting	 of	 beheer	 van	 de	 open	
ruimte	in	de	Demervallei	binnen	één	of	meerdere	gewestelijke	ruimtelijke	uitvoeringsplannen	(AGNAS)	en	
instaan	voor	afstemming	met	gemeentelijke	of	provinciale	ruimtelijke	structuurplannen.”390	
Daaropvolgend	 heeft	 het	 Departement	 Omgeving	 een	 sterke	 rol	 gespeeld	 in	 de	 beleidsmatige	
ondersteuning,	door	het	bekrachtigen	van	de	Principiële	beslissing	in	de	Vlaamse	Regering	(nov.	2011).	De	
visie	met	bijhorende	krachtlijnen	is	formeel	ondertekend	door	de	drie	beleidsniveaus.			
Verder	draagt	het	Departement	Omgeving	bij	aan	de	algemene	werking	en	de	opvolging	van	het	strategisch	
project.391	Zo	zijn	ze	als	partner	betrokken	in	het	Dagelijks	Bestuur,	de	Projectmatige	Werkgroep	en	het	IBO	
voor	de	opvolging.	Het	Departement	Omgeving	neemt	ook	een	beperkte	evaluerende	rol	op	zich	door	een	
jaarlijks	 evaluatiegesprek	 met	 de	 projectcoördinator.	 De	 projectcoördinator	 maakt	 ter	 voorbereiding	
halfjaarlijks	een	voortgangsrapport	en	jaarlijks	een	eindrapport	op.	

2.4.5 Vlaamse	Regering	betrokken	via	IBO	
De	 Vlaamse	 Regering	 is	 punctueel	 betrokken	 tot	 het	 strategisch	 project.	 Zo	 is	 in	 2011	 de	 Principiële	
beslissing	met	visie	en	krachtlijnen	mee	ondertekend	door	de	Vlaams	Regering.	In	december	2015	zijn	de	
betrokken	kabinetten	voor	het	eerst	uitgenodigd	via	het	 Interbestuurlijk	Overleg	(IBO)	ter	voorbereiding	
van	de	voorkeursbeslissing.	Vier	Interbestuurlijke	overlegmomenten	zijn	voorzien	om	op	korte	termijn	tot	
een	 gedragen	 beslissing	 te	 kunnen	 overgaan.	Uit	 gesprekken	 blijkt	 echter	 dat	 de	 kabinetten	 nauwelijks	
aanwezig	waren	tijdens	deze	IBO’s.	Vlaamse	partners	koppelden	rechtstreeks	terug	met	hun	kabinetten.	
	 	

																																																																				
390	Nota	houdende	de	principiële	beslissing	door	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	het	integraal	uitvoeringsprogramma	voor	de	Demervallei	van	
Diest	tot	Rotselaar,	november	2011.		
391	Planning	als	meervoudige	opdracht	in	de	Demervallei.	Het	dRV-	ons	engagement	in	de	Demervallei.	Presentatie	gegeven	op	het	symposium	van	de	
Demervallei,	februari	2013.	
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2.5 Middelen,	kennisopbouw	en	-uitwisseling		
2.5.1 Financiële	middelen		
De	sterk	betrokken	partners	W&Z,	ANB,	VMM	en	RLNH	zijn	allen	partners	gericht	op	realisatie	met	financiële	
middelen	die	worden	ingezet	in	de	ontwikkeling	van	de	Demervallei.		
Het	project	Demervallei	heeft	in	het	kader	van	het	strategisch	project	van	het	Departement	Omgeving	tot	
driemaal	 een	 subsidie	 ontvangen	 voor	 het	 ondersteunen	 van	 projectcoördinatie.	 De	 opname	 van	 de	
Demervallei	als	prioritaire	actie	op	de	Vlaamse	agenda	(AGNAS,	december	2010)	heeft	ertoe	geleid	dat	er	
middelen	vrijgekomen	zijn	voor	de	opmaak	van	een	gewestelijk	RUP	Demervallei.392		
Het	koppelen	van	het	strategisch	project	met	het	geactualiseerd	Sigmaplan	 in	2011	heeft	geleid	tot	een	
verhoogd	draagvlak	en	een	efficiënter	gebruik	van	middelen.	Het	fysisch	programma	van	W&Z	is	door	de	
toenmalige	minister	van	MOW	Hilde	Crevits	goedgekeurd,	waarbij	budget	is	voorzien	voor	de	opmaak	van	
een	plan-MER	voor	de	Demervallei.		
Verder	is	er	gedurende	het	project	puntsgewijs	aandacht	geweest	voor	een	aantal	concrete	investeringen	
op	 terrein.	 Zo	 werd	 bijvoorbeeld	 mede	 door	 investering	 van	 de	 gemeenten	 ontmoetingsplaatsen	
(Demerpoorten)	gerealiseerd.	Sport	Vlaanderen	(het	voormalige	Bloso)	was	op	zoek	naar	een	pilootcase	om	
waterlopen	aantrekkelijker	te	maken	wat	heeft	gezorgd	voor	de	uitbouw	van	kanoplaatsen.	Ook	zijn	in	de	
loop	van	het	project	tal	van	subsidies	aangevraagd.	Het	is	een	taak	van	de	projectcoördinator	om	mogelijke	
subsidiekanalen	te	leren	kennen	en	doelgericht	in	te	zetten.	Hij	tracht	de	nodige	partners	te	verbinden	en	
middelen	samen	te	leggen.	Onder	meer	W&Z,	ANB,	Regionaal	landschap	en	provincie	hebben	reeds	ingezet	
op	Europese	middelen.	 	 In	mei	2017	is	bijvoorbeeld	het	Life	Belini-project	gestart,	een	ambitieus	project	
voor	een	doelgerichte	en	gecoördineerde	aanpak	van	o.a.	het	Demerbekken.393	In	augustus	2016	is	het	Life-
project	Delta	goedgekeurd	door	de	Europese	commissie.	Het	project	van	Natuurpunt	zal	instaan	voor	de	
verdere	ecologische	ontwikkeling	van	de	Demervallei.	De	 realisatie	van	de	Demerpoorten	zijn	dan	weer	
mogelijk	 gemaakt	door	 cofinanciering	 vanuit	 Platteland	Plus	met	 subsidies	 van	Vlaanderen	en	provincie	
Vlaams-Brabant.	 Daarnaast	 wordt	 ook	 gekeken	 naar	 alternatieve	 financieringskanalen	 zoals	 de	 private	
ondernemer	voor	de	Laak	in	Aarschot.		

2.5.2 Productiemiddelen	waaronder	grondeigendom	
Aangezien	veel	percelen	in	het	omvangrijk	gebied	van	de	Demervallei	behoren	tot	private	eigenaars,	is	het	
inzetten	 op	 gedeelde	 investeringen	 en	 projectinitiatieven	 cruciaal	 om	 over	 te	 gaan	 tot	 realisatie	 op	
terrein.394	 	 De	 gemeenten	 en	 Kerkfabriek	 beschikken	 hier	 en	 daar	 over	 gronden	 in	 de	 Demervallei.	 Zo	
worden	ook	zij	betrokken	bij	specifieke	vergaderingen	over	deelprojecten.		

2.5.3 Kennisopbouw	
Tijdens	het	eerste	strategisch	project	is	in	november	2011	een	kennisuitwisselingsmoment	georganiseerd	
naar	 de	 Reggevallei	 (Waterschap	 Vechtstromen	 Nederland).	 Tijdens	 dit	 bezoek	 is	 de	 sterkte	 van	
projectrealisaties	 benadrukt.395	Men	 heeft	 uit	 het	 bezoek	 aan	 de	 Reggevallei	 in	 Nederland	 geleerd	 dat	
concrete	realisatie	op	terrein	een	uitstekend	medium	is	om	het	draagvlak	te	verhogen,	engagementen	te	
stimuleren	en	aarzelende	partijen	mee	aan	tafel	te	krijgen.		

2.5.4 Monitoring	en	evaluatie		
Het	 Departement	 Omgeving	 neemt	 een	 beperkte	 evaluerende	 rol	 op	 zich	 door	 een	 jaarlijks	
evaluatiegesprek	met	de	projectcoördinator.	De	projectcoördinator	maakt	 ter	voorbereiding	halfjaarlijks	
een	voortgangsrapport	en	jaarlijks	een	eindrapport	op.	

																																																																				
392	Het	Departement	Omgeving	staat	in	voor	de	financiering	van	het	RUP.		
393	http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/in-de-kijker/life-belini-van-start,	geraadpleegd	op	17	oktober	2017.	
394	Brochure	‘Demer,	vallei	in	actie’.	
395	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	
2015.	
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2.6 Communicatie	en	draagvlak	
2.6.1 Geleidelijke	opbouw	bestuurlijk	draagvlak		
Oorspronkelijk	is	er	veel	weerstand	van	lokale	besturen	voor	de	nieuwe	plannen	voor	de	Demervallei.	Lokale	
besturen	droomden	in	die	tijd	nog	van	bedrijventerreinen	en	bijkomende	woongebieden.	Het	OPD	legt	heel	
wat	zaken	bloot,	wat	heeft	geleid	 tot	conflicterende	belangen.	 In	de	 loop	van	het	eerste	subsidietraject	
(2007-2010)	is	dan	ook	heel	sterk	ingezet	op	afstemming	van	projecten	van	het	Vlaams	Gewest,	provincie	
Vlaams-Brabant	en	gemeenten	(OPD,	bekkenbeheerplan,	natuurrichtplan,	AGNAS,	afbakening	kleinstedelijk	
gebied,	stationsomgevingen,	recreatie,	…).	Door	actief	te	zoeken	naar	win-winsituaties	en	de	bevoegdheden	
en	verantwoordelijkheden	van	de	verschillende	actoren	op	elkaar	af	te	stemmen,	is	men	kunnen	komen	tot	
een	gedragen	toekomstvisie.	Deze	aanpak	heeft	reeds	vroeg	geleid	tot	het	toenemen	van	het	bestuurlijk	
draagvlak,	nog	voor	enige	beslissing	is	gevormd.	Het	Demercharter	is	hiervan	een	eerste	resultaat,	waarin	
de	Demergemeenten,	RLNH	en	de	provincie	hun	engagement	tot	samenwerking	in	de	Demervallei	hebben	
onderschreven.	
Doorheen	het	project	is	vooral	vanuit	het	RLNH	intensief	ingezet	op	draagvlak-bevorderende	acties.	Zo	is	
bij	onenigheid	door	de	projectcoördinator	sterk	 ingezet	op	bilateraal	overleg	en	persoonlijk	contact.	Het	
ontwikkelde	draagvlak	op	lokaal	niveau	heeft	dan	ook	aanleiding	gegeven	tot	het	mee	ondertekenen	van	
de	visie	op	Vlaams	niveau	in	2011	(Principiële	Beslissing).		
Sinds	deze	Principiële	beslissing	is	het	lange	tijd	stil.	De	onderzoeken	in	kader	van	de	plan-MER	nemen	veel	
tijd	 in	 beslag.	 In	maart	 2014	 stappen	 de	 burgemeesters	 van	Aarschot	 en	 Begijnendijk	 naar	 de	 Vlaamse	
Regering,	minister-president	Geert	Bourgeois	en	voormalig	minister	van	RO	Muyters,	met	de	vraag	om	de	
plannen	om	te	zetten	in	concrete	realisatie.	 	
	
“Na	jaren	van	plannen	en	studies	wordt	het	tijd	dat	er	ook	concrete	acties	worden	uitgewerkt.	Vooral	naar	
de	bestrijding	van	wateroverlast	toe	willen	we	vaart	zetten	achter	de	plannen.”396	
	
Ruimte	Vlaanderen	(nu	Departement	Omgeving)	is	concreet	in	zijn	antwoord	naar	de	gemeenten:	“Eind	dit	
jaar	 wordt	 de	 knoop	 doorgehakt.	 Dan	 wordt	 er	 een	 voorkeurscenario	 voor	 de	 volledige	 Demervallei	
gekozen.	Hierna	kunnen	we	aan	concrete	realisatie	beginnen.”397	
Toch	 duurt	 het	 nog	 tot	 het	 najaar	 van	 2016	 tot	 een	 voorkeursbeslissing	 wordt	 goedgekeurd	 door	 alle	
partners.	 Het	 jaar	 2016	 vormt	 pas	 echt	 een	 kantelmoment	 voor	 de	 gemeenten.	 In	 dat	 jaar	 zijn	 alle	
onderzoeken	afgerond	en	is	de	integrale	visie	voor	de	Demervallei	door	alle	partners	ondertekend.	Tot	op	
dat	moment	 hebben	 de	 gemeenten	 eerder	 een	afwachtende	 houding	 aan	 genomen.	Op	 de	Demerdag	
hebben	gemeenten	voor	het	eerst	concrete	kansen	en	mogelijkheden	ingezien	en	hebben	ze	een	duidelijk	
zicht	 op	 hun	 belangen	 en	 op	 realisatie.	 De	 eerste	 concrete	 plannen	 rond	 het	 thema	 recreatie,	 de	
Demerpoorten	en	het	fietspad,	hebben	hiertoe	bijgedragen.	Het	is	immers	het	thema	dat	op	korte	termijn	
tot	 realisaties	 kan	 komen	 en	 visueel	 sterk	 aanwezig	 is.	 Door	 het	 beleven	 van	 deze	 nieuwe	
ontmoetingsplaatsen	creëer	je	draagvlak	bij	provincie,	gemeenten	als	burgers.	Sinds	2016	wordt	dan	ook	
door	de	lokale	gemeenten	een	proactieve	aanpak	gehanteerd.	Zo	hebben	de	gemeenten	in	het	voorjaar	
van	2017	actief	 ingezet	op	de	uitbouw	van	de	vijf	Demerpoorten,	onder	meer	door	het	 ter	beschikking	
stellen	van	gemeentelijke	gronden.		

2.6.2 Maatschappelijk	draagvlak	–	groei	van	het	collectief	geheugen	
Sinds	het	strategisch	project	 in	2007	 is	sterk	 ingezet	op	 identiteitsversterking	en	communicatie	naar	het	
brede	publiek.	Bewoners	leren	het	gebied	kennen	door	tentoonstellingen,	georganiseerde	wandelingen	en	
fietstochten,	de	Demerkrant	en	een	website	die	aan	het	publiek	is	voorgesteld.398		
In	 2008	 wordt	 de	 brochure	 ABC	 Demervallei	 door	 het	 RLNH	 breed	 verspreid.	 Het	 ABC	 brengt	 de	
geschiedenis	 en	 de	 identiteit	 van	 de	Demervallei	 in	 beeld	 door	 gebruik	 te	maken	 van	 getuigenissen	 en	
beelden.	De	brochure	heeft	heel	wat	ogen	geopend.	Herinneringen	uit	eigen	families	werden	naar	boven	
																																																																				
396	Tijd	voor	actie	in	Demervallei.	Burgemeesters	vragen	plannen	om	te	zetten	in	concrete	projecten.	Artikel	Het	Laatste	Nieuws,	5	maart	2014.	
397	https://www.hln.be/regio/aarschot/-tijd-voor-actie-in-demervallei~ae3de7ed/,	geraadpleegd	op	17	oktober	2017.	
398	Van	Hoyweghen,	J.,	Stalenhoef,	G.,	2011.	Planning	als	meervoudige	opdracht	in	de	Demervallei.	Planning	en	uitvoering	geïntegreerd	in	één	
investeringsproject.	Vlaamse	overheid,	Dep.	Ruimtelijke	Ordening,	Wonen	en	Onroerend	Erfgoed,	Afdeling	Ruimtelijk	Beleid.	
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gebracht.	Het	betekent	een	enorme	boost	voor	de	creatie	van	zowel	een	maatschappelijk	als	bestuurlijk	
draagvlak.	In	de	procedure	voor	de	opmaak	van	het	plan-MER	is	terugkoppeling	voorzien	met	de	bewoners.	
Via	een	burgerplatform	zijn	de	verschillende	onderzochte	alternatieven	voorgesteld.		
Van	maart	tot	en	met	 juni	2015	hebben	Demercursussen	plaatsgevonden	voor	de	bewoners.	Het	 is	een	
samenwerking	 tussen	 RLHN	 en	Natuurpunt.	 Binnen	 een	 ruim	 vormingsproces	 is	 elke	maand	 een	 ander	
thema	 toegelicht,	 gepaard	 met	 praktijkbezoeken	 op	 terrein.	 Eind	 juni	 zijn	 dertig	 Demerambassadeurs	
gehuldigd.	Het	doel	is	enerzijds	het	aantonen	van	de	verwevenheid	tussen	de	diverse	thema’s	en	anderzijds	
een	hechte	groep	Demerambassadeurs	vormen	die	zich	met	hun	kennis	willen	inzetten	in	de	Demervallei.	
Met	andere	woorden	het	creëren	van	groepsdynamiek	en	blijvend	engagement	in	de	Demervallei.	
Eind	 2016	 wordt	 met	 de	 flyer	 ‘Demer:	 vallei	 in	 actie’	 een	 overzicht	 gegeven	 aan	 de	 burger	 van	 alle	
initiatieven	en	betrokken	actoren.	Het	geeft	een	overzicht	van	de	integrale	visie	met	krachtlijnen	die	verder	
zijn	uitgewerkt	tot	op	detailniveau.	De	flyer	is	opgemaakt	door	het	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland.	
Tijdens	het	project	wordt	verder	bewust	 ingezet	op	 infomarkten.	 Initieel	 is	 in	de	communicatiestrategie	
opgenomen	 dat	 burgers	 worden	 betrokken	 via	 infomarkten	 naar	 aanloop	 van	 elke	 beslissing.399	 In	 de	
praktijk	hebben	deze	infomarkten	na	de	voorkeursbeslissing	van	2016	plaatsgevonden,	in	het	voorjaar	van	
2017.	

2.6.3 Communicatiestrategie	–	branding	van	de	Demervallei	
Reeds	van	bij	het	begin	wordt	sterk	ingezet	op	communicatie	naar	actoren,	besturen	en	de	(georganiseerde)	
bevolking.	De	communicatiestrategie	luidt	als	volgt:	de	visie	en	acties	moeten	als	één	geïntegreerd	verhaal	
naar	buiten	worden	gebracht	en	er	moet	duidelijk	worden	aangetoond	dat	er	‘samen’	wordt	aan	gewerkt.	
Het	is	daarbij	essentieel	dat	alle	betrokken	actoren	inzetten	op	een	maximale	coördinatie	en	afstemming	
van	 deze	 communicatie.	 Aan	 de	 principiële	 beslissing	 (2011)	 is	 daarom	 een	 duidelijke	
communicatiestrategie	gekoppeld,	met	een	werkgroep	die	instaat	voor	communicatie.400	Het	plan	tracht	
de	 integrale	 werking	 in	 de	 Demervallei	 als	 geïntegreerd	 project	 te	 communiceren	 naar	 zowel	 actoren,	
besturen	als	bevolking.	Volgende	communicatiekanalen	worden	hiervoor	ingezet:	

- Demerkrant,	Landschapskrant,	de	nieuwsbrief,	
- de	belevingskaart,	
- Websites	RLNH	en	Demerbekken,	
- Gemeentelijke	infobladen,	
- Provinciale	website,	
- Persberichten,	…		
Daarnaast	 worden	 actoren	 ook	 intensief	 betrokken	 via	 communicatiemomenten	 bijvoorbeeld	 naar	
aanleiding	van	een	voorliggende	beslissing,	de	Demerdag,	infomomenten,	…		
Om	het	imago	van	het	project	te	versterken	wordt	tot	slot	een	eigen	Demerlogo	ontworpen.	
	 	

																																																																				
399	https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten/Zoek-naar-projecten/Projecten/projId/16,	
geraadpleegd	op	17	oktober	2017.	
400	Beslissingsnota	Demervallei	en	Laak	2016.	Beslissing	van	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	de	‘integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	
Diest	tot	Werchter’,	2016.	
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2.7 Resultaten		
2.7.1 Bereikte	doelstellingen	eerste	en	tweede	subsidieperiode	
De	subsidie	richt	zich	op	een	periode	van	drie	jaar,	maar	de	doelstellingen	in	de	subsidieaanvraag	zijn	zo	
geformuleerd	met	de	erkenning	dat	het	strategisch	project	Demervallei	een	begin	is	van	een	lang	traject.	
De	erkenning	wordt	aangevraagd	voor	een	periode	van	negen	jaar:	januari	2007-december	2015.	Voor	onze	
beoordeling	of	de	doelstellingen	bereikt	zijn,	wordt	eind	2015	(het	einde	van	de	tweede	subsidieperiode)	
als	richtdatum	beschouwd.	In	deze	periode	is	men	erin	geslaagd	om	tal	van	draagvlak-bevorderende	acties	
te	 ondernemen.	 Concrete	 realisaties	 op	 terrein	 zijn	 in	 deze	periode	 echter	 nauwelijks	 gebeurd.	 In	 deze	
periode	 is	 men	 wel	 gestart	 met	 de	 uitvoering	 van	 de	 Demer	 door	 Diest	 en	 de	 restauratie	 van	 de	
Maagdentoren.	 Hierna	 volgt	 een	 overzicht	 van	 de	 bereikte	 doelstellingen	 in	 de	 eerste	 en	 tweede	
subsidieperiode.			
Demercharter	2009	–	de	globale	visie	
In	het	Demercharter	wordt	de	globale	visie	voor	de	Demervallei	 (blauwgroen,	oranje	en	dynamisch	 lint)	
ondersteund	 door	 het	 Regionaal	 Landschap	Noord-Hageland,	 de	 provincie	 en	 de	Demergemeenten.	 De	
actoren	engageren	zich	om	projecten	en	 initiatieven	op	elkaar	af	te	stemmen	en	samen	te	werken	rond	
concrete	acties.401	
Coördinatieplatform	AGNAS	–	opmaak	gewestelijk	RUP	Demervallei	(december	2010)	
De	 opmaak	 van	 een	 gewestelijk	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 voor	 de	 Demervallei	 vloeit	 voort	 uit	 het	
operationeel	uitvoeringsprogramma	van	het	AGNAS	proces.402	Door	de	opmaak	van	een	globale	visie	via	de	
samenwerking	in	het	strategisch	project	(2007),	is	draagvlak	opgebouwd	om	de	realisatie	van	het	RUP	aan	
te	zetten.403	In	2011	beslist	het	coördinatieplatform	AGNAS	dan	ook	om	het	gewestelijk	RUP	Demervallei	
toe	te	voegen	als	prioritaire	actie	aan	hun	operationeel	uitvoeringsprogramma	en	het	planningsproces	te	
formaliseren.	Dit	betekent	de	verankering	van	engagementen	van	de	drie	bestuurlijke	niveaus.	
Budget	opmaak	plan-MER	(maart	2011)	
Aansluitend	aan	de	beslissing	van	het	AGNAS-coördinatieplatform	beslist	Waterwegen	en	Zeekanaal	om	in	
functie	van	deze	herbestemming	een	plan-MER	op	te	maken.404		In	maart	2011	is	het	fysisch	programma	
van	W&Z	goedgekeurd	door	de	minister	van	Mobiliteit	en	Openbare	Werken.	Met	deze	goedkeuring	wordt	
budget	vrijgemaakt	voor	de	opmaak	van	een	plan-MER.405	
Principiële	beslissing	(november	2011)	
In	november	2011	ondertekenen	de	drie	overheidsniveaus	de	Principiële	beslissing.	

2.7.2 Bereikte	doelstellingen	derde	subsidieperiode	
Hieronder	volgt	een	overzicht	van	de	bereikte	doelstellingen	 in	de	derde	subsidieperiode.	Deze	periode	
loopt	op	zijn	einde	in	2019.	
Goedkeuring	plan-MER	(2016)	
In	september	2016	wordt	het	plan-MER	door	de	Vlaamse	Regering	goedgekeurd.		
Goedkeuring	integrale	gebiedsvisie	–	Demerdag	(2016)	
Na	een	periode	van	tien	jaar	samenwerking	en	onderzoek,	vinden	de	betrokken	actoren406	een	consensus	
over	een	geïntegreerde	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak.		

																																																																				
401	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	
2015.	
402	Afbakeningsproces	voor	de	gebieden	van	natuurlijke	en	agrarische	structuur.	
403	Van	Hoyweghen,	J.,	Stalenhoef,	G.,	2011.	Planning	als	meervoudige	opdracht	in	de	Demervallei.	Planning	en	uitvoering	geïntegreerd	in	één	
investeringsproject.	Vlaamse	overheid,	Dep.	Ruimtelijke	Ordening,	Wonen	en	Onroerend	Erfgoed,	Afdeling	Ruimtelijk	Beleid.	
404	Vernieuwend	daarbij	is	dat	andere	onderzoeken	zijn	betrokken:	maatschappelijke	kosten-batenanalyse,	gedetailleerd	inrichtingsplan,	
procesbegeleiding	en	ondersteuning	bij	opmaak	van	het	RUP	(Bron:	RWO,	2012.	Planning	in	uitvoering:	strategische	projecten	in	het	Vlaams	ruimtelijk	
beleid)	
405	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	
2015.	
406	Zes	betrokken	gemeenten,	provincie	Vlaams-Brabant,	Vlaamse	Overheid,	W&Z,	het	Bekkenbestuur	en	het	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland.	
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2.7.3 Realisatie	op	terrein		
Het	strategisch	project	 legt	de	 focus	op	 twee	soorten	projectrealisatie.	Enerzijds	 initiatieven	waar	 reeds	
voldoende	draagvlak,	de	nodige	financiering	en	de	juiste	actoren	voorhanden	zijn,	wat	het	mogelijk	maakt	
om	op	korte	termijn	projecten	te	realiseren	op	terrein.	Anderzijds	wordt	ingezet	op	strategische	realisatie,	
projecten	die	als	hefboom	kunnen	dienen	voor	verdere	initiatieven	in	de	omgeving.407	
Realisatie	op	 terrein	heeft	 tot	op	heden	enkel	betrekking	 tot	het	 thema	 recreatie	 (oranje	 lint).	Door	de	
projectcoördinator	is	gezocht	naar	gebieden	waar	men	met	een	minimum	aan	investeringen	vooruitgang	
boekt.	De	 laatste	 jaren	wordt	aandacht	besteed	aan	concrete	 realisatie	en	 investeringen	op	 terrein:	vb.	
restauratie	 Maagdentoren,	 Demer	 door	 Diest,	 uitbouw	 van	 vijf	 ontmoetingsplaatsen	 (eerste	 bakens	 in	
Zichem,	 Langdorp	 en	 Betekom	gerealiseerd	 in	 zomer	 2016),	 uitbouw	 van	 twee	 aanmeerplaatsen,	 ...	 De	
concrete	 uitwerking	 van	 het	 Demerfietspad	 is	 op	 het	 IBO	 van	 april	 2016	 unaniem	 goedgekeurd.	 Een	
volgende	stap	zal	de	realisatie	van	het	fietspad	zijn.	Tot	op	heden	is	nog	geen	enkele	realisatie	uitgevoerd	
in	het	kader	van	overstromingen	of	droogte.	
In	het	voorjaar	van	2017	is	gestart	met	de	uitbouw	van	de	vijf	Demerpoorten	als	ontmoetingsplaatsen	in	de	
Demervallei.	 In	 oktober	 2017	 zal	 de	 laatste	 poort	 worden	 gerealiseerd.	 De	 reeds	 uitgevoerde	
ontmoetingsplaatsen	 in	Zichem,	Betekom	en	Langdorp	 zijn	onlangs	officieel	 geopend	met	een	plechtige	
voorstelling	aan	de	pers	en	genodigden.	408			

2.7.4 Impact	van	het	project	op	subsidieaanvragen	
Diverse	 actoren	 zetten	 in	 op	 de	 aanvraag	 van	 subsidies	 kaderend	 binnen	 de	 uitvoering	 van	 het	
actieprogramma.	Voor	het	 thema	Toerisme	en	recreatie	 is	bijvoorbeeld	 in	2015	een	subsidie	 toegekend	
vanuit	 Platteland+	 voor	 onder	 meer	 de	 uitbouw	 van	 vijf	 strategische	 ontmoetingsplaatsen	 in	 de	
Demervallei.	Het	Regionaal	 Landschap	Noord-Hageland	 trekt	dit	project	 in	 samenwerking	met	Toerisme	
Vlaams-Brabant	 en	 de	 Demergemeenten.	 Als	 copromotor	 ondersteunt	 Toerisme	 Vlaams-Brabant	 het	
project	 zowel	 inhoudelijk	 als	 financieel.	Ook	de	 gemeenten	en	 lokale	 verenigingen	 stellen	middelen	 ter	
beschikking	 zoals	 grondeigendom.409	 Ook	 de	 provincie	 Vlaams-Brabant	 ondersteunt	 bijvoorbeeld	 de	
bescherming	van	het	erfgoed	via	reguliere	ondersteuningsmiddelen	zoals	subsidies	voor	de	ontsluiting	van	
erfgoedsites.410	Onlangs	is	bovendien	ingediend	op	de	nieuwe	oproep	van	strategische	projecten	voor	de	
Demer	 richting	 Limburg.	Het	 geslaagd	 voorbeeld	 van	de	Demer	 is	 een	 stimulans	 voor	 het	 indienen	 van	
nieuwe	projecten	in	de	regio.		

2.7.5 Impact	van	het	strategisch	project	op	Vlaamse	investering	
De	Vlaamse	investeringen	zijn	geen	rechtstreeks	gevolg	van	het	strategisch	project.		Vlaamse	partners	zoals	
ANB,	W&Z,	VMM	en	AOE	zijn	reeds	voor	het	strategisch	project	betrokken.	Investeringen	in	de	Demervallei	
stonden	reeds	op	de	agenda.411	
	 	

																																																																				
407	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	
2015.	
408	http://www.rlnh.be/twee-laatste-demerpoorten-opbouw,	geraadpleegd	op	21	september	2017.	
409	Beslissingsnota	Demervallei	en	Laak	2016.	Beslissing	van	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	de	‘integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	
Diest	tot	Werchter’,	2016.	
410	Beslissingsnota	Demervallei	en	Laak	2016.	Beslissing	van	de	betrokken	overheden	en	actoren	over	de	‘integrale	visie	voor	de	Demervallei	en	Laak	van	
Diest	tot	Werchter’,	2016.	
411	Interview,	28	september	2017.	
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3 Contextfactoren	
3.1 Bestaande	producten	uit	eerdere	processen	

Het	project	van	de	Demervallei	kent,	zoals	reeds	vermeld,	een	lange	voorgeschiedenis.	Zo	is	een	sterke	basis	
aanwezig	nog	vóór	de	selectie	als	strategisch	project	en	vóór	de	opname	van	de	Demervallei	als	prioritaire	
actie	 op	 de	 Vlaamse	 agenda.	 De	 huidige	 integrale	 visie	 Demervallei	 bouwt	 nog	 steeds	 voort	 op	 het	
Ontwikkelingsplan	Demer	dat	in	2007	reeds	op	tafel	lag.		

3.2 Bestaande	coalities	tussen	actoren	voor	het	strategisch	project	

Nog	 vóór	 het	 strategisch	 project	 zijn	 meerdere	 samenwerkingsverbanden	 actief	 in	 de	 Demervallei.	 Zo	
hebben	VMM	en	ANB	nauw	samengewerkt	bij	het	ontwikkelen	van	het	OPD.	W&Z	is	op	dat	moment	reeds	
actief	met	het	Sigmaplan.	In	2011,	samen	met	de	Principiële	Beslissing,	werd	de	organisatiestructuur	van	
het	strategisch	project	geïncorporeerd	in	de	organisatiestructuur	van	het	Sigmaplan.		

3.3 Politieke	samenhang		

De	Demergemeenten	kennen	een	vrij	homogene	politieke	structuur.	Zo	 is	 in	elke	gemeente	CD&V	 in	de	
meerderheid.	 Het	 water-	 en	 natuurverhaal	 vertrekt	 vanuit	 veiligheid,	 wat	 ervoor	 heeft	 gezorgd	 dat	 de	
meeste	gemeenten	zich	van	in	het	begin	betrokken	hebben	gevoeld.	Toch	zijn	er	af	en	toe	pittige	discussies	
tussen	de	gemeenten	geweest	vanuit	hun	eigen	belangen,	voornamelijk	rond	recreatie.	
	 	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
139	

4 Succesfactoren	en	struikelblokken		
Onderstaand	schema	geeft	een	overzicht	van	de	mijlpalen.	Het	schema	is	geen	allesomvattend	gegeven,	
maar	brengt	de	belangrijkste	mijlpalen	naar	voor	die	tijdens	de	interviews	werden	aangehaald.		
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4.1 Succesfactoren		
- Sterke	basis	bij	opstart	met	een	heldere	doelstelling	die	standhoudt	

Bij	aanvang	van	het	strategisch	project	 is	reeds	zeer	veel	onderzoek	verricht.	Het	Ontwikkelingsplan	
Demer	dat	hieruit	voortvloeit,	vormt	een	sterke	basis	om	op	verder	te	bouwen.	Bovendien	zijn	reeds	
tal	van	samenwerkingsverbanden	opgezet	rond	de	Demervallei.	Het	strategisch	project	komt	door	deze	
sterke	basis	zeer	snel	tot	een	heldere	doelstelling.		De	drie	krachtlijnen	zijn	doorheen	het	hele	proces	
ongewijzigd	gebleven	en	zijn	gekend	door	alle	betrokken	actoren.		

- Sterke	externe	projectcoördinator	die	inzet	op	informeel	overleg	en	dialoog	
Het	heeft	heel	wat	tijd	en	energie	gevraagd	om	de	neuzen	in	dezelfde	richting	te	krijgen	en	plannen	op	
elkaar	af	te	stemmen,	zowel	tussen	gemeenten,	provincie	als	tussen	Vlaamse	actoren.	Het	bewandelde	
traject	 heeft	 duidelijk	 aangetoond	 dat	 externe	 coördinatie	 onontbeerlijk	 is.412	 De	 positie	 van	 het	
Regionaal	landschap413	als	projectcoördinator	binnen	het	strategisch	project	was	en	is	onmiskenbaar	
voor	dit	eerste	project	in	het	buitengebied.414	Ze	is	sterk	ingebed	in	de	lokale	context.	Bovendien	zijn	
provincie,	gemeenten	en	het	middenveld	allen	vertegenwoordigd	in	de	Raad	van	Bestuur.	In	zekere	zin	
omvat	het	Regionaal	landschap	al	een	sterk	samenwerkingsverband.	Het	Regionaal	Landschap	heeft	na	
jarenlange	werking	reeds	een	positie	verworven	als	betrouwbare	partner.	Ze	vervult	een	belangrijke	
rol	als	onafhankelijke	integrator	tussen	de	bestuursniveaus,	middenveld	en	burgers.	Daarnaast	hebben	
ze	de	nabijheid	als	troef:	ze	fungeren	als	geschikt	aanspreekpunt	mede	dankzij	hun	ligging	‘in’	de	regio.	
Bovendien	 kan	 het	 Regionaal	 Landschap	 continuïteit	 garanderen	 na	 afloop	 van	 het	 project.	 Het	
Regionaal	Landschap	is	een	uitvoerende	partner	en	staat	in	voor	de	concrete	uitwerking	van	een	aantal	
acties.		
De	 projectcoördinator	 speelt	 een	 sterke	 rol	 als	 intermediair	 tussen	 de	 verschillende	 actoren	 en	
verschillende	beleidsniveaus.	Van	bij	het	begin	wordt	door	de	projectcoördinator	intensief	ingezet	op	
draagvlakvorming	door	bilateraal	en	informeel	overleg.	Zo	hebben	betrokken	actoren	het	gevoel	dat	
naar	hen	geluisterd	wordt	en	hun	belangen	meegenomen	worden.	(Noot:	Ook	de	bekkencoördinator	
of	 het	 bekkensecretariaat415	 wordt	 vanuit	 verschillende	 gesprekken	 vaak	 naar	 voor	 geschoven	 als	
mogelijke	actor	om	deze	intermediërende	rol	op	te	nemen.)	

- Formalisatie:	 tijdig	 verankeren	 in	 overeenkomsten	 en	 uitvoerende	 partners	 betrekken	 in	
organisatiestructuur	
In	2009	wordt	het	Demercharter	ondertekend.	Door	een	sterke	gedragenheid	onder	de	lokale	besturen	
volgt	 op	 korte	 termijn	 een	 engagement	 van	 de	 Vlaamse	 overheid.	 Zo	wordt	 in	 2011	 de	 Principiële	
beslissing	ondertekend.	In	2016	wordt	de	voorkeursbeslissing	door	alle	actoren	ondertekend.	Dit	wordt	
beschouwd	als	een	point	of	no	return.	
Uitvoerende	partners	zoals	W&Z,	ANB,	RLNH	en	VMM	zijn	nauw	betrokken	in	de	organisatiestructuur.	
Het	zijn	partners	die	beschikken	over	de	nodige	middelen	zoals	financiële	middelen	en	instrumenten.	

- Opname	RUP	Demervallei	als	prioritaire	actie	op	AGNAS	
Voor	de	uitvoering	van	het	Sigmaplan	zijn	heel	wat	RUP’s	nodig.	Door	het	ontwikkelen	van	een	ruim	
draagvlak	 in	 de	 eerste	 subsidieperiode	 is	 in	 december	 2010	 door	 de	 Vlaamse	 overheid	 het	 RUP	
Demervallei	als	prioritaire	actie	toegevoegd	aan	het	jaarlijks	gebiedsgericht	programma.		

- Vroegtijdig	benoemen	van	knelpunten	en	opportuniteiten	
De	eerste	taak	van	de	projectcoördinator	is	het	situeren	van	de	knelpunten	en	deze	als	eerste	op	te	
nemen	 in	 dialogen.	 Evenzeer	 van	 belang	 is	 het	 aantonen	 van	 opportuniteiten.	 Zo	 toont	 de	
projectcoördinator	onder	meer	aan	dat	de	visie	op	Vlaams	niveau,	om	de	Demervallei	als	drager	 te	
versterken,	kansen	geeft	om	lokale	opportuniteiten	vanuit	andere	actoren	aan	op	te	hangen.	

- Sterkte	van	draagvlakvorming	leidt	tot	agendering	en	besluitvorming416		
Reeds	bij	de	aanvang	van	het	strategisch	project	in	2007	is	sterk	ingezet	op	het	vormen	van	draagvlak.	
Als	eerste	stap	zijn	bestaande	en	lopende	processen	geïnventariseerd	en	afgestemd	met	de	betrokken	

																																																																				
412	De	Demervallei,	een	ambitieus	lint.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Derde	oproep	2010/2011.	
413	Regionale	landschappen	zijn,	onder	de	vorm	van	vzw’s,	samenwerkingsverbanden	tussen	overheden	en	de	gebruikersorganisaties	van	de	open	
ruimte.	Ze	zijn	gericht	op	overleg	en	samenwerking	tussen	betrokken	doelgroepen	voor	het	bevorderen	van	draagvlak.	(Bron:	Strategisch	project	
Demervallei.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Oproep	2006.)	
414	Het	Regionaal	Landschap	is	opgestart	als	forum	om	alle	gebruikers	van	de	open	ruimte	samen	te	brengen,	overleg	aan	te	gaan	en	expertise	uit	te	
wisselen.	(Bron:	interview	26	september	2017.)	
415	Het	bekkensecretariaat	beschikt	echter	niet	over	een	rechtspersoonlijkheid	en	kan	bijgevolg	niet	indienen	op	strategische	projecten.	(Bron:	
interview,	26	september	2017	en	interview	28	september	2017.)	
416	Van	Hoyweghen,	J.,	Stalenhoef,	G.,	2011.	Planning	als	meervoudige	opdracht	in	de	Demervallei.	Planning	en	uitvoering	geïntegreerd	in	één	
investeringsproject.	Vlaamse	overheid,	Dep.	Ruimtelijke	Ordening,	Wonen	en	Onroerend	Erfgoed,	Afdeling	Ruimtelijk	Beleid.	
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actoren.	Daarnaast	is	sterk	ingezet	op	communicatie	en	identiteitsversterking.	Deze	aanpak	heeft	reeds	
vroeg	geleid	tot	een	belangrijk	groei	van	zowel	het	politiek	als	het	maatschappelijk	draagvlak.	Dankzij	
het	sterk	aanwezige	lokale	draagvlak	is	de	opmaak	van	het	RUP	Demervallei	door	de	Vlaamse	overheid	
in	2011	als	prioritaire	actie	hoog	op	de	agenda	van	het	coördinatieplatform	AGNAS	geplaatst.417	Kort	
nadien	zijn	de	engagementen	van	de	drie	beleidsniveaus	verankerd	door	het	ondertekenen	van	een	
principiële	beslissing.	Dit	draagvlak	is	cruciaal	om	tot	uitvoering	te	kunnen	komen.	

- Kracht	van	projectrealisatie	
De	 puntsgewijze	 realisatie	 van	 de	 ontmoetingsplaatsen	 of	 Demerpoorten	 zorgt	 ervoor	 dat	 elke	
gemeente	iets	heeft	om	trots	op	te	zijn.	Het	maakt	de	visie	tastbaar.	Het	zijn	hefbomen	die	opnieuw	
zowel	 het	 bestuurlijk	 als	 het	 maatschappelijk	 draagvlak	 verhogen.	 Resultaten	 leiden	 tot	 nieuwe	
engagementen.	Bijvoorbeeld	de	uitvoering	van	het	project	Demer	door	Diest	zet	nieuwe	processen	in	
gang	waaronder	bijvoorbeeld	stadsontwikkeling,	toerisme,	educatie,	herstel	van	erfgoed,	…	Het	project	
kan	 tevens	 een	 hefboom	 betekenen	 voor	 de	 Stad	 Aarschot,	 waar	 men	 voor	 de	 Laak	 dezelfde	
doelstelling	nastreeft.418		

- W&Z	en	ANB	zetten	samen	proefproject	op	
In	juli	2017	is	door	W&Z	en	ANB	in	juli	2017	een	proefproject	opgestart.	Met	steun	van	het	Europese	
LIFE-project	zal	de	eerste	Demermeander,	 ten	oosten	van	Zichem,	 terug	worden	aangesloten	op	de	
Demer.	Dit	project	toont	aan	dat	het	strategisch	project	er	in	geslaagd	is	om	de	actoren	op	dezelfde	lijn	
te	krijgen.	
	

4.2 Struikelblokken	
- Discontinu	verloop	subsidieperiodes		

Omdat	conflicterende	belangen	tussen	actoren	aanwezig	waren,	is	ingezet	op	een	intensief	traject	met	
bilateraal	overleg	met	de	betrokken	partners.	Dit	heeft	zeer	veel	tijd	in	beslag	genomen	maar	op	deze	
manier	werd	geleidelijk	aan	vertrouwen	opgebouwd.	Bij	een	context	met	veel	conflicterende	belangen	
tussen	actoren,	is	een	tijdshorizon	van	een	strategisch	project,	namelijk	drie	jaar,	zeer	kort	om	tot	een	
gedragen	voorkeursbeslissing	te	komen.	Om	deze	reden	heeft	het	RLNH	in	2012	en	in	2016	opnieuw	
ingediend	op	de	subsidieoproep	van	de	strategische	projecten	om	het	project	verder	te	zetten.	Dit	zorgt	
ervoor	dat	in	de	periode	van	aanvraag	tot	goedkeuring	lange	pauzes	ontstaan	zonder	budget	van	de	
Vlaamse	overheid	om	de	projectcoördinatie	te	continueren.		

- Moeizame	samenwerking	tussen	Vlaamse	actoren		
Omdat	een	constructieve	samenwerking	tussen	W&Z,	VMM	en	ANB	niet	meer	mogelijk	was	werd	een	
derde	 projectcoördinator	 aan	 het	 project	 voor	 de	 Demervallei	 toegevoegd.	 Vlaamse	 actoren	
beschouwen	elkaar	nog	vaak	als	concullega’s.	
	

4.3 Conclusie		
4.3.1 Doelbereiking	en	ruimtelijke	realisatie	
Het	doel	van	het	project	Demervallei	is	om	vanuit	een	integrale	benadering	de	Demervallei	te	versterken	
als	 structuurbepalend	 element	 en	 dit	 door	 middel	 van	 draagvlak-bevorderende	 acties	 en	 concrete	
realisaties	op	terrein.		
Tot	op	heden	heeft	het	project	zijn	doel	gedeeltelijk	bereikt.	Door	tal	van	draagvlak-bevorderende	acties	is	
een	enorm	draagvlak	bereikt,	zowel	bestuurlijk	als	maatschappelijk.	Dit	 is	onder	meer	bekrachtigd	 in	de	
integrale	visie	op	de	Demervallei	op	de	Demerdag	in	oktober	2016	en	door	de	talrijke	aanwezigheid	van	
bewoners	 op	 de	 infomarkten	 in	 het	 voorjaar	 van	 2017.	 Op	 vlak	 van	 realisatie	 zien	 we	 hier	 en	 daar	
puntsgewijs	uitvoering	op	terrein	ontstaan.	Zo	is	onder	andere	de	herinrichting	van	de	Demer	door	Diest	
gerealiseerd	 en	 de	 restauratie	 van	 de	 Maagdentoren	 uitgevoerd.	 Afgelopen	 jaar	 zijn	 bovendien	 vijf	
																																																																				
417	Het	coördinatieplatform	bepaalt	jaarlijks	voor	welke	gebieden	in	Vlaanderen	een	planningsproces	wordt	opgestart.	Enkel	gebieden	waar	voldoende	
draagvlak	aanwezig	is,	komen	in	aanmerking.	De	vertegenwoordigers	van	het	coördinatieplatform	zijn	in	belangrijke	mate	de	actoren	die	instaan	voor	
de	uitvoering	op	terrein.	(Bron:	Van	Hoyweghen,	J.,	Stalenhoef,	G.,	2011.	Planning	als	meervoudige	opdracht	in	de	Demervallei.)		
418	Demer	en	Laak,	een	vallei	in	stroomversnelling.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	
2015.	
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Demerpoorten	als	ontmoetingsplaatsen	uitgebouwd	en	kanoplaatsen	aangelegd	op	terrein.	We	kunnen	dus	
stellen	 dat	 in	 het	 kader	 van	 realisatie,	 voornamelijk	 is	 ingezet	 op	 de	 Demervallei	 als	 oranje	 lint:	 het	
uitbouwen	van	duurzaam	toerisme	en	recreatie	in	de	Demervallei,	en	het	dynamisch	lint:	versterken	van	de	
streekidentiteit.		
Maar	 het	 essentiële	 doel	 van	 het	 strategisch	 project	 is	 om	 de	 veiligheid	 te	 garanderen	 tegenover	
overstromingen	en	droogte.	Dit	onder	meer	door	de	natuurlijke	en	 landschappelijke	kenmerken	van	de	
rivier	en	zijn	vallei	te	herstellen.	De	samenwerking	rond	het	project	is	immers	ontstaan	uit	een	noodsituatie:	
de	overstromingen	van	1995	en	1998.	Ondanks	de	noodzaak	 is	men	voor	deze	doelstelling	nog	niet	 tot	
concrete	realisatie	kunnen	komen.	Daartegenover	kunnen	we	wel	stellen	dat	het	strategisch	project	voor	
deze	krachtlijn	‘Demervallei	als	blauw-groen	lint’	op	weg	is	naar	doelbereiking.	Het	herstellen	van	de	rivier	
en	zijn	vallei	is	uitgebreid	getoetst	in	het	plan-MER	dat	in	september	2016	is	goedgekeurd.	De	eerstvolgende	
stap	is	de	goedkeuring	van	het	gewestelijk	RUP.	In	juni	2017	is	een	eerste	planvoorstel	ter	voorbespreking	
voorgelegd	aan	de	betrokken	actoren.	Parallel	is	door	W&Z	en	ANB	in	juli	2017	een	proefproject	opgestart.	
Met	 steun	 van	 het	 Europese	 LIFE-project	 zal	 de	 eerste	 Demermeander,	 ten	 oosten	 van	 Zichem,	 terug	
worden	aangesloten	op	de	Demer.	Dit	zal	drie	jaar	lang	worden	gemonitord.	De	resultaten	daarvan	moeten	
bijdragen	 tot	 het	 bepalen	 van	 de	 optimale	 omstandigheden	 voor	 het	 aansluiten	 van	 de	 overige	
rivierbochten.419		

4.3.2 Effectiviteit:	welke	gehanteerde	aanpak	en	methoden	hebben	geleid	tot	het	
behalen	van	de	doelstellingen?		

Volgende	aanpak	heeft	tot	nu	toe	geleidt	tot	het	realiseren	van	de	reeds	behaalde	doelstellingen:		

- Aanstelling	projectcoördinator	als	bemiddelaar	
- Vroegtijdig	benoemen	van	knelpunten	en	opportuniteiten	
- Formuleren	van	heldere	doelstelling	die	standhoudt		
- Draagvlak-bevorderende	acties	zoals	informeel	overleg,	infomarkten,	brochure	ABC,	…		
- AGNAS:	Demervallei	als	prioritaire	actie	op	de	Vlaamse	agenda		
- Goedkeuring	opmaak	plan-MER	door	minister	MOW	
- Veelvuldig	informeel	en	bilateraal	overleg	
- Tussentijds	formaliseren	van	samenwerking	en	engagementen:	Demercharter,	Principiële	beslissing	en	

voorkeursbeslissing	
- Realisatie	van	kleinschalige	hefboomprojecten	leidt	tot	draagvlak	en	nieuw	engagement	

4.3.3 Rol	van	het	Departement	Omgeving		
De	instapconditie	van	het	Departement	Omgeving	bij	het	strategisch	project	van	de	Demervallei	was	vrij	
gunstig.	Door	een	conflict	 tussen	W&Z,	VMM	en	ANB	dreigt	het	Ontwikkelingsplan	voor	de	Demervallei	
(OPD)	van	tafel	te	worden	geveegd.420	Het	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland	(RLNH)	wil	het	verricht	
studiewerk	van	het	OPD	in	leven	houden.	Kort	daarop	wordt	door	het	RLNH	een	subsidieaanvraag	ingediend	
als	strategische	project	met	de	‘vraag’	naar	financiële	ondersteuning	van	het	Departement	Omgeving	zodat	
het	 Regionaal	 Landschap	 als	 ‘bemiddelende’	 projectcoördinator	 kan	 optreden.	 Tijdens	 de	 eerste	
subsidieperiode	 was	 de	 rol	 van	 het	 Departement	 beperkt	 tot	 de	 financiële	 ondersteuning	 van	 een	
projectcoördinator	op	terrein	en	de	opvolging	van	het	strategisch	project.	Via	deze	subsidie	kon	het	RLNH	
een	bemiddelende	projectcoördinator	aanstellen	om	het	conflict	tussen	W&Z	en	ANB	te	overstijgen.	
Parallel	was	het	Departement	bezig	met	het	afronden	van	de	visie	voor	de	regio	Hageland	in	het	kader	van	
het	AGNAS-proces.	Mede	door	de	opmaak	van	de	visie	voor	het	Hageland	is	de	scope	van	de	visie	voor	de	
Demervallei	breder	geworden	dan	louter	investeren	in	veiligheidsmaatregelen	(wisselwerking	tussen	OPD	
en	visie	Hageland	AGNAS).421		
Na	afloop	van	het	eerste	strategisch	project	(2010)	is	het	Departement	uitgenodigd	voor	een	bijkomende	
taak,	namelijk	als	tekenaar	van	het	gewestelijk	RUP	voor	de	Demervallei	en	als	vergunningverlener.	Vanaf	
dat	moment	is	geleidelijk	aan	de	taak	van	het	Departement	in	het	proces	van	de	Demervallei	toegenomen.	
Dankzij	het	verworven	bovenlokaal	draagvlak	tijdens	het	eerste	strategisch	project	beslist	het	Departement	
Omgeving	(Coördinatieplatform	AGNAS)	om	de	Demervallei	als	prioritaire	actie	op	te	nemen	op	de	agenda	
																																																																				
419	Nieuwsbrief	Demervallei	februari	2017.		
420	Voor	meer	informatie	zie	punt	2.1.	Programmabepaling:	Initiatief	van	de	samenwerking	
421	Voor	meer	informatie	zie	punt	1	Situatieschets:	voorafgaande	historiek	van	de	samenwerking.	
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van	AGNAS.	Het	Departement	staat	vanaf	dat	moment	in	voor	het	integreren	van	de	doelstellingen	inzake	
herbestemming,	 inrichting	 of	 beheer	 van	 de	 open	 ruimte	 van	 de	 Demervallei	 door	 middel	 van	 een	
gewestelijk	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan.	 Kort	 daarop	 biedt	 het	 Departement	 Omgeving	 beleidsmatige	
ondersteuning.	Het	Departement	speelt	namelijk	een	belangrijke	rol	in	het	bekrachtigen	van	de	visie	via	
het	ondertekenen	van	een	Principiële	beslissing	door	de	Vlaamse	Regering	(nov.	2011).				
De	 rol	van	het	Departement	Omgeving	 in	het	kader	van	concrete	 realisatie	 is	beperkt.	De	grootste	 taak	
hierin	is	de	opmaak	van	een	gewestelijk	RUP	voor	de	Demervallei.		

4.3.4 Strategisch	project	als	instrument		
Als	we	het	schema	van	de	mijlpalen422	bekijken	kan	de	vraag	worden	gesteld	of	het	strategisch	project	het	
meest	geschikte	instrument	is	voor	deze	opgave.	De	eerste	subsidieperiode	is	ingezet	om	te	komen	tot	een	
gedragen	 doelstelling	 met	 drie	 krachtlijnen	 voor	 de	 Demervallei.	 Er	 werd	 voornamelijk	 ingezet	 op	 het	
vormgeven	van	de	procesmatige	doelstellingen:	het	opzetten	van	partnerschappen,	het	opzetten	van	een	
organisatiestructuur	en	het	komen	tot	een	gezamenlijk	gedragen	agenda.		
Het	schema	toont	vervolgens	weinig	mijlpalen	in	de	tweede	subsidieperiode.	Tijdens	deze	periode	wordt	
voornamelijk	 ingezet	 op	 onderzoek	 voor	 de	 uitwerking	 van	 het	 plan-MER	 en	 het	 evalueren	 van	 de	
verschillende	 alternatieven.	 Zo	 zijn	 bijvoorbeeld	 in	 opdracht	 van	W&Z	 hydrodynamische	modelleringen	
gemaakt	om	de	haalbaarheid	van	de	scenario’s	te	toetsen,	zijn	 landbouwimpactstudies	opgemaakt	en	 is	
een	passende	beoordeling	uitgevoerd.	Het	plan-MER	is	gefinancierd	door	W&Z.		
De	derde	subsidieperiode	zet	in	op	het	bekrachtigen	van	een	voorkeurscenario	door	alle	betrokken	partijen.	
Het	 voorkeursscenario	 geeft	 een	 duidelijk	 zicht	 op	 de	 acties,	 belangen	 en	 op	 realisatie.	 Sinds	 deze	
bekrachtiging	wordt	sterk	ingezet	op	hefboomprojecten.	Actoren	verenigen	hun	middelen	en	op	korte	tijd	
worden	realisaties	op	terrein	gerealiseerd.	De	subsidie	voor	strategische	projecten	vormt	in	deze	fase	een	
geschikt	instrument	dat	instaat	voor	de	realisatie	van	planning.	
	

																																																																				
422	Zie	punt	4	Succesfactoren	en	struikelblokken	
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1 Situatieschets	

1.1 BRV-gebiedswerking	
In	2014	opteert	de	nieuwe	minister	van	Omgeving	Schauvliege	voor	een	relance	van	het	traject	naar	een	
Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	(BRV),	met	als	startschot	een	conferentie	in	Oostende	in	het	najaar.	Tegelijk	
worden	tien	regio’s	in	Vlaanderen	geselecteerd	om	via	een	gebiedswerking	de	visie,	de	strategieën	en	de	
concepten	van	het	Groenboek	BRV	uit	te	testen	op	het	terrein.	De	Stedelijke	Regio	Kortrijk	is	opgenomen	
als	één	van	deze	tien	testgebieden.	Per	regio	wordt	een	werkgroep	opgericht	die	zal	werken	rond	relevante	
ruimtelijke	uitdagingen.	Elke	werkgroep	wordt	gedreven	door	een	voorzitter	die	vertrouwd	is	met	de	regio	
en	de	ruimtelijke	vraagstukken	die	er	spelen.	Voor	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	is	dit	Filip	Vanhaverbeke	van	
de	intercommunale	Leiedal.	De	voorzitter	wordt	ondersteund	door	een	trio	van	medewerkers	van	Ruimte	
Vlaanderen	(nu	Departement	Omgeving).	Dit	trio	van	medewerkers	brengt	diverse	expertise	samen	en	is	
een	koppeling	van	lokale	terreinkennis	en	beleidskennis.	De	werkgroep	krijgt	zes	maanden	de	tijd	om	een	
intensieve	oefening	te	doorlopen.423	De	opname	van	de	regio	als	testgebied	van	de	BRV-gebiedswerking	
verloopt	 parallel	 met	 het	 tweede	 subsidiejaar	 van	 het	 strategisch	 project	 reKOVer	 (zie	 figuur	 1).	 In	
tegenstelling	tot	een	aantal	andere	testgebieden	staat	het	BRV-gebied	‘Stedelijke	Regio	Kortrijk’	van	bij	de	
start	al	vrij	ver	met	het	verrichte	studiewerk.	Er	is	ingepikt	op	de	vernieuwde	regionale	aanpak	die	op	dat	
moment	door	de	 intercommunale	Leiedal	 in	samenwerking	met	de	omliggende	gemeenten	stilaan	vorm	
krijgt.424		
	

1.2 Voorafgaande	historiek	–	opmaak	regionale	visie	
Het	 proces	 van	 regionale	 visievorming	 is	 ontstaan	 naar	 aanleiding	 van	 een	 actualisatiebehoefte	 van	 de	
Afbakening	van	het	 regionaalstedelijk	gebied	Kortrijk	 (goedkeuring	van	het	RUP	 in	 januari	2006).	Sinds	
2011	zijn	concrete	vragen	gesteld	vanuit	de	betrokken	gemeenten	rond	de	afbakeningslijn	enerzijds	en	een	
aantal	specifieke	gebieden425	anderzijds.	De	intercommunale	Leiedal	heeft	in	dit	proces	de	eerste	stap	gezet	
via	 een	 uitgebreide	 bevragingsronde	 bij	 betrokken	 steden	 en	 gemeenten	 en	 de	 Conferentie	 van	
Burgemeesters.	 Daaruit	 blijkt	 dat	mobiliteitsaspecten	 en	 vooral	openbaar	 vervoer	 weinig	 aan	 bod	 zijn	
gekomen	in	het	afbakeningsproces.	Leiedal	heeft,	als	vertegenwoordiger	van	de	gemeentes	in	Zuid-West-
Vlaanderen,	deze	vragen	gebundeld	tot	één	overzichtelijk	document.	Dit	document	is	medio	2013	door	een	
delegatie	van	burgemeesters	overgemaakt	aan	de	toenmalige	minister	van	Ruimtelijke	Ordening	Philippe	
Muyters.426	 Het	 resultaat	 van	 deze	 ontmoeting	 op	 het	 kabinet	 is	 het	 voorstel	 tot	 de	opmaak	 van	 een	
regionale	visie,	vertrokken	vanuit	de	specifieke	ruimtelijke	kenmerken	en	noden	van	de	streek.427	Deze	visie	
moet	eveneens	een	synthese	maken	van	de	verschillende	(lopende)	processen	en	projecten	in	de	regio.428	
Om	de	opmaak	van	deze	regionale	visie	te	voeden	wordt	in	2013	het	strategisch	project	reKOVer	opgestart.	
Parallel	met	het	tweede	jaar	van	dit	strategisch	project,	wordt	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	opgenomen	in	de	
BRV-gebiedswerking	als	testgebied.	Dit	geeft	een	concrete	doorstart	aan	de	regiovisie.	In	2016	wordt	een	
tweede	strategisch	project	REKOVER+	opgestart	als	verlengstuk	en	tevens	slotstuk	van	het	proces	rond	de	
opmaak	van	de	regionale	visie.		
	
	

																																																																				
423	Verslag	werkgroepvoorzitters	BRV,	18	december	2015.	
424	Zie	strategisch	project	reKOVer.	Bron:	BRV-gebied	“de	Stedelijke	Regio	Kortrijk”,	nota	Filip	Vanhaverbeke.	
425	Bijvoorbeeld	de	vraag	naar	bijkomend	bedrijventerrein	of	het	al	dan	niet	ontwikkelen	van	woon(uitbreidings)gebieden.	
426	Interview,	oktober	2017.	
427	Intercommunale	Leiedal,	september	2017.	Ontwerp:	Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde’	Zuid-West-Vlaanderen.		
428	(Europametropool	Lille-Kortrijk-Tournai,	strategisch	project	REKOVER,	ruimtemonitoren	wonen	en	ondernemen,	studieopdracht	Mobiliteit	Regio	
Kortrijk,	projecten	De	Kloof,	Kameleon,	Warmer	wonen,	…)	Bron:	GEBIED	‘De	Stedelijke	Regio	Kortrijk’.	Eindnota	BRV-relance,	juni	2015.	
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Figuur	19	–	overzicht	instrumenten	(Bron:	Atelier	Romain)	

De	reikwijdte	van	deze	case	focust	zich	op	het	proces	rond	de	opmaak	van	de	regionale	visie	Kortrijk.	De	
specifieke	 vraag	 vanuit	 het	 Departement	 Omgeving	 is	 om	 hierin	 de	 nadruk	 te	 leggen	 op	 BRV-
gebiedswerking	 als	 instrument.	 Daarnaast	 worden	 de	 beide	 strategische	 projecten	 reKOVer	 (2012)	 en	
REKOVER+	(2015)	meegenomen	als	belangrijk	voor-	en	natraject.		
	

1.3 Strategische	projecten	reKOVer	en	REKOVER+	
Sinds	2007	investeert	de	Vlaamse	minister	van	Ruimtelijke	Ordening	in	strategische	projecten	ter	uitvoering	
van	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen.	 De	 uitvoering	 van	 strategische	 projecten	 is	 één	 van	 de	
manieren	waarop	ruimtelijke	plannen	op	het	 terrein	kunnen	worden	gerealiseerd.	De	Vlaamse	overheid	
geeft	 via	 deze	 weg	 subsidies	 aan	 initiatiefnemers	 die	 dergelijke	 projecten	 willen	 opzetten.	 Minstens	
éénmaal	per	jaar	wordt	deze	oproep	gelanceerd.	Naargelang	de	beschikbare	middelen	kunnen	bijkomende	
oproepen	worden	gelanceerd	gericht	op	gebieden	of	thema’s	die	voor	de	Vlaamse	Overheid	strategisch	zijn	
en	bijgevolg	betrekking	hebben	op	bovenlokale	ruimtelijke	problematieken	en	uitdagingen.429	Het	doel	van	
de	bijkomende	oproep	‘stadsregio’430	in	2012	is	om	vanuit	een	geobjectiveerde	evaluatie-oefening	van	de	
actieprogramma’s,	 opgesteld	 in	 het	 kader	 van	 de	 stedelijke	 afbakeningsprocessen,	 te	 komen	 tot	 een	
‘vernieuwd)	ruimtelijk	programma	voor	effectieve	realisatie	op	terrein.431	
Om	de	opmaak	van	de	regionale	visie	te	ondersteunen	neemt	de	intercommunale	Leiedal	in	mei	2012	het	
initiatief	om	in	te	dienen	op	deze	bijkomende	oproep	‘stadsregio’.	Het	strategisch	project	reKOVer432	wordt	
geselecteerd	en	in	oktober	2013	gaat	het	officieel	van	start.433	De	intercommunale	wil	hiermee	de	evaluatie	
van	de	afbakening	van	het	regionaalstedelijk	gebied	Kortrijk	aangrijpen	om	het	debat	voor	een	duurzame	
ontwikkeling	 van	 de	 regio	 Kortrijk	 aan	 te	 wakkeren.434	 Leiedal	 focust	 met	 dit	 strategisch	 project	
voornamelijk	op	openbaar	vervoer	als	drager	van	stedelijke	ontwikkeling.	De	concrete	aanleiding	voor	dit	
strategisch	project	is	het	masterplan	van	Hoog	Kortrijk	als	essentiële	uitdaging.	In	maart	2013	is	een	subsidie	
toegekend	 voor	 een	 periode	 van	 twee	 jaar.	 	 De	 grondige	 evaluatie	moet	 uitmonden	 in	 een	 vernieuwd	
actieprogramma	en	een	sterke	realisatiegerichtheid.435	Als	verlengstuk	van	dit	eerste	strategisch	project	en	
de	BRV-gebiedswerking	is	in	2015	een	tweede	strategisch	project	REKOVER	toegekend.	Dit	project	moet	de	
regionale	visie	verder	vervolledigen	met	bijkomend	onderzoek	en	verankeren	in	het	beleid.	
Naast	deze	twee	strategische	projecten	hebben	parallel	ook	andere	strategische	projecten	zoals	Groene	
Sporen	I	en	II	voeding	gegeven	aan	de	opmaak	van	de	regionale	visie.	Deze	projecten	vallen	echter	buiten	
de	scope	van	deze	studie.	
	

																																																																				
429	Intercommunale	Leiedal,	mei	2012.	ReKOVer	–	openbaar	vervoer	(opnieuw)	als	drager	voor	de	ontwikkeling	van	de	regio	Kortrijk.	Bijkomende	
oproep	2012.	Subsidieaanvraag	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.		
430	Bijkomende	oproep	‘Naar	een	vernieuw(en)de	aanpak	in	stedelijke	gebieden	vanuit	stadsregionaal	perspectief.’		
431	Geciteerd	uit	Intercommunale	Leiedal,	mei	2012.	ReKOVer	–	openbaar	vervoer	(opnieuw)	als	drager	voor	de	ontwikkeling	van	de	regio	Kortrijk.	
Bijkomende	oproep	2012.	Aanvraagdossier	subsidie	strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	
432	In	de	subsidieaanvraag	voor	het	eerste	strategisch	project	wordt	het	acroniem	‘reKOVer’	gebruikt.	In	de	daaropvolgende	strategische	projecten	
evolueert	dit	naar	REKOVER	(tweede	oproep)	en	vervolgens	REKOVER+	(derde	oproep).	
433	Slechts	drie	projecten	hebben	ingediend	op	deze	bijkomende	oproep.	Twee	projecten	zijn	hieruit	geselecteerd:	de	stadsregio	Turnhout	en	reKOVer.		
434	www.leiedal.be/rekover,	geraadpleegd	op	3	oktober	2017.	
435	Subsidieaanvraag	reKOVer	–	openbaar	vervoer	(opnieuw)	als	drager	voor	de	ontwikkeling	van	de	regio	Kortrijk.	Intercommunale	Leiedal,	mei	2012.			
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2 Evaluatie	van	het	proces	

2.1 Programmabepaling	
2.1.1 Vaste	afbakening	in	de	ruimte	
Het	 gebied	 van	 de	 stadsregio	 Kortrijk	 is	 moeilijk	 te	 vatten	 in	 een	 concrete	 afbakeningslijn.	 Ze	 heeft	
betrekking	 op	 de	 13	 steden	 en	 gemeenten	 (Anzegem,	 Avelgem,	 Deerlijk,	 Harelbeke,	 Kortrijk,	 Kuurne,	
Lendelede,	Menen,	Spiere-Helkijn,	Waregem,	Wervik,	Wevelgem,	Zwevegem),	wat	overeenkomt	met	het	
werkingsgebied	 van	 de	 intercommunale	 Leiedal.436	 Hoewel	 de	 klemtoon	 ligt	 op	 deze	 13	 steden	 en	
gemeenten,	 is	 men	 zich	 ervan	 bewust	 dat	 de	 regio	 verder	 reikt	 dan	 deze	 afbakening,	 naargelang	 het	
voorliggend	 thema.	 Zo	wordt	 de	 afbakening	 van	 het	 gebied	 voor	 REKOVER	 bepaald	 door	 het	 regionaal	
openbaar	vervoerssysteem	en	haar	invloedssfeer.	De	nadruk	van	de	regionale	visie	ligt	op	de	verstedelijkte	
regio,	maar	de	invloedssfeer	loopt	door	tot	in	het	buitengebied.437		

2.2 Doelstellingen	
Het	eerste	strategisch	project	reKOVer	geeft	voeding	aan	de	opmaak	van	de	regionale	visie	door	middel	van	
thematische	 deelrapporten	 (oranje).	 Vanuit	 dit	 uitgebreid	 onderzoekstraject	 worden	 een	 aantal	
krachtlijnen	geformuleerd	(blauw).	Het	BRV-relance	traject	bouwt	voort	op	deze	drie	krachtlijnen	en	geeft	
hiermee	een	eerste	concrete	doorstart	aan	de	regionale	visie.	REKOVER	+	vormt	een	verlengstuk	voor	het	
vervolledigen	en	verankeren	van	de	regionale	visie.	Ook	de	realisatie	van	concrete	ruimtelijke	deelprojecten	
staat	voorop.		

	

Figuur	20	-	Relatie	tussen	het	"eerste"	strategisch	project,	de	regionale	ruimtelijke	visie	en	het	voorstel	
voor	 het	 strategisch	 project	 REKOVER	 +	 (Bron:	 Leiedal,	 2015.	 REKOVER	 +,	 Ruimtelijke	 strategische	
projecten	 in	 relatie	 tot	 visie	 regio	 Kortrijk	 en	 openbaar	 vervoer.	 Aanvraagformulier	 subsidiëring	
strategische	projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	2015.)	

																																																																				
436	BRV-gebied	“de	Stedelijke	Regio	Kortrijk”,	nota	Filip	Vanhaverbeke.	
437	Subsidieaanvraag	reKOVer	–	openbaar	vervoer	(opnieuw)	als	drager	voor	de	ontwikkeling	van	de	regio	Kortrijk.	Intercommunale	Leiedal,	mei	2012.	
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In	wat	volgt,	gaan	we	dieper	in	op	de	concrete	doelstellingen	van	deze	drie	trajecten:	het	strategisch	project	
reKOVer,	BRV-relance	en	het	strategisch	project	REKOVER+.		

2.2.1 Initiële	doelstelling	strategisch	project	reKOVer	
De	subsidieaanvraag	van	het	strategisch	project	reKOVer	gaat	uit	van	een	duurzaam	ambitieniveau	waarbij	
het	openbaar	vervoer	 (opnieuw)	drager	moet	vormen	voor	 ruimtelijke	ontwikkeling	 in	de	 regio	Kortrijk.	
Daarbij	worden	twee	basisdoelstellingen	vooropgesteld:		

- het	openbaar	vervoer	op	schaal	van	de	stadsregio	Kortrijk	optimaliseren,		
- de	bestaande	en	nieuwe	ruimtelijke	ontwikkelingen	(en	in	het	bijzonder	regionale,	stedelijke	functies)	

enten	op	dit	regionaal	openbaar	vervoersnetwerk.438		
Door	 in	 te	 spelen	op	beide	doelstellingen	kan	een	win-winsituatie	ontstaan	 in	 functie	van	de	duurzame	
ontwikkelingsperspectieven	 op	 vlak	 van	 mobiliteit	 én	 ruimtelijke	 ordening.439	 Hoog	 Kortrijk	 zou	 het	
pilootproject	vormen	met	een	focus	op	het	uitbouwen	van	een	hoogwaardige	openbaar	vervoersverbinding	
(HOV)	tussen	het	station	Kortrijk	en	Hoog	Kortrijk.	Verder	lag	de	focus	op	het	versterken	van	de	ruimtelijke	
ontwikkelingen	van	bestaande	en	nieuwe	regionale	functies	op	Hoog	Kortrijk.		

2.2.2 Legislatuurwissel	2012	zorgt	voor	inhoudelijke	bijsturing	strategisch	project	
De	legislatuurwissel	in	oktober	2012	zorgt	voor	een	sterk	gewijzigde	politieke	context	tussen	het	indienen	
van	het	aanvraagdossier	(eind	mei	2012)	en	de	officiële	start	van	het	strategisch	project	in	oktober	2013.	
Aanvankelijk	was	het	masterplan	Hoog	Kortrijk	(de	vraag	naar	een	nieuwe	HOV-lijn)	de	concrete	aanleiding	
voor	 de	 aanvraag	 van	 het	 strategisch	 project.	 Na	 de	 gemeenteraadsverkiezingen	 wijzigt	 echter	 de	
samenstelling	van	de	verschillende	besturen.	Bijgevolg	wordt	de	oorspronkelijke	aanleiding,	het	masterplan	
Hoog	 Kortrijk,	 niet	 verder	 opgenomen	 op	 de	 agenda	 van	 het	 strategisch	 project.	 De	 inhoudelijke	 focus	
verschuift	naar	een	vernieuw(en)de	aanpak	voor	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk.440	Deze	heroriëntatie	heeft	
ervoor	gezorgd	dat	het	project	pas	in	oktober	2013	is	opgestart.	

2.2.3 Vernieuw(en)de	aanpak	voor	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	
De	ambitie	van	het	strategisch	project	is	om	de	opmaak	van	de	regionale	ruimtelijke	visie	 inhoudelijk	te	
voeden	en	op	een	hoger	kwaliteitsniveau	te	brengen.	Het	opzetten	van	een	vernieuwde	aanpak,	namelijk	
het	 objectiveren	 van	 ruimtelijke	 vraagstukken	 op	 basis	 van	 data	 en	 cijfers,	 doelgerichte	 analyse	 en	
monitoring,	 is	 hiervoor	 gehanteerd.441	 Dit	 mondt	 uit	 in	 de	 opmaak	 van	 verschillende	 thematische	
deelrapporten.	Als	synthese	van	deze	aanzet	tot	regionale	visievorming	worden	in	het	najaar	van	2014	drie	
krachtlijnen	geformuleerd:	

- versterken	van	kernen	en	openbaar	vervoersknooppunten,	
- bundelen	van	bovenlokale	programma’s	in	regionale	hubs,	
- kwalitatief	verankeren	van	de	regio	aan	het	blauwgroene	netwerk.	
In	 het	 voorjaar	 van	 2017	 is	 hieraan	 een	 vierde	 krachtlijn	 toegevoegd	 ‘het	 activeren	 van	 productieve	
landschappen’.	 In	 juni	 2017	 worden	 de	 twee	 eerste	 krachtlijnen	 samengevoegd	 tot	 één,	 namelijk	 ‘het	
versterken	 van	 kernen	 en	 het	 stedelijke	 netwerk’.	 Bovendien	 wijzigt	 het	 begrip	 ‘regionale	 hubs’	 naar	
‘randstedelijke	 aantrekkingspolen’.	 Dit	 resulteert	 in	 volgende	 drie	 krachtlijnen	 geformuleerd	 in	 de	
ontwerpnota	van	de	ruimtelijke	visie	gelanceerd	in	september	2017:		

- versterken	van	kernen	en	stedelijk	netwerk,	
- kwalitatief	verankeren	van	de	regio	aan	het	blauwgroene	netwerk,		
- activeren	van	productieve	landschappen.442	

2.2.4 BRV-gebiedswerking	geeft	doorstart	aan	de	regionale	visie	
Onderstaand	schema	geeft	een	overzicht	van	het	proces	‘BRV-gebiedswerking’.	Na	de	Startconferentie	is	
zes	maanden	 ingezet	 op	 de	 intensieve	 oefening	 binnen	 de	 werkgroepen	 per	 regio.	 De	 gebiedswerking	
																																																																				
438	Subsidieaanvraag	reKOVer	–	openbaar	vervoer	(opnieuw)	als	drager	voor	de	ontwikkeling	van	de	regio	Kortrijk.	Intercommunale	Leiedal,	mei	2012.	
439	www.leiedal.be/rekover,	geraadpleegd	op	3	oktober	2017.	
440	Hoornaert,	S.,	oktober	2015.	Strategisch	project	REKOVER	–	eindrapport	(tweede	jaar	van	begin	oktober	2014	tot	eind	september	2015.	
441	Hoornaert,	S.,	oktober	2015.	Strategisch	project	REKOVER	–	eindrapport	(tweede	jaar	van	begin	oktober	2014	tot	eind	september	2015.	
442	Leiedal,	2017.	Zuid-West-Vlaanderen,	Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde.	Ontwerp	september	2017.			
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resulteert	in	een	nota	per	regio.	Deze	tien	gebiedsnota’s	bevatten	samen	97	beleidsaanbevelingen	voor	het	
BRV	 vanuit	 de	 lokale	 praktijk	 en	 meer	 dan	 100	 quick-wins	 die	 een	 impuls	 moeten	 geven	 aan	 de	
gebiedsontwikkeling.		

	

Figuur	21	-	Procesverloop	Relance	van	het	BRV	(Bron:	Handleiding	voor	werkgroepdeelnemers)	

De	selectie	van	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	als	één	van	de	tien	BRV-gebieden	geeft	de	mogelijkheid	aan	de	
lokale	partners	om	van	onderuit	beleidsaanbevelingen	en	concrete	quick-wins	te	formuleren.		
De	werkgroep	Stedelijke	Regio	Kortrijk	bouwt	hierbij	voort	op	de	drie	krachtlijnen	van	de	regiovisie.	Voor	
elke	krachtlijn	zijn	drie	projecten	voorgesteld	om	in	de	werkgroep	de	principes	en	strategieën	van	het	BRV	
verder	 uit	 te	 testen.	 De	 opname	 als	 BRV-testgebied	 heeft	 de	 aanleiding	 gevormd	 om	 de	 verschillende	
deelrapporten	 te	bundelen	en	heeft	geleid	 tot	de	eerste	bouwstenen	van	de	 regionale	visie.443	De	BRV-
gebiedswerking	betekent	zo	een	doorstart	voor	de	opmaak	van	de	regionale	visie.	Deze	eerste	bouwstenen	
zijn	afgetoetst	met	de	provincie	West-Vlaanderen,	de	betrokken	gemeenten	en	het	middenveld.444		
Finaal	 zijn	 er	 vanuit	 de	 gebiedsgerichte	 werkgroep	 een	 aantal	 quick-wins	 en	 beleidsaanbevelingen	
geformuleerd	 en	 overgemaakt	 aan	 de	 minister	 van	 Ruimtelijke	 Ordening.	 Een	 aantal	 quick-wins	 zijn	
generiek	voor	Vlaanderen,	anderen	zijn	specifiek	voor	de	regio	Zuid-West-Vlaanderen.	De	quick-wins	zijn	
ingedeeld	volgens	zes	thema’s:		

- meer	samenwerking	en	afstemming	tussen	beleidsniveaus	en	–	sectoren,	
- optimalisatie	van	het	openbaar	vervoer,	
- optimalisatie	van	het	wegennetwerk,	
- regelgeving	rond	bedrijvigheid,	
- kernversterking,	
- bosuitbreiding.445	
Het	Departement	Omgeving	heeft	informeel	aangegeven	dat	men	de	regio	wenst	te	blijven	ondersteunen	
via	onder	meer	de	subsidiering	van	strategische	projecten.		

2.2.5 Vervolgtraject	REKOVER	+:	het	vervolledigen	en	verankeren	van	regionale	visie		
Samen	met	de	betrokken	partners	neemt	Leiedal	in	2015	het	initiatief	om	een	nieuwe	subsidieaanvraag	als	
verlengstuk	 in	 te	 dienen	 als	 strategisch	 project	 en	 zo	 de	 procesmatige	 continuïteit	 te	 verzekeren.	 Een	
commissie	van	deskundigen	selecteert	negen	van	de	17	ingediende	projecten,	waaronder	het	strategisch	
project	REKOVER+.	Het	strategisch	project	REKOVER	+	richt	zich	op	het	vervolledigen446	en	verankeren	van	
de	ruimtelijke	visie	en	focust	op	de	realisatie	van	concrete	ruimtelijke	deelprojecten	in	relatie	tot	de	visie	
regio	Kortrijk	&	openbaar	vervoer.447	Mogelijke	deelprojecten	zijn	enkele	strategische	stationsomgevingen	

																																																																				
443	De	regionale	visie	moet	een	synthese	maken	van	alle	lopende	processen	en	projecten	in	de	regio	Zuid-West-Vlaanderen	zoals	de	Eurometropool	Lille-
Kortrijk-Tournai,	het	strategisch	project	REKOVER	en	de	ruimtemonitoren	wonen	en	ondernemen.	
444	Interview	oktober	2017.	Via	het	middenveld	waren	ook	onder	meer	Boerenbond	en	Natuurpunt	vertegenwoordigd.	
445	Leiedal,	mei	2015.	Presentatie	Relance	BRV	-	IGORO,	21	mei	2015.	
446		Het	vervolledigen	van	de	visie	met	onder	meer	de	visievorming	op	woonuitbreidingsgebieden	en	watergebonden	bedrijvigheid.	
447	REKOVER	+,	Ruimtelijke	strategische	projecten	in	relatie	tot	visie	regio	Kortrijk	en	openbaar	vervoer.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	
projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	2015.	
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op	de	verstedelijkte	Leielijn	alsook	enkele	‘regionale	hubs’	zoals	Hoog	Kortrijk,	Kortrijk-Oost	en	de	omgeving	
van	de	luchthaven	Kortrijk-Wevelgem.		

2.2.6 Kaderen	van	de	doelstellingen	binnen	aanwezige	processen	
De	 opmaak	 van	 de	 regionale	 visie	 verloopt	 parallel	 met	 de	 herziening	 van	 het	 Provinciaal	 Ruimtelijk	
Structuurplan	 West-Vlaanderen.	 Van	 in	 het	 begin	 is	 beslist	 door	 de	 intercommunale	 Leiedal,	 als	
vertegenwoordiger	van	de	gemeenten,	en	de	provincie	om	samen	te	werken.	De	inhoudelijke	krachtlijnen	
zijn	bijgevolg	in	nauwe	samenwerking	met	de	provincie	opgemaakt.	De	provincie	was	ook	actief	betrokken	
in	het	proces	van	BRV-gebiedswerking.	Het	doel	van	het	strategisch	project	REKOVER	+	is	enerzijds	om	de	
synthese	 van	 de	 regionale	 visie	 in	 te	 bedden	 in	 het	 toekomstig	 planningskader	 van	 de	 provincie.448	
Anderzijds	is	ook	een	wisselwerking	met	het	BRV	in	opmaak.	De	principes	van	het	BRV	zijn	verwerkt	in	de	
regiovisie.	Maar	vanuit	de	regiovisie	wordt	ook	input	gegeven	naar	het	BRV	in	opmaak.449		
Daarnaast	houdt	de	regionale	visie	een	actualisatie	en	verdere	verfijning	van	de	Mobiliteitsvisie	2020	van	
De	 Lijn	 in.	 Dit	 wordt	 vrij	 negatief	 onthaald	 door	 De	 Lijn.450	 De	 terughoudendheid	 van	 De	 Lijn	 kadert	
voornamelijk	 in	 de	 gedwongen	 huidige	 budgettaire	 context,	 budgetneutraliteit.	 De	 openbaar	
vervoersmaatschappij	heeft	bovendien	het	gevoel	dat	Leiedal	de	visie	herkauwt	en	zij	vervolgens	met	de	
pluimen	 gaan	 lopen.	 	 Door	 de	 opname	 van	 de	mobiliteitsvisie	 van	 De	 Lijn	 in	 het	 groter	 geheel	 van	 de	
regionale	 visie	 kreeg	 de	 visie	 van	 De	 Lijn	 de	 afgelopen	 jaren	 de	 nodige	 erkenning	 en	 zichtbaarheid.451	
Ondertussen	wordt	de	visie	REKOVER	door	De	Lijn	wel	meegenomen	als	input	bij	verdere	gebiedsevaluatie.	
Omgekeerd	 wordt	 ook	 in	 het	 voorliggend	 regionaal	 actieprogramma	 (uit	 het	 ontwerp	 regionale	 visie,	
september	2017)	voorzien	om	de	nieuwe	Vlaamse	regelgeving	rond	basisbereikbaarheid	van	De	Lijn	nog	
mee	op	te	nemen	in	de	regionale	visie.452	
	 	

																																																																				
448	Interview	november	2017.	
449	Zie	onder	meer	de	gebiedsgerichte	werkgroep	in	het	kader	van	de	relance	van	het	BRV.		
450	Bij	afloop	van	het	eerste	strategisch	project	werd	rond	het	openbaar	vervoersnetwerk	nog	geen	gezamenlijke	consensus	met	de	Vlaamse	
Vervoersmaatschappij	De	Lijn	bereikt.			
451	Interview	november	2017.	
452	Leiedal,	2017.	Zuid-West-Vlaanderen,	Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde.	Ontwerp	september	2017.			
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2.3 Organisatiestructuur	en	besluitvorming	
Al	van	in	het	begin	was	het	duidelijk	dat	het	vormen	van	bijkomende	overlegstructuren	geen	mogelijkheid	
was	 in	de	 regio	die	 reeds	 jarenlange	ervaring	heeft	met	gebiedsgerichte	werking.	Door	de	veelheid	aan	
bestaande	overlegstructuren	 in	de	 regio	waren	 in	de	eerste	 (en	 laatste)	 stuurgroep	 in	 juni	 2014	weinig	
genodigden	aanwezig.	Er	is	bijgevolg	beslist	om	geen	stuurgroep	op	te	richten	en	de	procesaanpak	van	de	
regionale	visie	zoveel	als	mogelijk	op	te	hangen	aan	bestaande	overlegstructuren	(stippellijn).		

	

Figuur	22	–	organisatiestructuur	2013	(bestaande	overlegstructuren	in	grijze	stippellijn)	
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Figuur	23	–	organisatiestructuur	anno	2017	(rode	stippellijn	=	evolutie)	

Volgende	organen	zijn	in	kader	van	de	opmaak	van	de	regionale	visie	opgericht	of	ingezet:		

2.3.1 Projectteam	REKOVER	
Het	 projectteam	 omvat	 theoretisch	 de	 vertegenwoordigers	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 en	 de	
projectcoördinator	 van	 REKOVER,	 Steven	 Hoornaert.	 In	 de	 praktijk	 behoort	 de	 intercommunale	 Leiedal	
eveneens	tot	het	projectteam.	Het	team	bewaakt	de	stand	van	zaken	en	de	vooruitgang	van	het	strategisch	
project.	
Het	projectteam	wordt	ondersteund	en/of	zet	in	op	bestaande	overlegfora.	Deze	fora,	met	uitzondering	van	
het	RESOC,	zijn	doorheen	de	jaren	opgericht	door	de	intercommunale	Leiedal:			

- IGORO	–	lokaal	atrium	Zuid-West-Vlaanderen		
De	IGORO	is	een	intergemeentelijke	werkgroep	gericht	naar	de	ambtenaren	van	ruimtelijke	ordening	
van	 de	 gemeenten	 betrokken	 in	 de	 regio	 Kortrijk.	 Het	 atrium	 is	 opgestart	 op	 initiatief	 van	 de	
intercommunale	 Leiedal453	 en	 komt	 tweemaandelijks	 samen.	 Naast	 de	 gemeentelijk	
stedenbouwkundig	 ambtenaren	 zijn	 ook	 medewerkers	 van	 de	 Dienst	 Ruimtelijke	 Planning	 van	 de	
provincie	 en	 van	 de	 afdeling	West-Vlaanderen	 van	 het	 Departement	Omgeving	 aanwezig.	 Op	 deze	
werkgroep	worden	recente	ontwikkelingen	toegelicht,	adviezen	opgevraagd	en	aangegeven	op	welke	

																																																																				
453	Het	IGORO	werd	geïnitieerd	door	Leiedal,	nog	vóór	de	lancering	van	het	Atrium	Lerend	Netwerk	van	Ruimte	Vlaanderen	(nu	Departement	
Omgeving).			
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manier	 de	 adviezen	 zijn	 verwerkt.	 De	 diverse	 deelrapporten	 van	 het	 strategisch	 project	 zijn	 op	 dit	
ambtelijk	 platform	 behandeld.454	 De	 ontvangen	 adviezen	 van	 het	 IGORO	 zijn	 verwerkt	 in	 de	
ontwerpnota	van	de	regionale	visie.	

- IGOMOB		
Het	 IGOMOB	 is	 de	 ambtelijke	 werkgroep	 van	 mobiliteitsambtenaren	 uit	 de	 regio.	 De	
onderzoeksrapporten	 op	 vlak	 van	 mobiliteit	 zijn	 op	 dit	 platform	 uitvoerig	 aan	 bod	 gekomen.	 Het	
IGOMOB	 komt	 nog	 steeds	 samen	 maar	 minder	 frequent	 dan	 vroeger.	 Waar	 mogelijk	 probeert	 de	
intercommunale	Leiedal	de	ruimtelijke	thema’s	nu	zo	veel	als	mogelijk	geïntegreerd	te	benaderen	en	
vervolgens	breder	uit	te	nodigen	in	functie	van	de	thematiek	op	de	agenda.455	

- Conferentie	van	Burgemeesters	
Begin	 de	 jaren	 1990	 zet	 Leiedal	 een	 aantal	 beleidsvoorbereidende	 overlegfora	 op,	 waaronder	 de	
Conferentie	 van	 Burgemeesters.456	 Alle	 deelrapporten	 opgemaakt	 in	 kader	 van	 de	 regionale	 visie	
worden	op	dit	beleidsmatig	platform	behandeld.	De	Conferentie	adviseert,	bereidt	besluitvorming	voor	
en	staat	in	voor	de	afstemming	en	coördinatie.		

- Raad	van	bestuur	van	de	intercommunale	Leiedal		
De	intercommunale	Leiedal	wordt	bestuurd	door	de	raad	van	bestuur	dat	tweewekelijks	samen	komt.	
De	raad	van	bestuur	wordt	geïnformeerd	en	bewaakt	de	voortgang	en	de	resultaten	van	het	strategisch	
project.		

- Streekoverleg	van	RESOC	Zuid-West-Vlaanderen	
Het	 Regionaal	 Economisch	 en	 Sociaal	 Overlegcomité	 (RESOC)	 is	 een	 overlegorgaan	 waarin	
vertegenwoordigers	 van	 werkgevers,	 werknemers,	 provincie	 en	 gemeenten	 vertegenwoordigd	 zijn.	
RESOC	 is	 een	uniek	platform	dat	 streeft	naar	een	 strategische	 toekomstvisie	 voor	de	 streek	waarin	
actief	wordt	 ingezet	op	de	socio-economische	streekontwikkeling	en	op	een	kansrijke	arbeidsmarkt.	
Het	 streekpact	2013-2018	met	 zijn	 zeven	hefboomprojecten	vormt	de	 inhoudelijke	 leidraad.457	De	
raad	van	bestuur	van	het	RESOC	adviseert	en	wordt	geïnformeerd	over	de	voortgang	en	de	resultaten	
van	de	regionale	visie.	

In	de	loop	van	2016	was	het	oorspronkelijk	de	bedoeling	om	het	RESOC	te	bundelen	met	de	raad	van	bestuur	
van	de	intercommunale	Leiedal	in	een	nieuwe	overlegstructuur	‘de	Regioraad	Zuid-West-Vlaanderen’.	Op	
die	 manier	 zou	 men	 de	 projectstructuur	 vereenvoudigen.	 Deze	 Regioraad	 is	 omwille	 van	 bestuurlijke	
redenen	niet	opgericht.458	

2.3.2 IBO	–	het	interbestuurlijk	overleg	Zuid-West-Vlaanderen	(evolutie	sinds	najaar	
2016)	

Om	de	communicatie	tussen	verschillende	beleidsniveaus	te	bevorderen	en	de	stappen	tot	gezamenlijke	
besluitvorming	 te	 vereenvoudigen,	 is	 in	 het	 najaar	 van	 2016	 het	 interbestuurlijk	 overleg	 Zuid-West-
Vlaanderen	(IBO)	opgericht	op	initiatief	van	het	Departement	Omgeving.459	Het	IBO	staat	in	voor:		

- de	selectie	van	prioritaire	regionale	projecten,	
- beleidsmatige	afstemming	en	coördinatie	van	prioritaire	projecten	met	een	regionaal	karakter,		
- het	 aftasten	 van	 engagementen	 en	 het	 voorbereiden	 van	 beslissingen	 door	 de	 bevoegde	

overheidsorganen	(gemeenteraden,	provinciebestuur,	Vlaamse	Regering,	…),	
- de	globale	 sturing,	de	conceptuele	bewaking	en	de	 integratie	van	alle	 regionale	deelprojecten	en	–

acties,	
- het	bewaken	van	de	voortgang	van	mogelijke	samenwerkingsovereenkomsten	en	onderzoeken.	
Het	 IBO	heeft	geen	beslissingskracht,	maar	zorgt	 indien	gewenst	vanuit	een	gezamenlijke	gedragenheid	
voor	het	voorbereiden	van	een	mogelijke	besluitvorming.	
	
Het	IBO	is	samengesteld	uit	de	Vlaamse	administraties	gemandateerd	door	het	kabinet	van	Vlaams	minister	
van	Omgeving,	Natuur	en	Landbouw	en	het	kabinet	Mobiliteit	en	Openbare	Werken,	de	deputatie	van	de	

																																																																				
454	REKOVER	+,	Ruimtelijke	strategische	projecten	in	relatie	tot	visie	regio	Kortrijk	en	openbaar	vervoer.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	
projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	2015.	
455	Overleg	Intercommunale	Leiedal,	december	2017.	
456	Provincie	West-Vlaanderen,	2006.	De	ene	streek	is	de	andere	niet…	10	jaar	gebiedsgerichte	werking	in	de	provincie	West-Vlaanderen.	
457	http://www.resoczuidwest.be/organisatie,	geraadpleegd	op	10	november	2017.	
458	Hoornaert,	S.,	april	2017.	Strategisch	project	REKOVER	+,	jaarrapport	(maart	2016-maart	2017).	
459	T.OP	overleg	mei	2017	en	Hoornaert,	S.,	april	2017.	Strategisch	project	REKOVER	+,	jaarrapport	(maart	2016-maart	2017).	
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provincie	West-Vlaanderen,	de	Colleges	van	Burgemeesters	en	Schepenen	van	de	13	betrokken	steden	en	
gemeenten,	aangevuld	met	relevante	kernactoren	zoals	Leiedal.460	Het	IBO	kan	verder	uitgebreid	worden	
naargelang	de	noodzaak.	Er	is	bewust	gekozen	voor	een	lokaal	verankerd	co-voorzitterschap,	opgenomen	
door	 de	 burgemeester	 van	 Kortrijk	 en	 de	 burgemeester	 van	 Kuurne.461	 Het	 projectteam	 en	 de	
intercommunale	 Leiedal	 staan	 samen	 in	 voor	 de	 organisatie,	 de	 praktische	 voorbereiding	 en	 de	
verslaggeving.	De	ambtelijke	werkgroep	bereidt	het	IBO	voor.	Het	IBO	komt	ongeveer	halfjaarlijks	samen.	
In	dit	overleg	zijn	de	kabinetten	van	het	Departement	Omgeving	en	het	MOW	betrokken.	Dit	maakt	dat	het	
IBO	uitzonderlijk	is	voor	Vlaanderen.	

2.3.3 Processtructuur	gekoppeld	aan	het	IBO	(evolutie	sinds	najaar	2016)		
De	processtructuur	dat	wordt	gekoppeld	aan	het	IBO	bestaat	uit	een	ambtelijke	werkgroep,	die	instaat	voor	
de	voorbereiding	van	dit	overleg,	en	een	procesorganisatie	per	regionaal	deelproject.462	

- Overkoepelende	ambtelijke	werkgroep		
De	ambtelijke	werkgroep	bereidt	het	IBO	voor	en	coördineert	en	verzorgt	de	ambtelijke	afstemming.	
In	 de	 werkgroep	 zijn	 voornamelijk	 Vlaamse	 en	 provinciale	 vertegenwoordigers	 opgenomen.463	 Het	
Departement	 Omgeving,	 het	 Departement	 MOW,	 het	 AWV,	 de	 V.V.M.	 De	 Lijn,	 de	 NMBS,	 de	
projectcoördinator,	de	intercommunale	Leiedal	en	de	provincie	West-Vlaanderen	maken	deel	uit	van	
de	werkgroep.	De	samenstelling	van	de	werkgroep	wordt	bijgestuurd	of	aangevuld	in	functie	van	de	
thema’s	die	op	dat	moment	aan	bod	komen.	Zo	is	deze	werkgroep	voornamelijk	ingezet	naar	aanleiding	
van	 concrete	 deelprojecten	 zoals	 ‘Wevelgem	 ter	 Biest’	 (IKEA)	 en	 het	 complex	 project	 ‘integrale	
mobiliteitsaanpak	regio	Kortrijk’.	

- Procesorganisatie	per	deelproject		
Voor	de	deelprojecten	wordt	telkens	een	afzonderlijke	processtructuur	samengesteld,	waaronder	een	
projectgroep.	De	projectgroep	is	samengesteld	uit	de	voor	het	deelproject	relevante	kernactoren.	De	
projectgroep	staat	in	voor	de	algemene	aansturing,	de	opstart	en	de	opvolging	van	onderzoeken	en	het	
bewaken	van	de	voortgang	van	het	deelproject.	De	projectgroep	van	een	deelproject	koppelt	terug	met	
de	ambtelijke	werkgroep.	Deze	zal	op	zijn	beurt	de	belangrijke	zaken	mee	opnemen	in	de	voorbereiding	
van	het	IBO.		

2.3.4 Overleg-	en	besluitvormingsproces	
Tot	op	heden	worden	alle	deelstudies464	van	de	regiovisie	sterk	gedragen	door	de	betrokken	actoren.	Alle	
actoren	kregen	immers	de	mogelijkheid	om	advies	te	formuleren,	waarna	de	opmerkingen	zijn	verwerkt	in	
de	rapporten.	Deze	rapporten	zijn	voorgelegd	aan	de	verschillende	colleges,	maar	niet	bekrachtigd	door	de	
gemeenteraden.465	De	belangrijkste	conclusies	uit	deze	rapporten	zijn	meegenomen	in	de	opmaak	van	de	
regionale	 visie.	 Het	 voorontwerp	 van	 de	 regionale	 visie	 is	 niet	 formeel	 goedgekeurd.	 Een	 effectieve	
goedkeuring	van	de	regiovisie	 is	voor	het	projectteam	ook	niet	de	ambitie	geweest.	Wel	wordt	vandaag	
gezocht	 naar	 een	manier	 van	besluitvorming	om	de	 regiovisie	 te	onderschrijven	als	 basis	 voor	 verdere	
visievorming,	 samenwerking	 en	 realisaties.466	 Bij	 de	 opmaak	 van	 het	 eindrapport	 zal	 het	
besluitvormingsproces	 worden	 afgerond.	 Het	 doel	 is	 om	 de	 visie	 nog	 voor	 de	 volgende	 legislatuur	 te	
bekrachtigen,	niet	als	integraal	goedgekeurde	visie,	maar	eerder	als	vertrekbasis,	als	inspiratiebron.467		
	
“Het	eindrapport	van	de	regionale	ruimtelijke	visie	vormt	geen	juridisch	bindend	document,	maar	wel	een	
“verbindend	en	verbeeldend”	document.	Alle	betrokken	overheden	wordt	gevraagd	om	het	eindrapport	te	
bekrachtigen	als:	

- als	referentiekader	en	inspiratiebron	voor	toekomstige	ruimtelijke	beleidsplannen	

																																																																				
460	Opzet	en	werking	van	en	rond	het	interbestuurlijk	overleg	Zuid-West-Vlaanderen	–	versie	na	IBO	van	30	juni	2017.	
461	Op	de	Conferentie	van	Burgmeesters	is	beslist	wie	het	voorzitterschap	zal	opnemen.	Bron:	Verslag	interbestuurlijk	overleg	regio	Zuid-West-
Vlaanderen,	7	oktober	2016.	
462	Opzet	en	werking	van	en	rond	het	interbestuurlijk	overleg	Zuid-West-Vlaanderen	–	versie	na	IBO	van	30	juni	2017.			
463	Gemeentelijke	ambtenaren	zijn	vertegenwoordigd	in	het	IGORO.	
464	Deelrapporten	voornamelijk	opgemaakt	onder	het	eerste	strategisch	project	(Ruimtemonitor	wonen	en	ondernemen,	ruimtelijk-economische	visie,	
…	)	
465	Interview	november	2017.	
466	Interview	oktober	2017.	
467	Interview	oktober	2017.		



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
158	

- als	basis	voor	verdere	geïntegreerde	samenwerking	en	afstemming	rond	strategische	en	complexe	
projecten	

- als	basis	voor	uitvoering	van	regionale	en	lokale	acties.”468	
Door	 de	 oprichting	 van	 het	 interbestuurlijk	 overleg	 wil	 het	 Departement	 Omgeving	 besluitvorming	
vereenvoudigen.	 Zo	 is	 de	 ambitie	 om	 in	 het	 IBO	 met	 de	 politieke	 vertegenwoordigers	 van	 de	 drie	
beleidsniveaus	 tot	 een	 consensus	 te	 komen	om	vervolgens	 via	 de	 gemeenteraden	de	 regionale	 visie	 te	
bekrachtigen.469	Momenteel	 is	het	projectteam	een	eerste	besluitvorming	van	de	 regionale	visie	en	het	
actieprogramma	 aan	 het	 voorbereiden.	 Vandaag	 worden	 acties	 met	 doorstart	 geselecteerd	 die	 een	
meerwaarde	kunnen	betekenen	voor	de	regio.470	Hieraan	worden	vervolgens	engagementen	gekoppeld.471	
Onder	welke	vorm	dit	zal	gebeuren,	bijvoorbeeld	een	charter	of	een	engagementsverklaring,	 is	nog	niet	
duidelijk.		

2.3.5 Overeenkomsten	in	het	proces	
De	 intentieverklaringen	 van	de	 verschillende	partners	 zijn	 toegevoegd	aan	het	 aanvraagdossier	 voor	de	
subsidie	 strategische	 projecten.	 Zo	 ontstaat	 een	 geëngageerde	 deelname	 van	 de	 betrokken	 steden	 en	
gemeenten	 in	de	 regio.	Daarnaast	 is	een	 samenwerkingsovereenkomst	opgezet	met	de	NMBS	voor	wat	
betreft	de	stationsomgeving	Kortrijk.472	
	

	 	

																																																																				
468	Leiedal,	2017.	Zuid-West-Vlaanderen,	Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde.	Ontwerp	september	2017.			
469	Interview	oktober	2017.	
470	Acties	met	doorstart:	het	zijn	acties	die	een	boost	kunnen	gebruiken,	die	een	meerwaarde	betekenen	voor	de	regio,	die	dringend	zijn	of	die	een	extra	
duwtje	kunnen	gebruiken.	
471	Interview	oktober	2017.	
472	REKOVER	+,	Ruimtelijke	strategische	projecten	in	relatie	tot	visie	regio	Kortrijk	en	openbaar	vervoer.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	
projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	2015.	
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2.4 Actoren	en	hun	motivatie	
2.4.1 Projectcoördinator	strategische	project	
De	projectcoördinator	is	aangesteld	door	de	intercommunale	Leiedal.	Deze	projectcoördinator	moet	een	
voldoende	autonome	positie	 innemen	 ten	aanzien	van	alle	betrokken	actoren.	Het	Subsidiebesluit	voor	
strategische	projecten	omschrijft	de	autonomietoets	als	volgt:		
“Het	 moet	 duidelijk	 zijn	 dat	 de	 coördinator	 voltijds	 voor	 het	 strategisch	 project	 werkt	 en	 in	 alle	
onafhankelijkheid	 en	 objectiviteit	 optreedt	 voor	 alle	 in	 de	 projectstructuur	 betrokken	 actoren.		
In	geval	van	aanneming,	detachering	of	vrijstelling	moet	wat	dat	betreft	blijken	dat	hij	of	zij	niet	langer	onder	
het	inhoudelijke	gezag	staat	van	de	werkgever	waarvoor	hij	tot	dan	toe	werkte.”	473	

		
De	coördinator	neemt	voornamelijk	een	regisserende	rol	op	zich.	Met	deze	regisserende	rol	tracht	hij	de	
betrokken	 actoren	 en	 overheden	 aan	 te	 sporen	 om	 het	 project	 mee	 te	 ondersteunen	 en	 te	 helpen	
realiseren.	 Hij	 stimuleert	 het	 geïntegreerd	 samenwerken	 om	 tot	 een	 samenhangend	 project	 te	 komen.	
Hiervoor	moet	hij	de	verschillende	actoren	raadplegen,	informeren,	sensibiliseren,	uitvoeringsinstrumenten	
bepalen,	financiële	middelen	zoeken,	streven	naar	consensus	en	beslissingen	afdwingen.474	De	autonome	
positie	wordt	echter	door	een	aantal	actoren	in	vraag	gesteld,	gezien	de	sterke	link	met	de	intercommunale	
Leiedal.	Het	eigenaarschap	is	hierdoor	niet	helder	naar	de	buitenwereld	toe.			

2.4.2 Rol	van	de	intercommunale	Leiedal	
De	 intercommunale	 Leiedal	 wordt	 reeds	 jaren	 erkend	 als	 ‘zenuwcentrum’	 van	 de	 regio	 Zuid-West-
Vlaanderen.	Leiedal	bepaalt	er	sinds	jaar	en	dag	de	streekagenda,	geschraagd	door	de	gemeenten	en	het	
provinciebestuur.475	De	intercommunale	wordt	in	de	regio	beschouwd	als	neutrale	partner	in	het	proces,	
als	een	atypische	intercommunale.	Ze	vormt	niet	alleen	het	verlengstuk	van	de	gemeente,	maar	tracht	actief	
te	investeren	in	de	regionale	gebiedswerking	door	de	regio’s	te	verkennen	en	zich	via	visievorming	voor	te	
bereiden	op	de	toekomst.476		Leiedal	probeert	in	de	opmaak	van	de	regionale	visie	een	zo	groot	mogelijk	
gemene	deler	te	vinden	om	op	die	manier	alle	besturen	in	de	regio	zoveel	als	mogelijk	op	één	lijn	te	krijgen.	
Het	gevaar	schuilt	hierin	dat	dit	resulteert	in	vrij	vage	doelstellingen.477	
Ondanks	de	goede	samenwerking,	krijgt	Leiedal	voor	de	opmaak	van	de	regionale	visie	niet	altijd	voldoende	
ruimte	 van	 de	 gemeenten	 om	 deze	 visie	 op	 te	 bouwen.	 Vanzelfsprekend	 ontstaat	 er	 over	 bepaalde	
gevoelige	thema’s	spanning	en	brengt	dit	frictie	teweeg.478	Bijkomend	wordt	de	intercommunale	Leiedal	
ook	niet	door	alle	partners	als	neutrale	partij	beschouwd,	omdat	er	achter	een	intercommunale	steeds	een	
businessmodel	schuilt.479	

2.4.3 Conflicterende	belangen	tussen	actoren		
Net	 zoals	 in	 andere	 regio’s	 ligt	 de	 verhouding	 van	 Kortrijk	 als	 centrumstad	 en	 de	 andere	 gemeenten	
gevoelig,	des	te	meer	als	het	gaat	om	concrete	dossiers	zoals	de	ruimtemonitor	wonen	en	ondernemen.	Dit	
weerspiegelt	 zich	 ook	 in	 een	 zeker	 wantrouwen	 van	 een	 aantal	 gemeenten	 ten	 opzichte	 van	 de	
samenwerking	tussen	Kortrijk	als	centrumstad	en	de	intercommunale	Leiedal.480	
Ondanks	het	 feit	 dat	 de	 krachtlijnen	 van	de	 regiovisie	 gedragen	wordt	door	de	13	 gemeenten,	 zien	we	
verscheidenheid	optreden	wanneer	het	gaat	over	concrete	doelstellingen.		
Zo	 is	 in	 het	 najaar	 van	 2016	 een	 eindrapport	 opgemaakt	 rond	 de	 regionale	 visie	 voor	 wat	 betreft	 de	
woonuitbreidingsgebieden.	Na	verwerking	van	adviezen	van	de	13	colleges	is	men	tot	het	voorstel	gekomen	
om	38%	van	de	woonuitbreidingsgebieden	(WUG)	te	schrappen,	met	een	grootteorde	van	166	hectare.	Voor	

																																																																				
473	Toelichting	bij	enkele	begrippen	uit	het	Subsidiebesluit	voor	strategische	projecten	van	5	oktober	2007.	Bron:	
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/rsv/stratprj_rsv/toelichting_oproep_2008.html#Autonomietoets	(art.9),	geraadpleegd	op	14	december	2017.	
474	REKOVER	+,	Ruimtelijke	strategische	projecten	in	relatie	tot	visie	regio	Kortrijk	en	openbaar	vervoer.	Aanvraagformulier	subsidiëring	strategische	
projecten	in	uitvoering	van	het	RSV.	Zevende	oproep	2015.	
475	Provincie	West-Vlaanderen,	2006.	De	ene	streek	is	de	andere	niet…	10	jaar	gebiedsgerichte	werking	in	de	provincie	West-Vlaanderen.	
476	Interview	november	2017.	
477	Interviews	november	2017.	
478	Interview	oktober	2017.	
479	Interview	oktober	2017	en	begeleidingsgroep.	
480	Interview	november	2017.	
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bepaalde	gemeenten	die	slechts	over	een	beperkt	aantal	WUG’s	beschikken,	ligt	dit	eindrapport	gevoelig.	
Tot	op	heden	is	dan	ook	nog	geen	consensus	bereikt.	Vier	van	de	13	steden	en	gemeenten	onderschrijven	
de	basisprincipes	niet.	Deze	beslissing	blijkt	politiek	gekleurd.481	Ondanks	de	afwezigheid	van	een	volledige	
consensus	kunnen	we	stellen	dat	het	vinden	van	een	akkoord	voor	het	schrappen	van	ongeveer	1/3	van	de	
WUG’s	reeds	een	grote	verwezenlijking	is.	

2.4.4 Samenwerking	met	Vlaamse	actoren		
Reeds	 van	 bij	 het	 begin	 in	 het	 strategisch	 project	 reKOVer	 wil	 men	 geïntegreerd	 samenwerken	 rond	
ruimtelijke	ordening	en	mobiliteit.	Een	dergelijke	uitdaging	vereist	een	gecoördineerde	aanpak	tussen	de	
departementen	RWO	en	MOW,	de	openbaar	vervoersmaatschappijen	(De	Lijn	en	de	NMBS)	en	de	lokale	
besturen.	Toch	blijft	het	tot	op	heden	nog	steeds	moeilijk	om	Vlaamse	actoren	zoals	de	Lijn	en	de	NMBS	
mee	te	hebben	in	het	proces.482	Vlaamse	actoren	hebben	volgens	de	geïnterviewden	voornamelijk	oog	voor	
hun	 eigen	 (investerings)agenda	 en	 houden	 weinig	 rekening	 met	 de	 globale	 visie.483	 Zo	 zijn	
vertegenwoordigers	van	De	Lijn	op	een	constructieve	manier	aanwezig	op	de	werkgroepen,	maar	de	visie	
rond	openbaar	vervoer	is	nog	niet	op	het	bestuurlijk	niveau	gedragen.	Deze	terughoudendheid	van	De	Lijn	
is	 grotendeels	 gevolg	 van	 de	 onzekere	 beleidscontext,	 de	 transitie	 van	 basismobiliteit	 naar	
basisbereikbaarheid.484		
Ook	tijdens	het	zes	maanden	durende	BRV-relance	traject	is	slechts	een	zeer	beperkte	aanwezigheid	van	
andere	beleidsdomeinen	in	de	werkgroepen.485		
Aanvankelijk	is	de	opmaak	van	de	regionale	visie,	meer	specifiek	rond	openbaar	vervoer	niet	gesteund	door	
onder	 andere	De	 Lijn	 en	de	NMBS.486	De	 Lijn	 is	 immers	bezig	met	de	opmaak	 van	een	eigen	 visie	 rond	
basisbereikbaarheid.	Men	heeft	het	gevoel	dat	eenzelfde	studie	parallel	wordt	opgemaakt.	Op	ambtelijk	
niveau	 werkt	 De	 Lijn	 wel	 mee	 in	 de	 werkgroepen,	 maar	 op	 het	 moment	 dat	 het	 document	 wordt	
overgemaakt	op	directieniveau,	is	er	geen	gedragenheid.487	Ondertussen	wordt	de	regionale	visie	door	De	
Lijn	wel	meegenomen	als	input	bij	verdere	gebiedsevaluatie.	Omgekeerd	is	als	eerste	actie	in	het	regionaal	
actieprogramma	 (ontwerp	 regionale	 visie,	 september	 2017)	 opgenomen	 dat	 de	 nieuwe	 Vlaamse	
regelgeving	rond	basisbereikbaarheid	zal	worden	doorvertaald	in	de	regionale	visie.488	De	resultaten	van	de	
proefregio’s	en	de	concrete	richtlijnen	worden	afgewacht	om	dit	aan	te	vatten.489		
	

	 	

																																																																				
481	Overzicht	stand	van	zaken	quick-wins,	februari	2017.	
482	Interviews,	oktober	en	november	2017.	
483	Interview,	oktober	2017.	
484	Interview,	oktober	2017.	
485	Herwerkte	nota	voorzittersoverleg	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	van	9	december	2015.	
486	Aanvankelijk	was	er	een	vrij	defensieve	houding.	Beide	partijen	had	het	moeilijk	met	de	idee	dat	de	visie	op	openbaar	vervoer	‘buitenshuis’	werd	
voorbereid.	
487	Interviews	oktober	en	november	2017.	
488	Leiedal,	2017.	Zuid-West-Vlaanderen,	Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde.	Ontwerp	september	2017.			
489	Interview,	oktober	2017.	
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2.5 Middelen,	kennisopbouw	en	-	uitwisseling	
2.5.1 Inzet	van	creativiteit	
Met	 het	 traject	 BRV-relance	 wordt	 voor	 het	 eerst	 een	 innoverende	 methodiek	 toegepast	 bij	 de	
totstandkoming	 van	 het	 BRV.	 Vrij	 autonome	werkgroepen	worden	 per	 regio	 in	 het	 leven	 geroepen	 om	
bottom-up	input	te	leveren	aan	het	BRV.		
In	het	 kader	 van	de	 regionale	 visie	wordt	hier	en	daar	ontwerpend	onderzoek	 als	 tool	 ingezet	door	de	
intercommunale	Leiedal.	 In	nauwe	samenwerking	met	de	onderzoeksgroep	Stedenbouw	en	Architectuur	
van	 de	 KU	 Leuven	 wordt	 ontwerpend	 onderzoek	 toegepast	 als	 krachtig,	 inspirerend	 en	 verbeeldend	
instrument.	Het	ontwerpend	onderzoek	 focust	meestal	op	de	belangrijke	 landschappelijke	 structuren	of	
gebieden	met	een	regionale	dimensie.	Eind	januari	2012	is	naar	aanloop	van	het	strategisch	project	reKOVer	
bijvoorbeeld	 een	 internationale	 workshop	 georganiseerd	 i.s.m.	 de	 onderzoeksgroep	 Stedenbouw	 en	
Architectuur	van	KU	Leuven.	490	

2.5.2 Middelen	–	intercommunale	Leiedal	
Via	allerhande	kanalen	gaat	de	intercommunale	steeds	actief	op	zoek	naar	bijkomende	financiële	middelen	
om	onder	meer	de	regionale	visie	vorm	te	geven	(Europese	subsidies,	strategische	projecten,	…).	Daarnaast	
beschikt	Leiedal	over	een	uitgebreide	kennis	over	de	regio,	opgebouwd	uit	jarenlange	ervaring.	Dit	betekent	
een	enorme	ondersteuning	van	de	lokale	actoren	in	de	regio.	
Voor	de	opmaak	van	de	regionale	visie	zet	de	intercommunale	Leiedal,	gefinancierd	vanuit	eigen	middelen,	
alle	relevante	ervaring	en	kennis	van	zijn	medewerkers	 in.	Specifiek	voor	de	strategische	projecten	staat	
Leiedal	 in	 voor	 de	 resterende	 loon-	 en	werkingskosten	 van	 de	 projectcoördinator	 (20%).491	Waar	 nodig	
ondersteunt	Leiedal	de	gemeenten	met	de	opmaak	van	de	nodige	ruimtelijke	uitvoeringsplannen.		

2.5.3 Monitoring	en	evaluatie		
Zoals	 standaard	 voorzien	 binnen	 de	 procedure	 van	 de	 strategische	 projecten,	 wordt	 halfjaarlijks	 een	
voortgangsrapport	 en	 jaarlijks	 een	 jaarverslag	 opgemaakt	 door	 de	 projectcoördinator.	 De	
gebiedsverantwoordelijke492	van	het	Departement	Omgeving	geeft	de	nodige	feedback	en	koppelt	 terug	
met	de	procescoördinator	van	de	strategische	projecten	binnen	het	Departement,	Gerard	Stalenhoef.493		
De	 voortgang	 van	 de	 BRV	 quick-wins	worden	 regelmatig	 geëvalueerd	 door	 een	 terugkoppeling	met	 de	
voorzitter	van	de	werkgroep	en	de	gebiedsverantwoordelijke	van	het	Departement	Omgeving.494		

2.5.4 Overlegplatformen	
Vanuit	zowel	lokale	als	Vlaamse	actoren	is	er	behoefte	aan	een	overlegplatform	om	ervaring	en	kennis	uit	
te	wisselen.	Het	Departement	Omgeving	probeert	hieraan	tegemoet	te	komen	door	middel	van	haar	atria-
werking.	 Een	 voorbeeld	 is	 het	 ‘Atrium	 Centrumsteden’,	 waar	 de	 stad	 Kortrijk	 aan	 deelneemt.	 Het	
Departement	Omgeving	organiseert	deze	atria	centrumsteden	drie	tot	viermaal	per	jaar.	Via	dit	atrium	leert	
men	uit	 soortgelijke	contexten.	Goede	voorbeelden	worden	er	uitgewisseld	en	men	spreekt	er	dezelfde	
taal.495	De	stad	Kortrijk	ervaart	dit	als	zeer	nuttig	leerplatform.	Ook	het	lokaal	atrium	Zuid-West-Vlaanderen,	
een	intergemeentelijke	werkgroep	van	ambtenaren	van	ruimtelijke	ordening	(zie	IGORO),	is	een	voorbeeld	
van	een	succesvol	platform	voor	kennisuitwisseling.	Een	dergelijk	leerplatform	ontbreekt	echter	op	Vlaams	
niveau.	Vlaamse	 actoren	 van	het	Departement	Omgeving	op	 terrein	 omschrijven	de	behoefte	 naar	 een	
leerplatform	 om	 op	 een	 toegankelijke	 wijze	 kennis	 uit	 te	 wisselen	 vanuit	 de	 praktijkervaring	 rond	
gebiedsgerichte	werking.			
	

																																																																				
490	Subsidieaanvraag	reKOVer	–	openbaar	vervoer	(opnieuw)	als	drager	voor	de	ontwikkeling	van	de	regio	Kortrijk.	Intercommunale	Leiedal,	mei	2012.	
491	De	Vlaamse	subsidies	worden	verkregen	voor	maximaal	80%	van	de	loon-	en	werkingskosten	van	de	projectcoördinator	met	een	maximaal	bedrag	
van	100	000	euro	per	jaar.	
492	De	medewerker	beleidsuitvoering	voor	het	gebied	Zuid-West-Vlaanderen	van	het	Departement	Omgeving,	Silvie	Creyf.	
493	Interview	oktober	2017.	
494	Gebiedswerking	BRV	–	Stedelijke	Regio	Kortrijk,	terugkoppeling	quick-wins,	28	januari	2016.	Daarnaast	wordt	een	opvolgingstabel	op	regelmatige	
basis	aangevuld.	
495	Interview	november	2017.	
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2.6 Communicatie	en	draagvlak	
2.6.1 Bestuurlijk	draagvlak		
Bij	de	opstart	van	het	strategisch	project	in	2013	is	het	bestuurlijk	draagvlak	vrij	zwak.	Niet	alleen	speelt	de	
spanning	 tussen	 stad	 en	 omliggende	 gemeenten,	 zoals	 in	 de	 andere	 centrumsteden,	 maar	 ook	 de	
toegevoegde	 waarde	 van	 de	 opmaak	 van	 een	 regionale	 visie	 is	 op	 dat	 moment	 voor	 de	 betrokken	
gemeenten	 niet	 duidelijk.	 Het	wordt	 gepercipieerd	 als	 de	 zoveelste	 parallelle	 visievorming.	 In	 diezelfde	
periode	is	de	provincie	West-Vlaanderen	namelijk	gestart	met	de	opmaak	van	een	gebiedsvisie	in	het	kader	
van	de	herziening	van	het	PRS.	De	terughoudendheid	van	de	gemeenten	is	geleidelijk	aan	verdwenen.	De	
vernieuwde	aanpak,	namelijk	het	objectiveren	van	ruimtelijke	vraagstukken	op	basis	van	concrete	data	en	
cijfergegevens,	heeft	hiertoe	een	belangrijke	bijdrage	geleverd.496	Deze	onderzoeksrapporten	tonen	zwart	
op	 wit	 de	 ruimtelijke	 uitdagingen	 van	 de	 regio	 zoals	 het	 overaanbod	 aan	 wonen	 en	 de	 situatie	 rond	
bedrijvigheid.	 Door	 de	 resultaten	 van	 deze	 rapporten	 meermaals	 op	 overlegfora	 te	 verkondigen,	 is	
draagvlak	 gecreëerd	op	 zowel	 ambtelijk	 als	 bestuurlijk	niveau.497	De	bestuurlijke	niveaus	 verenigen	 zich	
achter	de	drie	globale	krachtlijnen	geformuleerd	in	het	voorontwerp	van	de	regionale	visie	(voorontwerp	
regionale	visie,	 februari	2017).	Deze	globale	krachtlijnen	zijn	beperkt	bijgestuurd	naar	aanleiding	van	de	
opmerkingen.	 Het	 ontwerprapport	 wordt	 eind	 december	 2017	 voor	 finaal	 advies	 voorgelegd	 aan	 de	
betrokken	gemeenten.	
Geïnterviewden	 geven	 echter	 aan	 dat	 zodra	 in	 de	 opmaak	 van	 de	 visie	 meer	 concrete	 paden	 worden	
bewandeld	(bijvoorbeeld	de	opmaak	van	de	visie	op	woonuitbreidingsgebieden498)	bepaalde	gemeenten	
zich	terugtrekken.		
In	het	IBO	zetelen	de	burgemeesters	van	Kuurne	en	Kortrijk	in	co-voorzitterschap.499	Bepaalde	gemeenten	
vrezen	echter	dat	deze	positie	ervoor	zal	 zorgen	dat	deze	gemeenten	politiek	gezien	meer	zeggenschap	
zouden	hebben	op	de	voorbereiding	van	de	besluitvorming	rond	de	regionale	visie.500		

2.6.2 Ambtelijk	draagvlak		
Het	ambtelijk	niveau	is	sterk	vertegenwoordigd	in	de	organisatiestructuur	via	het	IGORO,	het	IGOMOB	en	
vervolgens	 ook	 in	 de	 ambtelijke	 werkgroep	 REKOVER	 (opgestart	 in	 het	 2de	 strategisch	 project).	 Op	
regelmatige	 basis	 worden	 ambtenaren	 op	 lokaal	 en	 bovenlokaal	 niveau	 betrokken	 bij	 werkgroepen	 en	
overlegsessies.	Dit	zorgt	voor	een	sterke	betrokkenheid.	Naar	aanleiding	van	een	beslissing	of	eindrapport	
voorziet	de	projectcoördinator	een	uitgebreid	advies-	en	overlegronde.	In	kader	van	de	deelrapporten	is	dit	
via	gezamenlijk	overleg	gebeurd.	Naar	aanleiding	van	de	regionale	visie	gebeurt	dit	via	bilateraal	overleg	
per	gemeente.501	Zo	is	de	projectcoördinator	bijvoorbeeld	voor	de	visie	rond	woonuitbreidingsgebieden	en	
het	voorontwerp	van	de	regionale	visie	één	op	één	langs	geweest	bij	elke	gemeente.	De	gemeente	kreeg	
de	kans	om	eigen	belangen	en	wensen	duidelijk	te	formuleren.	Deze	belangen	zijn	opgenomen	in	de	visie.	
Dit	verhoogt	de	betrokkenheid,	het	vertrouwen	en	het	draagvlak.		

2.6.3 Maatschappelijk	draagvlak		
De	regionale	visie	is	tot	op	heden	amper	gecommuniceerd	naar	de	buitenwereld.	De	bewoners	zijn	niet	op	
de	hoogte.	Onlangs	 is	een	eerste	 initiatief	opgezet	door	de	 intercommunale	Leiedal.	 In	de	Expo	Contrei	
worden	bepaalde	elementen	uit	de	regionale	visie	op	interactieve	wijze	tentoongesteld	in	de	Budafabriek.	
Voor	bewoners	is	hier	vermoedelijk	nog	geen	eenduidige	link	naar	een	regionale	visie	terug	te	vinden.502	De	
idee	speelt	vandaag	om	deze	 tentoonstelling	 te	 laten	 rondreizen	 in	de	afzonderlijke	gemeenten	om	het	
maatschappelijk	draagvlak	te	verhogen.	
De	expo	is	niet	alleen	gericht	op	bewoners,	maar	ook	gericht	op	draagvlakvorming	ter	voorbereiding	van	de	
besluitvorming.	 Zo	 is	 vanuit	 de	 regio	 Kortrijk	 op	 de	 officiële	 opening	 van	 de	 Expo	 Contrei	 een	 gesprek	
gevoerd	met	de	minister	van	het	Departement	Omgeving,	de	burgemeesters	en	de	raad	van	bestuur	van	
																																																																				
496	Hoornaert,	S.,	oktober	2015.	Strategisch	project	REKOVER	–	eindrapport	(tweede	jaar	van	begin	oktober	2014	tot	eind	september	2015).	
497	Interviews	oktober	en	november	2017.	
498	Zie	ook	2.3	actoren	en	hun	motivatie	>	conflicterende	belangen	
499	De	beslissing	rond	wie	het	co-voorzitterschap	zou	opnemen	is	in	consensus	genomen	op	de	Conferentie	van	Burgemeesters.		
500	T.OP	overleg,	mei	2017.	
501	Interview	november	2017.	
502	Er	is	nog	geen	duidelijk	zicht	op	het	soort	bezoekers	van	de	tentoonstelling.	Lokale	actoren	geven	wel	aan	het	totaalplaatje	voor	de	bewoner	
vermoedelijk	ontbreekt	doordat	niet	alle	elementen	aanwezig	zijn	uit	de	regionale	visie.	
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Leiedal.	 Op	 dat	 moment	 is	 besproken	 op	 welke	 manier	 besluitvorming	 vorm	 kan	 krijgen,	 wat	 voor	 de	
Vlaamse	overheid	prioritaire	acties	zijn	en	hoe	ze	samenwerking	in	de	toekomst	mogelijk	ziet.503	Met	de	
plechtige	opening	van	de	tentoonstelling	door	de	minister	Joke	Schauvliege	onderstreept	de	minister	het	
belang	van	de	samenwerking	tussen	de	verschillende	bestuursniveaus	en	de	rol	van	de	regio.504	
Vanuit	 het	 gemeentelijke	 niveau	 wordt	 de	 regionale	 visie	 nog	 niet	 gecommuniceerd	 naar	 bewoners.	
Meerdere	 oorzaken	 worden	 door	 gesprekspartners	 aangegeven:	 het	 document	 is	 niet	 gezamenlijk	
bekrachtigd,	er	zijn	geen	heldere	en	concrete	doelstellingen	en	er	is	geen	informatie	terug	te	vinden	op	het	
internet.	
“Het	is	geen	bekrachtigd	document,	er	is	geen	gezamenlijk	gedragen	einddocument.	Het	is	tot	op	heden	nog	
niet	helder	‘wat’	we	moeten	communiceren.“505	

2.6.4 Gedeeld	participatietraject	-	de	Plaatsbepalers		
De	Plaatsbepalers	is	een	communicatie-	en	participatietraject	opgezet	door	de	provincie	West-Vlaanderen	
in	het	 kader	 van	de	herziening	 van	het	provinciaal	 ruimtelijk	 structuurplan	 (PRS).506	West-Vlaanderen	 is	
hierbij	 opgedeeld	 in	 vijf	 regio’s.	 De	 regio	 Zuid-West-Vlaanderen	was	 hier	 één	 van.	 De	 intercommunale	
Leiedal	 heeft	 daar	 ook	 actief	 in	 meegewerkt	 naar	 aanloop	 van	 de	 regiovisie.	 Het	 participatietraject	 is	
opgedeeld	in	drie	groepen:	100	bewoners507,	politici	en	deskundigen.508	In	diverse	workshops	is	gevraagd	
aan	deze	specifieke	groepen	om	actief	mee	te	denken	over	toekomstige	ruimtelijke	thema’s.	De	provincie	
en	Leiedal	bundelen	hun	krachten	voor	de	regio	Zuid-West-Vlaanderen.	De	provincie	werkte	voor	deze	regio	
samen	met	Leiedal	de	inhoudelijke	beleidslijnen	uit.	Op	die	manier	was	het	mogelijk	om	beide	visies	op	te	
bouwen	 vanuit	 één	 gezamenlijk	 participatietraject.	De	 teksten	die	daar	 zijn	 uit	 voortgevloeid	 zijn	 zowel	
input	geweest	voor	de	herziening	van	het	PRS	als	voor	de	opmaak	van	de	regiovisie.509	 	De	beleidslijnen	
sporen	dan	ook	gelijk	met	de	regionale	ambities	opgenomen	in	de	regiovisie.	De	resultaten	zijn	voorgesteld	
aan	de	betrokken	actoren	in	vijf	feedbackmomenten	in	april	2016.	
	 	

																																																																				
503	Interview	oktober	2017.	
504	https://www.drk.be/persberichten/minister-schauvliege-opent-contrei-interactieve-expo-over-de-regio,	geraadpleegd	op	15	december	2017.	
505	Interview	november	2017.	
506	https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/ruimtelijke_ordening/deplaatsbepalers/Paginas/default.aspx,	geraadpleegd	op	22	
november	2017.	
507	http://www.nieuwsblad.be/cnt/blfme_01909316,	geraadpleegd	op	22	november	2017.	
508	Interview	november	2017.	
509	Intercommunale	Leiedal,	september	2017.	Ontwerp:	Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde’	Zuid-West-Vlaanderen.	
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2.7 Resultaten	
2.7.1 Behaalde	doelstellingen	binnen	strategisch	project	reKOVer	
Het	doel	van	het	eerste	strategisch	project	is	de	aanzet	tot	een	vernieuwende	aanpak	voor	regionaal	denken	
om	zo	het	proces	van	de	regionale	visievorming	op	te	starten.	Dit	resulteert	in	verschillende	deelrapporten	
en	producten	die	inhoudelijk	zijn	afgetoetst	met	alle	13	steden	en	gemeenten	en	de	hogere	besturen.	Deze	
inhoudelijke	afstemming	houdt	evenwel	geen	formele	bekrachtiging	in.510	Deze	rapporten	voeden	de	visie	
en	vormen	de	eerste	bouwstenen	van	de	regionale	visie.	511		

- Visie	ruimtelijke-economische	structuur	Zuid-West-Vlaanderen	(april	2015)	
- Spoorrapport	regio	Kortrijk	(mei	2015)	
- Ruimtemonitor	ondernemen	(juli	2015)	
- Ruimtemonitor	wonen	(juni	2015)	
- Eindrapport	Mobiliteit	in	de	regio	Kortrijk	(juni	2015	-	studie	Vectris)	
- Visie	REKOVER:	regio	Kortrijk	&	openbaar	vervoer	(september	2015)	
Samen	met	de	doorstart	 van	BRV-gebiedswerking,	 die	parallel	 is	 verlopen	met	het	 tweede	 jaar	 van	het	
strategisch	project,	 zijn	de	doelstellingen	bereikt.	De	eerste	bouwstenen	van	de	visie	zijn	gevormd.	Drie	
gedragen	 krachtlijnen	 vormen	 de	 basis	 van	 de	 ontwerpvisie	 (gezamenlijke	 agenda)	 en	 een	 eerste	
actieprogramma	 (quick-wins)	 ligt	 op	 tafel.	 Daarnaast	 is,	 voornamelijk	 geënt	 op	 de	 aanwezige	
overlegstructuren,	een	geschikte	organisatiestructuur	uitgewerkt.	
Omdat	de	(ruime)	mobiliteit	niet	was	meegenomen	in	het	strategisch	project	werd	door	Ruimte	Vlaanderen	
(nu	Departement	Omgeving)	parallel	een	expertopdracht	uitgeschreven.512	Volgens	Ruimte	Vlaanderen	is	
het	immers	niet	mogelijk	om	uitspraak	te	formuleren	over	wonen,	bedrijvigheid,	voorzieningen,	etc.	zonder	
een	regionale	mobiliteitsvisie.		
De	studie	is	uitgevoerd	door	Vectris	en	resulteert	in	een	eindrapport	‘Mobiliteit	Regio	Kortrijk’.	Het	resultaat	
van	 deze	 studie	 is	 voornamelijk	 een	 synthese	 van	 bestaande	mobiliteitsplannen	 en	 een	 aanzet	 tot	 een	
regionale	mobiliteitsvisie.	De	aanpak	van	de	ring	rond	Kortrijk	(R8)	komt	als	prioriteit	naar	voor.		

2.7.2 Behaalde	doelstellingen	BRV-gebiedswerking	
Het	 doel	 van	 het	 BRV-gebiedswerking	 is	 het	 opnemen	 van	 de	 beleidsaanbevelingen	 in	 het	 BRV	 en	 het	
inzetten	 op	 de	 realisatie	 van	 de	 geformuleerde	 quick-wins	 om	 zo	 impulsen	 te	 bieden	 aan	
gebiedsontwikkeling.	Het	eindrapport	van	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	(juni	2015)	formuleert	16	quick-wins,	
onderverdeeld	in	zes	thema’s.513	Ondertussen	zijn	nog	maar	een	beperkt	aantal	quick-wins	afgerond.	

- De	regionale	visie	rond	woonuitbreidingsgebieden	(WUG)	is	opgemaakt	onder	het	strategisch	project	
REKOVER	+.	

- Het	inbouwen	van	vergunningsplicht	voor	het	opsplitsen	van	bedrijfsgebouwen.514	
Het	merendeel	van	de	quick-wins	zijn	momenteel	in	uitvoering	of	in	opstart:		

- Het	Departement	Omgeving	werkt	sinds	kort	aan	de	voorbereiding	van	het	complex	project	Integrale	
mobiliteitsaanpak	regio	Kortrijk	K-R8.		Het	complex	project	omvat	delen	van	de	beide	regionale	hubs	
Hoog	Kortrijk	en	Kortrijk	Oost.	De	regionale	visie	kent	zijn	doorwerking	in	dit	complex	project.	Met	de	
start	van	dit	complex	project	komen	de	krachtlijnen	uit	het	masterplan	Hoog	Kortrijk	uit	2012	terug	
naar	boven.515		

- Het	complex	project	Kanaal	Bossuit-Kortrijk	is	recent	opgestart	door	de	Vlaams	minister	van	Mobiliteit	
en	Openbare	Werken.	Waterwegen	en	Zeekanaal	nv	is	trekker	van	dit	complex	project.	De	regionale	
hub	‘omgeving	luchthaven	Kortrijk-Wevelgem’	is	opgenomen	als	deelproject	binnen	REKOVER+.		

																																																																				
510	Vanuit	de	regio	worden	de	rapporten	beschouwd	als	onderschreven,	maar	ze	zijn	niet	formeel	bekrachtigd.	
511	https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Informatie/Nieuws/articleType/ArticleView/articleId/8921,	geraadpleegd	op	3	oktober	2017.	
512	Interview,	oktober	2017	en	Creyf,	S.,	Stalenhoef,	G.,	2015.	Stedelijke	Regio	Kortrijk	in	beweging,	samen	naar	een	duurzaam	ruimtegebruik.	Paper	
voor	de	plandag,	mei	2015.	
513	Zie	2.2	Doelstellingen.	Meer	samenwerking	en	afstemming	tussen	beleidsniveaus	en	–sectoren,	optimalisatie	van	het	openbaar	vervoer,	
optimalisatie	van	het	wegennetwerk,	regelgeving	rond	bedrijvigheid,	kernversterking	en	bosuitbreiding.	
514	Aan	deze	quick-win	is	geen	uitvoering	gegeven.	Deze	wordt	dus	beschouwd	als	afgerond.	Het	kabinet	beslist	om	niet	in	te	gaan	op	deze	quick-win	
omdat	ook	een	duidelijke	vraag	is	om	dergelijke	opsplitsing	net	vrijgesteld	te	houden	van	vergunningen.		
515	Zie	2.2.	Doelstellingen,	Legislatuurwissel	2012	wijzigt	inhoudelijke	focus	strategisch	project	
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Een	aantal	van	deze	quick-wins	zijn	enige	tijd	terug	wel	opgestart	maar	liggen	vandaag	min	of	meer	stil	of	
gaan	zeer	traag	vooruit.	Voorts	blijven	een	beperkt,	maar	niet	onbelangrijke,	aantal	quick-wins	tot	op	heden	
onbeantwoord.	 Deze	 quick-wins	 situeren	 zich	 voornamelijk	 binnen	 de	 thema’s	 kernversterking	 en	
optimalisatie	van	het	wegennetwerk.	Er	is	bijvoorbeeld	nog	geen	antwoord	geboden	op	de	vraag	naar	een	
nieuwe	sluitende	wetgeving	rond	WUG’s.	In	het	geval	van	het	schrappen	van	WUG’s	wachten	gemeenten	
op	 mogelijke	 oplossingsrichtingen	 in	 het	 kader	 van	 planschade	 en	 het	 verankeren	 van	 de	 nieuwe	
bestemmingswijziging.516	 Voorts	 is	 ook	 nog	 geen	 respons	 van	 het	 kabinet	 Homans	 op	 het	 voorstel	 tot	
verruiming	 van	 de	 modaliteiten	 van	 het	 voorkooprecht	 van	 lokale	 besturen,	 specifiek	 bij	 leegstaande	
woningen,	 of	 de	 instrumenten	of	 technieken	 voor	het	 voeren	 van	 stimuleringsbeleid	 rond	 vervangende	
nieuwbouw	en	bouwblokrenovatie.	Er	is	ook	nog	geen	gevolg	gegeven	aan	de	vraag	naar	het	verankeren	
van	een	interregionaal	vrachtroutenetwerk	binnen	de	quick-win	‘optimalisatie	van	het	wegennetwerk	in	de	
regio	Kortrijk.517	
De	 doelstelling	 van	 de	 BRV-gebiedswerking	 is	 niet	 alleen	 het	 realiseren	 van	 quick-wins,	 maar	 ook	 het	
opnemen	 van	 de	 beleidsaanbevelingen	 zoals	 de	 opmaak	 van	 een	 beleidskader	 voor	 gebiedsgerichte	
werking.	Deze	beleidskaders	van	het	BRV	worden	momenteel	uitgewerkt.	

2.7.3 Behaalde	doelstellingen	strategisch	project	REKOVER+	
Het	doel	van	het	strategisch	project	REKOVER+	is	drieledig:		

- het	verder	verfijnen	van	de	regionale	visie,			
- het	verankeren	van	de	regionale	visie	en		
- het	focussen	op	de	realisatie	van	concrete	ruimtelijke	deelprojecten	in	relatie	tot	de	visie	regio	Kortrijk	

&	openbaar	vervoer.		
Deze	deelprojecten	beogen	de	realisatie	van	strategische	stationsomgevingen	alsook	van	regionale	hubs.	
Het	strategisch	project	bevindt	zich	in	de	periode	van	dit	onderzoek	in	de	helft	van	de	subsidieperiode.		
De	 regiovisie	 is	 het	 afgelopen	 jaar	 verfijnd	 door	 onder	 meer	 de	 opmaak	 van	 een	 visie	 rond	
woonuitbreidingsgebieden	 en	 een	 onderzoek	 rond	 watergebonden	 bedrijvigheid	 en	 transport.518	
Daarnaast	is	naar	aanleiding	van	de	ontvangen	adviezen	in	het	voorjaar	van	2017	het	voorontwerp	van	de	
regiovisie	 verder	 verfijnd.	Dit	 resulteert	 in	 september	 2017	 in	 een	ontwerpnota	 van	de	 regionale	 visie,	
inclusief	 regionaal	 actieprogramma.	 Deze	 ontwerpnota	 doorgaat	 in	 het	 najaar	 van	 2017	 een	 laatste	
adviesronde.519	
Parallel	is	het	projectteam	volop	aan	het	onderzoeken	op	welke	manier	de	ambities	van	de	regionale	visie	
kunnen	worden	verankerd	in	het	beleid.	Eén	van	de	mogelijke	pistes	was	het	verankeren	van	de	krachtlijnen	
van	de	regiovisie	in	het	provinciaal	beleidsplan.	Maar	dit	proces	loopt	momenteel	vast	op	Vlaams	niveau.	
Er	 is	 immers	 nog	 geen	 formeel	 beleidskader	 ter	 beschikking	 om	 de	 overstap	 te	 kunnen	 zetten	 van	
structuurplanning	naar	beleidsplanning.	Om	besluitvorming	te	vereenvoudigen	 is	 in	het	najaar	van	2016	
reeds	een	interbestuurlijk	overleg	(IBO)	opgericht.	Het	besluitvormingsproces	wordt	momenteel	nog	volop	
vormgegeven.	 Het	 is	 bijgevolg	 te	 vroeg	 om	 te	 evalueren	 of	 het	 IBO	 er	 effectief	 is	 in	 geslaagd	 om	
besluitvorming	te	vereenvoudigen.		
In	 het	 kader	 van	 de	 ruimtelijke	 deelprojecten,	 zijn	 een	 aantal	 projecten	 opgestart	 zoals	 de	 complexe	
projecten	Integrale	mobiliteitsaanpak	regio	Kortrijk	K-R8	(geïnitieerd	door	het	Departement	Omgeving)520	
en	 Kanaal	 Bossuit-Kortrijk	 (geïnitieerd	door	W&Z).	 Verder	 zijn	 bijvoorbeeld	 plannen	 in	 opmaak	 rond	de	
stationsomgeving	Waregem	en	eerste	verkenningen	uitgevoerd	rond	de	stationsomgeving	van	Menen.	De	
subsidieaanvraag	van	het	strategisch	project	geeft	aan	dat	de	realisatie	op	terrein	van	het	overkoepelend	
strategisch	project	ongeveer	10	tot	20	jaar	zal	innemen.	Deze	drieledige	doelstelling	is	tot	nu	toe	gedeeltelijk	
behaald.	Men	is	nog	volop	op	weg	naar	doelbereiking.		

																																																																				
516	Hoornaert,	S.,	april	2017.	Strategisch	project	REKOVER	+,	jaarrapport	(maart	2016-maart	2017).	
517	Opvolgingstabel	quick-wins,	februari	2017.	
518	Verslag	IBO,	interbestuurlijk	overleg	regio	Zuid-West-Vlaanderen	7	oktober	2016.	
519	In	oktober	en	november	2017	vindt	een	laatste	formele	adviesronde	plaats.	Het	ontwerp	van	de	regionale	visie	wordt	voorgelegd	aan	alle	colleges	van	
burgemeesters	en	 schepenen,	de	deputatie	 van	de	provincie	West-Vlaanderen	en	de	Vlaamse	overheid.	Bron:	 Leiedal,	 2017.	 Zuid-West-Vlaanderen,	
Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde.	Ontwerp	september	2017.			
520	Het	IBO	heeft	de	naamgeving	van	het	complex	project	“Hoog	Kortrijk”	gewijzigd,	daar	deze	benaming	de	lading	niet	meer	dekt.	Het	gaat	immers	niet	
alleen	meer	over	Hoog	Kortrijk,	maar	over	een	ruimere	congestieproblematiek	in	de	regio.	De	naam	van	het	complex	project	is	gewijzigd	naar	Integrale	
mobiliteitsaanpak	regio	Kortrijk	K-R8.	Verslag	IBO	20	januari	2017	en	verslag	IBO	30	juni	2017.	
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2.7.4 Mentaliteitswijziging	
De	manier	van	kijken	naar	bijvoorbeeld	de	 invulling	van	woongebieden	en	de	rol	van	ondernemen	in	de	
regio,	is	 in	de	loop	van	het	proces	sterk	veranderd.	Deze	mentaliteitswijziging	is	voornamelijk	het	gevolg	
van	het	objectiveren	van	ruimtelijke	vraagstukken	op	basis	van	concrete	data	en	cijfergegevens,	wat	heeft	
geresulteerd	in	concrete	thematische	deelrapporten.	Dit	heeft	de	ondertoon	van	de	dialoog	in	de	regio	sterk	
gewijzigd.	
“In	die	zin	realiseer	je	veel	meer	dan	realisatie	op	terrein	in	de	klassieke	zin	van	het	woord.”521	
De	geïntegreerde	benadering	rond	mobiliteit	en	ruimtelijke	ontwikkelingen	wordt	echter	nog	maar	weinig	
opgenomen.	Lokale	besturen	geven	aan	dat	het	nog	te	vroeg	is	om	de	visie	toe	te	passen	in	het	plannings-	
of	 vergunningenbeleid.	 Er	 is	 momenteel	 nog	 geen	 duidelijk	 kader	 of	 geen	 goedgekeurde	 visie	 ter	
beschikking.		

2.7.5 Ontwerp	regionale	visie	als	ijkpunt	van	een	lang	proces	
Sinds	september	2017	ligt	een	aangepast	ontwerp	van	de	‘ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde’	
op	tafel.522	Het	rapport	omvat	vier	globale	uitdagingen	voor	de	regio,	drie	ruimtelijke	krachtlijnen	en	een	
regionaal	actieprogramma.	Tijdens	een	intensief	overlegproces	rond	het	voorontwerp	in	het	voorjaar	van	
2016	zijn	opmerkingen	en	suggesties	verzameld	en	verwerkt	in	het	ontwerprapport.	Het	overleg	is	gevoerd	
via	een	bilaterale,	informele	overlegronde	met	de	13	steden	en	gemeenten	van	de	regio.	Omwille	van	de	
gevoelige	thema’s	(vb.	WUG’s)	en	om	het	vertrouwen	op	te	bouwen	is	de	projectcoördinator	één	op	één	bij	
elke	 gemeente	 langs	 geweest.	 Vervolgens	 is	 een	 consultatie	 en	 bespreking	 met	 enkele	 experten	
stedenbouw	en	ruimtelijke	planning	en	een	adviesronde	met	Vlaamse	besturen,	het	provinciaal	bestuur	en	
de	 administraties	 uitgevoerd.523	 Tot	 slot	 is	 het	 voorontwerp	 toegelicht	 	 voor	 advies	 in	 de	 bestaande	
regionale	 overlegfora	 zoals	 de	 Conferentie	 van	 Burgemeesters,	 de	 intergemeentelijke	 werkgroep	
ruimtelijke	ordening	en	de	Raad	van	Bestuur	van	RESOC	West-Vlaanderen.524	Het	ontwerp	van	de	regionale	
visie	 ondergaat	 in	 het	 najaar	 van	 2017	 een	 laatste	 adviesronde	 bij	 alle	 Colleges	 van	 Burgemeesters	 en	
Schepenen,	de	Deputatie	en	de	Vlaamse	overheid	(Departement	Omgeving	en	MOW).525	Om	uiteindelijk	af	
te	 ronden	 met	 een	 eindrapport	 dat	 niet	 juridisch	 bindend	 is.	 Ambitie	 is	 om	 het	 rapport	 te	 laten	
onderschrijven	 door	 de	 betrokken	 gemeenten	 als	 basis	 voor	 verdere	 samenwerking	 en	 als	 basis	 voor	
verdere	 visievorming.	 Enerzijds	 wordt	 het	 formeel	 goedkeuren	 van	 de	 visie	 niet	 haalbaar	 geacht:	
gesprekspartners	geven	aan	dat	een	formele	goedkeuring	over	dergelijke	gevoelige	thema’s	niet	mogelijk	
is.	 Anderzijds	 wordt	 de	 visie	 als	 evolutief	 beschouwd.	 De	 visie	 evolueert	 voortdurend.	 Zo	 is	 de	
intercommunale	Leiedal	bezig	met	de	opmaak	van	een	visie	rond	kleinhandel.	Ook	deze	thematische	visie	
zal	na	afloop	worden	toegevoegd	aan	de	regiovisie.526		
Het	doel	is	om	parallel	met	deze	adviesronde	het	besluitvormingsproces	voor	te	bereiden.	Daarnaast	zullen	
acties	 worden	 geselecteerd	 die	 een	 doorstart	 kunnen	 gebruiken.	 Doel	 is	 om	 aan	 deze	 acties	 concrete	
engagementen	te	koppelen	en	er	samenwerkingsverbanden	rond	uit	te	bouwen.	

2.7.6 Doorwerking	in	andere	lopende	processen	en	beleidsplannen		
De	 krachtlijnen	 van	 de	 regionale	 visie	 zullen	 hoogstwaarschijnlijk	 doorwerken	 in	 verschillende	
beleidsplannen.	 Zo	 zal	 de	 regionale	 visie	worden	 ingebed	 in	 het	 toekomstig	 provinciaal	 beleidsplan.	De	
opmaak	van	het	beleidsplan	is	momenteel	on	hold	omdat	het	Vlaams	kader	op	zich	laat	wachten.	Dit	Vlaams	
kader	betreft	het	opnemen	van	het	systeem	van	Beleidsplanning	in	de	Vlaamse	Codex	Ruimtelijke	Ordening.	
De	provincie	wil	bewust	niet	vooroplopen	in	dit	verhaal.527	
De	 regiovisie	 geeft	 ook	 input	 naar	 het	 BRV	 in	 opmaak.	 Zo	 zijn	 onder	 meer	 vanuit	 de	 gebiedsgerichte	
werkgroep	in	het	kader	van	BRV-gebiedswerking	beleidsaanbevelingen	geformuleerd	naar	het	BRV.		Verder	
zijn	een	aantal	krachtlijnen	van	de	regionale	visie	concreter	vertaald	in	de	visie	voor	de	stad	Kortrijk,	Kortrijk	

																																																																				
521	Interview	november	2017.	
522	De	regionale	visie	is	verder	verfijnd	naar	de	opmerkingen	ontvangen	tijdens	de	adviesronde	in	het	voorjaar	van	2017	en	aan	de	hand	van	de	nieuwe	
deelrapporten.	
523	Hoornaert,	S.,	april	2017.	Strategisch	project	REKOVER	+,	jaarrapport	(maart	2016-maart	2017).	
524	Leiedal,2017.	Zuid-West-Vlaanderen,	Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde.	Ontwerp	september	2017.		
525	Leiedal,2017.	Zuid-West-Vlaanderen,	Ruimtelijke	visie	voor	regio	van	Leie	en	Schelde.	Ontwerp	september	2017.		
526	Interview	december	2017.	
527	Begeleidingsgroep	29	november	2017.	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
167	

2025.528	Ook	in	de	studies	van	Departement	Mobiliteit	en	Openbare	Werken	worden	de	doelstellingen	rond	
mobiliteit	mee	opgenomen.		
Verder	 zijn	 reeds	 heel	 wat	 projecten	 inhoudelijk	 verrijkt	 en/of	 geactiveerd	 door	 de	 regiovisie.	 Zo	 is	 de	
hoogwaardige	openbaar	vervoerverbinding	van	het	station	naar	Hoog	Kortrijk	volop	in	planvorming.	Verder	
zijn	er	ook	plannen	in	opmaak	rond	de	stationsomgeving	van	Waregem	om	te	verdichten.	In	Menen	heeft	
men	de	eerste	verkenningen	uitgevoerd	rond	de	stationsomgeving.	In	Menen	is	een	RUP	opgemaakt	rond	
de	reconversie	van	bedrijventerreinen.			

2.7.7 Realisatie	op	terrein	
Er	is	tot	op	heden	nog	geen	concrete	ruimtelijke	realisatie	vanuit	de	regionale	visie	in	de	klassieke	zin	van	
het	woord.	Wel	stellen	we	vast	aan	de	hand	van	het	regionaal	actieprogramma	opgenomen	in	de	regionale	
visie	(ontwerp,	september	2017)	dat	reeds	heel	wat	acties	uitgevoerd	of	in	uitvoering,	zoals	bijvoorbeeld:		

- Opmaak	regionale	visie	woonuitbreidingsgebieden	(REGIO04)	
- Opstart	strategisch	project	ZEROregio	(PL03)	
- Opstart	complex	project	Kanaal	Bossuit-Kortrijk	(BG13)	
- Realiseren	van	stationsvernieuwing	Waregem	(VK02)	
- Complex	project	Integrale	mobiliteitsaanpak	regio	Kortrijk	K-R8	(VK03)	
- Omgeving	Luchthaven	Kortrijk-Wevelgem	(VK05)	
- Stadsvernieuwing	Harelbeke	(HAR01),…	
Een	aantal	van	deze	acties	waren	reeds	opgenomen	als	quick-wins	als	resultaat	van	de	BRV-gebiedswerking.	

2.7.8 Het	complex	project	K-R8	evolueert	naar	mobiliteitsproject	
Het	 complex	 project	 Integrale	 mobiliteitsaanpak	 regio	 Kortrijk	 K-R8	 bevindt	 zich	 momenteel	 in	 de	
verkenningsfase.	K-R8	vloeit	voort	als	quick-win	uit	de	BRV-gebiedswerking.529	Omdat	AWV	en	de	lokale	
actoren	niet	overeenkwamen	heeft	het	Departement	Omgeving	 in	dit	complex	project	de	rol	als	trekker	
opgenomen.	Dit	project	wordt	getrokken	door	het	projectteam	bestaande	uit	het	Departement	MOW,	het	
Departement	Omgeving,	AWV,	en	REKOVER+.		
Aanvankelijk	was	het	 complex	project	 zeer	breed	gedefinieerd.	Door	het	proces	 rond	de	 regionale	 visie	
waren	 de	 doelstellingen	 verruimd	 tot	 een	 geïntegreerd	 verhaal	 tussen	 mobiliteit	 en	 ruimtelijke	
ontwikkelingen.	 Het	 projectgebied	 omvat	 oorspronkelijk	 de	 ring	 met	 zijn	 verkeerscomplexen	 en	 alle	
ruimtelijke	ontwikkelingen	op	Hoog-Kortrijk	en	Kortrijk-Oost.	Op	vraag	van	het	kabinet	van	minister	Weyts	
zijn	 echter	 een	 groot	 deel	 van	 de	 ruimtelijke	 ontwikkelingen	 geschrapt	 uit	 het	 projectgebied.	 Enkel	
ontwikkelingszones	 die	 nog	 niet	 in	 ontwikkeling	 zijn	 en	 nodig	 zijn	 voor	 het	 aanleggen	 van	 bijkomende	
verkeersinfrastructuur,	behoren	nog	 tot	de	scope.	 In	deze	ontwikkelingszones,	 zoals	de	 reservatiestrook	
voor	 de	 R8,	 kunnen	 immers	 bestemmingswijzigingen	 nodig	 zijn	 in	 functie	 van	 geoptimaliseerde	
infrastructuur.	Het	project	 is	dus	geëvolueerd	 tot	voornamelijk	een	mobiliteitsproject.	Deze	aangepaste	
projectdefinitie	is	goedgekeurd	door	de	Vlaamse	Regering.		
Er	blijft	wel	enigszins	afstemming	tussen	mobiliteit	en	ruimtelijke	ontwikkelingen	aanwezig.	Zo	wordt	de	
ruimtelijke	verkenning	van	het	gebied	(Hoog-Kortrijk	en	Kortrijk-Oost)	opgenomen	binnen	het	strategisch	
project	REKOVER.	Deze	verkenning	gaat	van	start	begin	2018.	De	ambitie	is	om	op	regelmatige	tijdstippen	
terugkoppeling	te	voorzien	tussen	beide	projecten,	het	complex	project	en	de	ruimtelijke	verkenning.		
Voor	het	complex	project	K-R8	is	tot	op	heden	nog	steeds	geen	startbeslissing	genomen.	Het	kabinet	Weyts	
heeft	beslist	dat	eerst	een	verkennend	mobiliteitsonderzoek	moet	worden	uitgevoerd	alvorens	 tot	een	
startbeslissing	over	te	gaan.		

2.7.9 Het	complex	project	Kanaal	Bossuit-Kortrijk	
De	startbeslissing	voor	het	complex	project	Kanaal	Bossuit-Kortrijk	is	op	7	september	2017	genomen	door	
de	Vlaamse	Regering.	De	doelstelling	van	dit	project	is	de	opwaardering	en/of	aanpassing	van	het	kanaal	
Bossuit-Kortrijk	tot	een	verbinding	tussen	Leie	en	Schelde	voor	CEM-T	klasse	Va-schepen.	Waterwegen	en	
Zeekanaal	NV	is	trekker	van	het	complex	project.	De	startbeslissing	geeft	aan	dat	het	project	in	hoofdzaak	
																																																																				
528	De	stad	Kortrijk	werkt	samen	met	haar	inwoners	aan	een	toekomstvisie,	Kortrijk	voor	de	stad.		
529	Quick-win:	opstart	complex	project	Hoog	Kortrijk.	Het	IBO	heeft	de	naamgeving	van	het	complex	project	“Hoog	Kortrijk”	gewijzigd	naar	Integrale	
mobiliteitsaanpak	regio	Kortrijk	K-R8.	Verslag	IBO	20	januari	2017	en	verslag	IBO	30	juni	2017.	
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focust	op	de	opwaardering	en/of	aanpassing	van	de	vaarweg	en	de	noodzakelijke	aanpassingen	die	hiervoor	
nodig	zijn.	
“Waar	het	realiseren	van	de	hoofddoelstelling	aanleiding	geeft	tot	interferentie	met	andere	structuren	en	
disciplines	zal	het	voorontwerp	en	ontwerp	hiervan	op	een	geïntegreerde	benadering	uitgewerkt	worden	en	
maken	deze	onderdelen	ook	deel	uit	van	dit	project. ”530	
Oorspronkelijk	 hadden	 het	 Departement	 Omgeving	 en	 de	 intercommunale	 Leiedal	 een	 geïntegreerde	
aanpak	voor	ogen	waarbij	zowel	de	aanpak	van	het	kanaal	als	de	ruime	omgeving	zoals	de	bedrijvigheid	en	
natuurgebieden	worden	betrokken.	Het	Departement	Omgeving	heeft	er	alles	aan	gedaan	om	dit	open	te	
trekken,	maar	 dit	 had	weinig	 impact.	Uiteindelijk	 heeft	 de	Vlaamse	Regering	 het	 complex	 project	 zoals	
voorgesteld	door	W&Z	goedgekeurd.531	

2.7.10 Doorwerking	in	vergunningenbeleid	
De	regionale	visie	kent	reeds	 (beperkt)	doorwerking	 in	het	vergunningenbeleid.	Zo	worden	de	gedragen	
krachtlijnen	rond	wonen	en	ondernemen	(inzetten	op	reconversie)	waar	mogelijk	in	een	aantal	gemeenten	
en	bij	de	provincie	reeds	gevolgd	bij	het	adviseren	of	verlenen	van	vergunningen.532	De	krachtlijnen	van	de	
regionale	visie	werken	ook	al	beperkt	door	in	de	opmaak	van	een	aantal	RUP’s.		
Toch	 vormt	 het	 concreet	 doorvertalen	 van	 het	 ambitieniveau	 van	 de	 regionale	 visie	 naar	 het	
vergunningenbeleid	tot	op	vandaag	een	belangrijk	aandachtspunt.	Vaak	wordt	in	het	vergunningenbeleid	
ingegaan	tegen	de	visie.	Er	wordt	op	gemeentelijk	niveau	ook	niet	verwezen	naar	de	regionale	visie.	Een	
aantal	redenen	worden	aangegeven:		

- De	regiovisie	blijft	vrij	vaag.	Vanuit	de	gemeenten	is	vraag	naar	heldere	krachtlijnen	met	een	vertaling	
naar	concrete	acties.	

- De	 regiovisie	 is	 nog	 niet	 formeel	 bekrachtigd.	 Bepaalde	 gemeenten	 onderschrijven	 niet	 alle	
doelstellingen	van	de	visie.533	

- De	 spanning	 tussen	 het	 planningsteam	 en	 het	 vergunningenteam	 en	 bij	 uitbreiding	 met	
projectontwikkelaars	en	de	politiek.	In	de	praktijk	is	het	voor	de	vergunningverlener	steeds	zoeken	naar	
een	evenwicht	om	tot	een	onderhandelend	akkoord	te	komen.		

- “Wat	 goed	 is	 voor	 de	 stad	 of	 regio	 op	macroniveau	 (regiovisie)	 is	 niet	 noodzakelijk	 goed	 voor	 het	
bouwblok	om	de	hoek	(microniveau).”534	

	 	

																																																																				
530	Startbeslissing	complex	project	Kanaal	Bossuit-Kortrijk.	http://www.complexeprojecten.be/Projecten/ctl/ProjectDetail/mid/25305/projectId/9,	
geraadpleegd	op	18	december	2017.	
531	Interview,	december	2017.	
532	Interviews	oktober	en	november	2017.		
533	Zie	ook	conflicterende	belangen	tussen	actoren,	punt	2.4	Actoren	en	hun	motivatie.	
534	Citaat	uit	interview	november	2017.	
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3 Contextfactoren		
3.1 Gebiedswerking	is	reeds	lang	aanwezig	in	het	DNA	van	de	regio	

Intergemeentelijke	 en	 regionale	 samenwerking	 zijn	 reeds	 zeer	 lang	 geïmplementeerd	 in	 deze	 regio.	 De	
intercommunale	Leiedal	 is	er	 reeds	meer	dan	50	 jaar	bezig	met	gebiedswerking.	Het	proces	 rond	 ‘Sterk	
Besturen’,	opgestart	in	2010	door	Leiedal,	heeft	de	verschillende	vormen	van	bestuurlijke	samenwerking	de	
voorbije	 jaren	 trachten	 te	 optimaliseren,	 te	 verdiepen	 en	 te	 verfijnen.535	 Leiedal	 is	 een	 atypische	
intercommunale	die	altijd	de	cultuur	heeft	gehad	om	zichzelf	te	positioneren.	Zo	vormt	Leiedal	niet	alleen	
het	verlengstuk	van	de	gemeenten	maar	vindt	de	intercommunale	het	even	belangrijk	om	regionaal	en	zelfs	
op	grensoverschrijdend	niveau	na	te	denken.	Leiedal	investeert	actief	in	regionale	werking	door	de	regio	te	
verkennen	en	via	visievorming	zich	voor	te	bereiden	op	de	toekomst.536		
Ook	de	provincie	West-Vlaanderen	kent	een	 zeer	 sterke	gebiedsgerichte	werking.	537	Waar	de	provincie	
eerder	een	regisserende	en	begeleidende	rol	opneemt,	gaat	de	intercommunale	Leiedal	eerder	een	actieve	
rol	 opnemen	 in	 het	 realiseren	 binnen	 de	 dynamiek.	 Ze	 zet	 in	 op	 plannings-	 en	 projectniveau.538	 Deze	
specifieke	setting	maakt,	volgens	een	aantal	gesprekspartners,	dat	het	een	vrij	concurrentieel	landschap	is	
voor	het	Departement	Omgeving	om	hierin	te	opereren.539		
“In	de	regio	Kortrijk	is	de	ontvoogding	zeer	ver	doorgeschoten.	We	zijn	zeer	autonoom	in	wat	we	kunnen	
beslissen.	De	Vlaamse	overheid	is	niet	altijd	meer	betrokken	als	actieve	partner	met	uitzondering	van	een	
aantal	specifieke	processen.	Zo	zijn	de	complexe	projecten	geïnitieerd	vanuit	het	Departement	Omgeving.	In	
het	hart	van	deze	processen	is	een	Vlaamse	infrastructuur	of	een	Vlaamse	bevoegdheid	aanwezig.”540	

3.2 Politieke	samenhang		

Vroeger	had	de	gemeenten	binnen	de	regio	Kortrijk	politiek	een	vrij	homogene	samenstelling.	De	laatste	
legislatuurwissel	is	dit	gewijzigd	naar	een	eerder	heterogene	politieke	context.	Toch	slaagt	men	er	enigszins	
in	 om	 via	 de	 Conferentie	 van	 Burgemeesters	 sterk	 naar	 buiten	 te	 komen	met	 een	 gedragen	 regionaal	
standpunt.	 Regionale	 vraagstukken	worden	 er	 sinds	 jaar	 en	 dag	 behandeld	 binnen	 de	 Conferentie	 van	
Burgemeesters.541		
	
	
	 	

																																																																				
535	Subsidieaanvraag	reKOVer	–	openbaar	vervoer	(opnieuw)	als	drager	voor	de	ontwikkeling	van	de	regio	Kortrijk.	Intercommunale	Leiedal,	mei	2012.	
536	Interview	november	2017.	
537	In	februari	1996	keurde	de	provincieraad	de	beleidsnota	gebiedsgerichte	werking	goed.	Tien	jaar	later	werd	deze	optie	als	basisopdracht	
ingeschreven	in	het	nieuwe	provinciedecreet.	Bron:	Provincie	West-Vlaanderen,	2006.	De	ene	streek	is	de	andere	niet…	10	jaar	gebiedsgerichte	werking	
in	de	provincie	West-Vlaanderen.	
538	Interview,	oktober	2017.	
539	Interview	november	2017	en	oktober	2017.	
540	Interview,	november	1017.	
541	Interview	oktober	2017.	
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4 Succesfactoren	en	struikelblokken	
Onderstaand	schema	geeft	een	overzicht	van	de	mijlpalen.	Het	schema	is	een	abstractie	van	de	realiteit	en	
geeft	de	belangrijkste	mijlpalen	weer	die	tijdens	de	interviews	zijn	aangebracht	door	actoren.	
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4.1 Succesfactoren	
- Objectiverende	aanpak	levert	mentaliteitswijziging	op	

De	manier	van	kijken	naar	bijvoorbeeld	de	invulling	van	woongebieden	en	de	rol	van	ondernemen	in	
de	 regio	 is	 in	 de	 loop	 van	 het	 proces	 in	 positieve	 zin	 geëvolueerd.	 Deze	 mentaliteitswijziging	 is	
voornamelijk	het	gevolg	van	het	objectiveren	van	de	ruimtelijke	vraagstukken	op	basis	van	concrete	
data	en	cijfers,	doelgerichte	analyse	en	monitoring.	Deze	aanpak	resulteert	 in	concrete	thematische	
deelrapporten.	Door	 tastbaar	materiaal	 op	 tafel	 te	 leggen	 en	het	 herhaaldelijk	 verkondigen	 van	de	
resultaten	in	verschillende	fora,	worden	de	feiten	niet	meer	in	vraag	gesteld.	

- Traditie	van	samenwerking	
Zowel	 de	 intercommunale	 Leiedal	 als	 de	 provincie	 West-Vlaanderen	 beschikken	 over	 een	 ruime	
ervaring	met	gebiedsgerichte	samenwerking.	Er	is	de	laatste	jaren	steeds	een	open	houding	geweest	
tussen	de	intercommunale	en	de	provincie	West-Vlaanderen	om	gezamenlijk	uitdagingen	en	ambities	
op	eenzelfde	manier	te	formuleren.542	

- Intercommunale	Leiedal	als	krachtige	motor	
De	intercommunale	neemt	naast	zijn	reguliere	werking	een	zeer	sterke	regionale	rol	op.	Als	verlengstuk	
van	de	gemeente	zijn	ze	een	vrij	geschikte	partner	om	de	regionale	visie	 te	communiceren	naar	de	
omliggende	gemeenten.	Leiedal	is	steeds	actief	op	zoek	naar	middelen	om	de	gebiedswerking	verder	
te	zetten	en	beschikt	over	zeer	veel	kennis.	Naar	aanleiding	van	nieuwe	uitdagingen	worden	nieuwe	
onderzoeken	uitgevoerd	en	gezocht	naar	subsidies	voor	de	concrete	uitvoering.543	De	intercommunale	
als	vaste	partner	in	de	regio	is	in	staat	om	continuïteit	in	het	proces	te	verzekeren.		

- Opname	in	BRV-gebiedswerking	plaatst	de	regio	op	politieke	agenda	
De	opname	van	de	regio	Kortrijk	als	één	van	de	tien	testgebieden	naar	aanleiding	van	de	relance	van	
het	BRV	betekent	 een	doorstart	 voor	de	 regionale	 visievorming	en	plaatst	 de	 regio	op	de	politieke	
agenda.	De	BRV-gebiedswerking	heeft	een	momentum	gecreëerd	om	het	lopende	proces	te	versnellen	
door	via	de	werkgroep	diverse	rapporten	te	bundelen	en	vervolgens	de	eerste	bouwstenen	te	leveren	
voor	de	regionale	visie.544	

- Uitvoering	quick-wins	BRV	
Door	 het	 opnemen	 van	 quick-wins	 als	 resultaat	 van	 de	 BRV-gebiedswerking	 zijn	 ondertussen	 een	
beperkt	aantal	acties	van	het	regionaal	actieprogramma	(regionale	visie)	reeds	opgenomen	door	het	
Departement	Omgeving	zoals	de	opstart	van	de	complexe	projecten.			

- Oprichting	interbestuurlijk	overleg	Zuid-West-Vlaanderen	(IBO)	
Om	 de	 communicatie	 tussen	 verschillende	 beleidsniveaus	 te	 bevorderen	 en	 de	 stappen	 tot	
gezamenlijke	besluitvorming	te	vereenvoudigen,	is	in	het	najaar	van	2016	het	interbestuurlijk	overleg	
Zuid-West-Vlaanderen	 (IBO)	 opgericht	 door	 het	 Departement	 Omgeving.	 Het	 kabinet	Mobiliteit	 en	
Openbare	 werken	 en	 het	 kabinet	 Omgeving,	 Natuur	 en	 Landbouw	 zijn	 er	 gezamenlijk	
vertegenwoordigd	wat	een	enorme	mijlpaal	betekent.	

- Gediversifieerde	aanpak	verhoogt	draagvlak	
Naar	 aanleiding	 van	 een	 beslissing	 of	 een	 eindrapport	 voorziet	 de	 projectcoördinator	 van	 het	
strategisch	project	een	uitgebreide	advies-	en	overlegronde.	In	het	kader	van	de	deelrapporten	is	dit	
via	gezamenlijk	overleg	gebeurd	(voorleggen	op	bestaande	overlegfora	vb.	IGORO).	Naar	aanleiding	van	
de	regionale	visie	of	uiterst	gevoelige	thema’s	(vb.	visie	rond	woonuitbreidingsgebieden)	gebeurt	dit	
via	 uitgebreid	 bilateraal	 overleg.	 Zo	 is	 de	 projectcoördinator	 voor	 de	 visie	 rond	
woonuitbreidingsgebieden	één	op	één	langs	geweest	bij	elke	gemeente.	De	gemeente	krijgt	zo	de	kans	
om	eigen	belangen	en	wensen	duidelijk	te	formuleren.	Dit	zorgt	voor	een	toename	van	het	vertrouwen	
en	bijgevolg	van	het	draagvlak.	Zo	is	men	erin	geslaagd	om	samen	met	de	gemeenten	tot	een	akkoord	
te	komen	om	ongeveer	1/3	van	de	woonuitbreidingsgebieden	te	schrappen.	Dit	is	in	Vlaanderen	een	
grote	verwezenlijking.	

- Coalitions	of	the	willing		
Het	laatste	jaar	wordt	ingezet	op	kleinschalige	allianties	op	maat	tussen	een	beperkt	aantal	gemeenten	
waar	 reeds	 bereidheid	 is	 tot	 samenwerking	 rond	 gevoelige	 thema’s	 zoals	 het	 schrappen	 van	

																																																																				
542	Interview	november	2017.	
543	Eind	2016		is	het	strategisch	project	ZEROregio	goedgekeurd	door	de	Vlaamse	Regering.	Eind	oktober	2017	wordt	door	de	intercommunale	Leiedal	
het	startschot	gegeven.	
544	Interview	november	2017.	



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
173	

woonuitbreidingsgebieden	en	de	reconversie	van	bedrijventerreinen.545	Kennis	en	goede	voorbeelden	
worden	uitgewisseld.		

- Projectcoördinator		
De	 projectcoördinator	 zet	 in	 op	 het	 samenbrengen	 van	 partners	 rond	 de	 tafel,	 het	 opzetten	 van	
samenwerkingsverbanden	 en	 het	 bewaken	 van	 het	 overzicht.	 Bovendien	 zet	 hij	 zeer	 sterk	 in	 op	
bilateraal	 overleg	 om	 alle	 gemeentes	 en	 relevante	 actoren	 op	 regelmatige	 basis	 te	 betrekken	 naar	
aanloop	van	een	rapport	of	beslissing.546		
	

4.2 Struikelblokken	
- Consensus	over	globale	regionale	visie	verdwijnt	bij	overgang	naar	concrete	acties?	

Het	voorontwerp	van	de	regionale	visie	wordt	 (informeel)	gedragen	door	de	betrokken	gemeenten.	
Vanuit	verschillende	gesprekspartners	wordt	deze	 regionale	visie	als	 zeer	vaag	omschreven	met	vrij	
generieke	 doelstellingen.547	 Meerdere	 lokale	 actoren	 zijn	 echter	 vragende	 partij	 voor	 concrete	
doelstellingen	 om	 tot	 concrete	 realisatie	 te	 kunnen	 overgaan.	 Het	 tastbaar	 maken	 van	 de	 globale	
uitdagingen	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 visie	 sterker	 kan	worden	 geïmplementeerd	 in	 het	 lokaal	 beleid.548	
Contradictorisch	schuilt	echter	een	bezorgdheid	achter	deze	vraag.	Een	aantal	actoren	geven	eveneens	
aan	 dat	 indien	 de	 visie	 vertaald	 wordt	 naar	 meer	 concrete	 acties	 de	 kans	 reëel	 is	 dat	 een	 aantal	
gemeenten	zich	zullen	terugtrekken.		
“Hoe	gedetailleerder	je	in	een	onderwerp	gaat,	hoe	meer	kans	je	krijgt	dat	de	visie	niet	meer	gezamenlijk	
gedragen	wordt.”549	

- Nood	aan	formalisatie?	
Volgens	meerdere	 lokale	 gesprekspartners	 is	 het	 traject	 zeer	waardevol	 bevonden,	maar	 loopt	 het	
proces	te	lang.	Formalisatie	is	nodig	om	helder	te	krijgen	wat	het	document	betekent	voor	de	regio	en	
wat	 het	 statuut	 is.	 Momenteel	 is	 het	 projectteam	 op	 zoek	 naar	 een	 manier	 om	 de	 regiovisie	 te	
verankeren	of	af	te	dwingen.	
“Zolang	het	een	globale	visie	blijft,	wordt	dit	gedragen	door	gemeenten.	Op	het	moment	van	de	formele	
procedure	 kunnen	 politieke	 gevoeligheden	 bovendrijven	 die	 heel	 sturend	 kunnen	 werken.	 Het	
onderschrijven	van	een	visie	wordt	vanuit	gemeenten	niet	als	concreet	engagement	beschouwd.	Men	
kan	niets	afdwingen.	Eenmaal	concrete	uitvoering	in	beeld	komt	blijven	gemeentes	vaak	concurrenten	
van	elkaar.”550	

- Nood	aan	geïntegreerde	samenwerking	tussen	Vlaamse	actoren		
De	 samenwerking	 tussen	 Vlaamse	 actoren	 verloopt	 moeizaam.	 Er	 wordt	 te	 weinig	 gebiedsgericht	
gewerkt	 en	 elke	 actor	 werkt	 binnen	 zijn	 eigen	 investeringsagenda.	 Er	 is	 nood	 aan	 een	model	 van	
beslissen	en	beleidsvoering	dat	gestuurd	wordt	door	ruimtelijke	kwaliteit	en	minder	vanuit	(louter)	een	
eigen	agenda.	Zo	kunnen	Vlaamse	actoren	zoals	W&Z,	De	Lijn	en	AWV	meer	geïntegreerd	handelen.	
Het	is	volgens	bepaalde	actoren	van	belang	om	uitvoerende	Vlaamse	actoren	zoals	De	Lijn	vroeg	in	het	
project	mee	te	nemen	en	sterker	in	te	bedden	in	de	projectdefinitie.551		
“De	 sturing	 van	 een	 project	 mag	 niet	 bepaald	 worden	 door	 diegene	 met	 de	 meeste	 financiële	
middelen.”552	
Sectorale	 verkokering	 binnen	 de	 Vlaamse	 departementen	 blijft	 tot	 op	 vandaag	 een	 knelpunt.	
Gebiedsgerichte	werking	wordt	 gegenereerd	 vanuit	 één	bepaald	departement	met	 één	welbepaald	
budget.	Het	is	dit	departement	dat	via	het	budget	onrechtstreeks	controle	uitoefent	op	het	resultaat.	
Deze	ingesteldheid	is	in	strijd	met	de	idee	van	gebiedsgerichte	werking.553	Hier	wordt	de	nood	aan	een	
horizontaal	mandaat	over	de	departementen	heen	geuit.	Vlaanderen	moet	zich	ook	heel	bewust	zijn	
van	welk	soort	programma’s	zij	zelf	opnemen	binnen	de	gebiedsgerichte	werking.	

																																																																				
545	Interview	november	2017.	
546	Interview	oktober	2017.	
547	Interviews	oktober	en	november	2017.	
548	Interview	november	2017.	
549	Interview	november	2017.	
550	Interview	oktober	2017.	
551	Interview	november	2017.	
552	Interview	oktober	2017.		
553	Interview	oktober	2017.	
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- Aantal	‘quick’-wins	evolueren	traag	of	blijven	onbeantwoord	
Een	 aantal	 van	 de	 reeds	 opgestarte	 quick-wins	 liggen	 vandaag	 stil	 of	 gaan	 zeer	 traag	 vooruit.	
Daarenboven	 blijven	 een	 beperkt	 aantal,	 maar	 niet	 onbelangrijke,	 quick-wins	 (resultaat	 BRV-
gebiedswerking)	 tot	 op	 vandaag	 vrijwel	 onbeantwoord.	 Opvallend	 is	 dat	 voor	 deze	 quick-wins		
inspanningen	 worden	 gevraagd	 vanuit	 andere	 beleidsdomeinen	 zoals	 het	 Agentschap	 Binnenlands	
Bestuur	 en	 het	 Departement	 Mobiliteit	 en	 Openbare	 Werken.	 Voorbeelden	 zijn	 de	 vraag	 naar	
ondersteuning	 voor	 wat	 betreft	 de	 aanpak	 rond	 woonuitbreidingsgebieden	 of	 de	 vraag	 naar	 het	
verankeren	van	een	interregionaal	vrachtroutenetwerk.554			

- Geïntegreerde	aanpak	van	complexe	projecten	verdwijnt	stilaan	
Ambitie	was	om	in	de	complexe	projecten,	conform	de	regionale	visie,	een	geïntegreerde	aanpak	te	
hanteren	tussen	mobiliteit	en	ruimtelijke	ontwikkelingen.	Het	complex	project	Kanaal	Bossuit-Kortrijk	
wordt	getrokken	door	W&Z	en	is	tot	op	heden	voornamelijk	een	mobiliteitsproject.	Ook	het	complex	
project	K-R8		is	in	2017	voornamelijk	geëvolueerd	naar	een	mobiliteitsproject.	555		

- Bepaalde	 wijzigingen	 in	 de	 ‘Codex-trein’	 veroorzaken	 moeilijkheden	 voor	 realisatie	 van	 de	 visie	
De	regio	verwacht	dat	een	aantal	aanpassingen	van	de	wetgeving,	bij	de	goedkeuring	van	het	decreet	
houdende	wijziging	van	diverse	bepalingen	inzake	ruimtelijke	ordening,	milieu	en	omgeving	(kortweg	
de	'Codex-trein'	genoemd),	de	realisatie	van	de	visie	op	het	terrein	gaan	bemoeilijken	(waaronder	de	
aanpak	van	het	overaanbod	aan	wonen).	Zo	kan	de	aanpassing	rond	de	planschaderegeling	het	zeer	
moeilijk	maken	voor	een	gemeente	om	een	wijziging	van	harde	naar	zachte	bestemming	nog	door	te	
voeren.	Ook	 het	 afschaffen	 van	 het	 decreet	 rond	 reservatiestroken	 zou	 lopende	 onderhandelingen	
kunnen	doen	stranden.	Veel	van	deze	bestemmingen	worden	woongebied,	wat	lijnrecht	tegenover	de	
regionale	 visie	 staat.556	 Daarnaast	 formuleert	 de	 laatste	 omzendbrief	 rond	 het	 ruimtelijk	
transformatiebeleid	een	aantal	generieke	maatregelen	die	lopende	onderhandelingsprocessen	kunnen	
ondermijnen.		
“De	 generieke	 regels	 zoals	 ‘verdichting	 in	 stedelijk	 gebied’	 worden	 tegen	 ons	 gebruikt	 in	
onderhandelingen	met	eigenaars.	De	principes	van	de	omzendbrief	zijn	in	orde,	maar	men	zou	als	regio	
een	 interpretatie	moeten	kunnen	maken	van	deze	generieke	regels.	Er	ontbreekt	een	 laag	tussen	de	
omzendbrief	en	de	regio.	Daar	liggen	kansen.”557	

- Gebrek	aan	overzicht	organisatiestructuur	
Lokale	 actoren	 duiden	 op	 het	 gebrek	 aan	 overzicht	 in	 de	 werking	 van	 de	 regionale	 visie.	 Er	 is	
bijvoorbeeld	 geen	 website,	 platform	 of	 procesnota	 ter	 beschikking	 waarop	 de	 betrokken	 actoren	
kunnen	 zien	 in	 welke	 fase	 het	 project	 momenteel	 zit,	 welke	 groepen	 betrokken	 zijn,	 hoe	 de	
samenstelling	van	de	organen	is,	….	Diverse	actoren	worden	betrokken	in	een	veelheid	aan	bestaande	
overlegstructuren,	maar	er	is	geen	overzicht.		

4.3 Conclusie	
De	achterliggende	intentie	van	de	BRV-gebiedswerking	en	REKOVER	is	de	opmaak	van	een	regionale	visie	
voor	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk.	Het	voorontwerp	van	deze	visie	met	de	drie	globale	krachtlijnen	wordt	
gedragen	 door	 de	 betrokken	 actoren,	 maar	 is	 niet	 ‘formeel’	 goedgekeurd.	 Opmerkingen	 op	 het	
voorontwerp,	geformuleerd	in	de	adviesronde	in	het	voorjaar	2017,	zijn	verwerkt	tot	een	aangepaste	visie.	
Vandaag,	vier	jaar	na	de	opstart	van	het	eerste	strategisch	project,	ligt	het	ontwerp	van	de	regionale	visie	
met	 een	 bijhorend	 regionaal	 actieprogramma	 op	 tafel.	 Ondertussen	 kent	 de	 regionale	 visie	 reeds	
doorwerking	 in	 lopende	 processen	 en	 beleidsplannen	 en	 zijn	 een	 aantal	 acties	 van	 het	 regionaal	
actieprogramma	reeds	in	uitvoering.		

4.3.1 Tweestrijd	rond	formalisatie	
Zowel	de	intercommunale	Leiedal	als	het	Departement	Omgeving	geven	aan	dat	formele	goedkeuring	van	
de	regionale	visie	niet	de	doelstelling	is,	maar	tevens	ook	niet	haalbaar	wordt	geacht.558	De	regionale	visie	
wordt	beschouwd	als	een	evolutief	document.	Wel	wordt	vandaag	door	beide	partijen	gezocht	naar	een	

																																																																				
554	Voor	meer	informatie	zie	2.7.	Behaalde	doelstellingen	BRV-gebiedswerking.	
555	Voor	meer	informatie	zie	2.7	Resultaten:	Het	complex	project	K-R8	evolueert	naar	mobiliteitsproject.	
556	Interview	november	2017.	
557	Interview	november	2017.	
558	Het	formeel	goedkeuren	van	de	visie	wordt	niet	haalbaar	geacht.	Gemeenten	onderschrijven	de	globale	doelstellingen	maar	zitten	niet	op	één	lijn	
over	‘elk	woord’	opgenomen	in	de	visie.		
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manier	 van	 besluitvorming	 om	 de	 regiovisie	 te	 onderschrijven	 als	 basis	 voor	 verdere	 visievorming.	 De	
ruimtelijke	visie	moet	volgens	hen	niet	juridisch	bindend	zijn,	maar	wel	een	‘verbindend	en	verbeeldend’	
document	opleveren.	
De	geïnterviewde	 lokale	actoren	geven	aan	dat	het	proces	reeds	 lang	aansleept	en	tot	op	heden	weinig	
concrete	doelstellingen	oplevert.	Meerdere	lokale	actoren	zijn	vragende	partij	voor	het	formaliseren	van	de	
visie	om	tot	concrete	realisatie	te	kunnen	overgaan.	Tot	op	heden	kan	de	visie	niet	worden	gecommuniceerd	
naar	bewoners	of	kan	ze	slechts	weinig	doorwerking	krijgen	in	het	vergunningenbeleid.	Het	statuut	van	de	
regiovisie	is	tot	op	heden	vrijblijvend.	Contradictorisch	geven	de	lokale	actoren	aan	dat	de	visie	momenteel	
gedragen	is	door	elke	gemeente	omdat	het	net	vrij	globale	doelstellingen	betreft.	Eén	keer	deze	globale	
doestellingen	worden	vertaald	naar	concrete	acties	 is	de	kans	zeer	reëel	dat	een	aantal	gemeenten	zich	
zullen	terugtrekken.	Dit	staat	echter	effectieve	realisatie	van	de	regionale	visie	in	de	weg.		
In	welke	mate	kan	het	Departement	Omgeving	of	een	andere	partner	op	zo’n	moment	een	rol	opnemen	
binnen	deze	specifieke	context	waar	reeds	een	sterke	ervaring	rond	gebiedswerking	aanwezig	is?	Op	welke	
manier	 kan	 het	 Departement	 of	 een	 andere	 overheid	 ondersteuning	 bieden	 om	 knopen	 mee	 door	 te	
hakken?	Experten	betrokken	tot	deze	evaluatiestudie	schuiven	een	aantal	eerste	denkpistes	naar	voor:		

- de	provincie	neemt	een	rol	op	om	knopen	door	te	hakken,	
- het	Departement	Omgeving	moet	meer	top-down	beslissen,	
- de	betrokken	intercommunale	zet	meer	in	op	‘coalitions	of	the	willing’,	
- een	ander	systeem	van	beslissen	toepassen:	niet	meer	in	consensus	maar	met	meerderheden,	
- ingrijpende	 institutionele	 aanpassingen,	 bijvoorbeeld	 de	 oprichting	 van	 een	 regioraad	 of	 IBO	 met	

effectieve	beslissingskracht,		
- escalatieprocedure	vanuit	Vlaamse	overheid	(conform	de	vervoersregio’s),	…		
Dit	 laatste	 voorbeeld	 zoekt	 een	evenwicht	 tussen	bottom-up	het	 initiatief	 geven,	maar	de	mogelijkheid	
geven	om	top-down	te	beslissen	wanneer	er	conflict	optreedt	of	wanneer	het	niet	lukt.		
“Bij	gebrek	aan	consensus	in	de	vervoerregioraad	wordt	er	een	escalatieprocedure	voorzien.	Het	standpunt	
zal	door	de	voorzitter	van	de	vervoerregioraad	ter	beslissing	voorgelegd	worden	aan	het	departement	MOW.	
Openstaande	 probleempunten	 worden	 uitgewerkt	 door	 leidinggevende	 ambtenaren	 binnen	 MOW	 als	
voorstel	 naar	 de	 vervoerregioraad,	 en	 in	 het	 uiterste	 geval	 zal	 de	minister	 van	Mobiliteit	 en	 Openbare	
Werken	een	besluit	nemen	dat	bindend	is	voor	de	vervoersregio.”559	
	

4.3.2 Doelbereiking	
Het	eerste	strategisch	project	reKOVer	 is	erin	geslaagd	om	binnen	de	termijn	van	twee	 jaar	zijn	doel	 te	
bereiken.	De	 regio	 is	erin	geslaagd	om	via	een	vernieuwde	aanpak	de	opmaak	van	de	 regionale	visie	 te	
voeden	(thematische	deelrapporten),	de	eerste	bouwstenen	te	leveren	van	de	regionale	visie,	een	eerste	
actieprogramma	op	te	zetten	(quick-wins	BRV),	en	de	juiste	partners	rond	de	tafel	te	brengen.	Het	traject	
BRV-relance	heeft	met	betrekking	tot	de	opmaak	van	de	regionale	visie	een	belangrijke	bijdrage	geleverd.		
De	 doelstellingen	 van	 de	 BRV-gebiedswerking	 voor	 de	 Stedelijke	 Regio	 Kortrijk	 zijn	 nog	 niet	 helemaal	
bereikt.	Slechts	een	aantal	quick-wins	van	de	BRV-gebiedswerking	zijn	vandaag	uitgevoerd	zoals	de	opstart	
van	de	complexe	projecten.	Een	aantal	van	deze	quick-wins	zijn	in	het	verleden	opgestart	maar	evolueren	
zeer	 traag.	 Een	 beperkt	 aantal,	 maar	 niet	 onbelangrijke,	 quick-wins	 blijft	 tot	 op	 heden	 echter	
onbeantwoord.560	Opvallend	is	dat	voor	deze	onbeantwoorde	quick-wins	inspanningen	worden	gevraagd	
aan	andere	beleidsdomeinen	 zoals	het	Agentschap	Binnenlands	bestuur	en	het	Departement	MOW.	De	
aangeleverde	beleidsaanbevelingen	kennen	nog	geen	doorwerking	in	het	BRV.	Het	BRV	is	nog	in	opmaak.		
De	 subsidieperiode	 van	 het	 project	 REKOVER+	 loopt	 af	 in	 maart	 2019.	 De	 doelstellingen	 zijn	 reeds	
gedeeltelijk	gerealiseerd,	zoals	het	verfijnen	van	de	regionale	visie	en	de	aanzet	van	een	aantal	concrete	
ruimtelijke	 projecten.	 Momenteel	 ligt	 een	 ontwerp	 regionale	 visie	 met	 bijhorend	 regionaal	
actieprogramma	op	tafel.	Er	wordt	onderzocht	op	welke	manier	deze	visie	kan	worden	verankerd	in	het	
beleid	en	op	welke	manier	concrete	engagementen	kunnen	worden	opgenomen.	
		

																																																																				
559	De	Vlaamse	minister	van	Mobiliteit	en	Openbare	Werken,	Vlaamse	rand,	Toerisme	en	Dierenwelzijn,	27	oktober	2017.	Conceptnota	aan	de	Vlaamse	
Regering.	Betreft:	stand	van	zaken	inzake	Basisbereikbaarheid’.		
560	Voor	meer	informatie	over	deze	onbeantwoorde	quick-wins	zie	2.7	Resultaten:	‘Behaalde	doelstellingen	BRV-gebiedswerking’.	
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4.3.3 Effectiviteit:	heeft	de	gehanteerde	aanpak	en	methode	geleid	tot	het	behalen	
van	de	doelstellingen?	

Volgende	gehanteerde	aanpak	heeft	geleid	tot	het	behalen	van	de	doelstellingen:	
reKOVer	

- Aanstellen	projectcoördinator	
- Ruimte	voor	kennisopbouw	(thematische	deelrapporten)	
- Objectiveren	van	ruimtelijke	vraagstukken,	tastbaar	materiaal	op	tafel	leggen	
- Feiten	herhaaldelijk	toelichten	op	fora	
- Gezamenlijk	overleg	in	het	kader	van	deelrapporten	
BRV	
- Opname	als	testgebied	in	BRV-gebiedswerking:	agendering	op	politieke	agenda	
- Kort	en	intensief	werktraject	met	samengestelde	werkgroep	
- Uitvoering	geven	aan	(beperkt)	quick-wins		

	
Daar	het	doel	van	het	strategisch	project	REKOVER+	nog	niet	bereikt	is,	kan	nog	geen	sluitend	antwoord	
worden	geformuleerd	voor	dit	project.	Volgende	aanpak	heeft	alvast	geleid	tot	stroomversnelling	op	weg	
naar	doelbereiking:	

- Bilateraal	overleg	met	betrokken	actoren	naar	aanloop	van	onderschrijven	visie	
- Advies-	en	overlegronde	
- Opstart	interbestuurlijk	overleg	(IBO)	

4.3.4 Realisatie	op	terrein		
Tot	op	heden	is	nog	geen	realisatie	op	terrein	uitgevoerd	in	de	klassieke	zin	van	het	woord.	De	regionale	
visie	kent	echter	wel	heel	wat	doorwerking	in	lopende	processen	of	beleidsplannen.	In	die	zin	zijn	heel	wat	
projecten	door	de	regiovisie	inhoudelijk	verrijkt	en/of	geactiveerd.561	Verder	stellen	we	vast	dat	reeds	een	
aantal	 acties	 opgenomen	 in	 het	 regionaal	 actieprogramma	 van	 de	 regionale	 visie	 (ontwerp,	 september	
2017)	reeds	in	uitvoering	zijn.	Een	aantal	van	deze	acties	waren	reeds	opgenomen	als	quick-wins	voor	de	
Stedelijke	Regio	Kortrijk	in	de	BRV-gebiedswerking.562	

4.3.5 Rol	van	het	Departement	Omgeving		
Het	Departement	Omgeving	handelt	in	deze	gebiedswerking	voornamelijk	op	een	ondersteunende	manier	
in	 een	 reeds	 bestaand	 netwerk	 van	 gebiedsgerichte	 werking.	 Het	 Departement	 biedt	 een	 belangrijke	
meerwaarde	door	op	bepaalde	momenten	in	het	proces	een	belangrijke	impuls	te	geven	zoals	het	verlenen	
van	subsidies	(financiële	ondersteuning	en	erkenning),	het	opnemen	van	de	regio	als	testgebied	in	de	BRV-
gebiedswerking	 (agendering),	 het	 oprichten	 van	 het	 interbestuurlijk	 overleg	 en	 het	 samenbrengen	 van	
Vlaamse	actoren	(partnerwerking).		
In	de	eerste	plaats	heeft	het	Departement	Omgeving	financiële	ondersteuning	geboden	door	middel	van	
subsidies	voor	beide	strategische	projecten.	Het	Departement	staat	in	voor	de	opvolging	en	evaluatie	van	
de	strategische	projecten.	Het	Departement	Omgeving	heeft	parallel	een	sterke	rol	gespeeld	in	de	doorstart	
van	 de	 regionale	 visie	 door	 de	 opname	 van	 de	 regio	 als	 één	 van	 de	 tien	 testgebieden	 in	 de	 BRV-
gebiedswerking.	Door	de	opname	als	testgebied	is	de	bestaande	regiowerking	erkend	tot	op	Vlaams	niveau	
en	 opgenomen	 op	 de	 Vlaamse	 agenda	 (agendering).	 Een	 gebiedsgerichte	 werkgroep	 ‘Stedelijke	 Regio	
Kortrijk’	 is	 in	 het	 kader	 van	 deze	 BRV-gebiedswerking	 opgestart	 onder	 het	 voorzitterschap	 van	 Filip	
Vanhaverbeke,	algemeen	directeur	van	de	intercommunale	Leiedal.563	De	werkgroep	bouwt	voort	op	de	in	
opmaak	zijnde	regionale	ruimtelijke	visie.564	Het	Departement	faciliteert	deze	werkgroep	en	ondersteunt	
de	 voorzitter	 en	 bekijkt	 waar	 engagementen	 en	 acties	 vanuit	 Vlaams	 niveau	 aangewezen	 zijn.565	 Het	
Departement	 ondersteunt	 de	 voorzitter	 door	 het	 inzetten	 van	 een	 trio	 van	medewerkers.	 Dit	 trio	 van	
medewerkers	brengt	diverse	expertise	samen	en	is	een	koppeling	van	lokale	terreinkennis	en	beleidskennis.	
																																																																				
561	Voor	meer	informatie	zie	punt	2.7.	‘Doorwerking	in	andere	lopende	processen	en	beleidsplannen	
562	Voor	meer	informatie	zie	punt	2.7.	‘Realisatie	op	terrein’.		
563	De	voorzitter	moet	iemand	zijn	die	lokaal	gekend	en	verankerd	is.	Bron:	Ruimte	Vlaanderen,	2014.	Handleiding	voor	werkgroepdeelnemers.	
564	GEBIED	‘De	Stedelijke	Regio	Kortrijk’.	Eindnota	BRV-relance,	juni	2015.	
565	Ruimte	Vlaanderen,	2014.	Handleiding	voor	werkgroepdeelnemers.	
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De	jaren	na	deze	intensieve	oefening	van	de	BRV-gebiedswerking	neemt	het	Departement	de	uitvoering	
van	een	aantal	quick-wins	op.	De	beleidsaanbevelingen	die	voortvloeien	uit	de	BRV-gebiedswerking	worden	
opgenomen	in	de	in	opmaak	zijnde	beleidskaders	voor	het	BRV.	
Het	Departement	heeft	ondersteuning	geboden	in	de	opstap	naar	besluitvorming.	In	het	najaar	van	2016	
is	het	interbestuurlijk	overleg	(IBO)	opgericht	op	initiatief	van	het	Departement.	Op	dit	moment	neemt	het	
Departement	een	meer	actieve	rol	op.	Het	IBO	zorgt	voor	een	beleidsmatige	afstemming	van	de	regionale	
visie	en	tracht	zaken	mee	op	de	Vlaamse	agenda	te	krijgen	(één	Vlaamse	stem).	
De	gesprekspartners	vinden	het	belangrijk	dat	het	Departement	Omgeving	op	de	juiste	momenten	de	regio	
ondersteuning	 biedt	 bij	 de	 opmaak	 en	 uitwerking	 van	 de	 regionale	 visie.	 De	 aanwezigheid	 van	 het	
Departement	Omgeving	kan	meer	of	minder	intensief	zijn	naargelang	de	specifieke	context	en	de	capaciteit	
die	de	regio	ter	beschikking	heeft.		

4.3.6 Meerwaarde	oprichting	Interbestuurlijk	Overleg	(IBO)		
Om	de	communicatie	tussen	verschillende	beleidsniveaus	te	bevorderen	en	de	stappen	tot	gezamenlijke	
besluitvorming	 te	 vereenvoudigen,	 is	 in	 het	 najaar	 van	 2016	 het	 interbestuurlijk	 overleg	 Zuid-West-
Vlaanderen	(IBO)	opgericht	op	initiatief	van	het	Departement	Omgeving.566	Het	IBO	staat	in	voor:		

- de	selectie	van	prioritaire	regionale	projecten,	
- beleidsmatige	afstemming	en	coördinatie	van	prioritaire	projecten	met	een	regionaal	karakter,		
- het	 aftasten	 van	 engagementen	 en	 het	 voorbereiden	 van	 beslissingen	 door	 de	 bevoegde	

overheidsorganen	(gemeenteraden,	provinciebestuur,	Vlaamse	Regering,	…),	
- de	globale	 sturing,	de	conceptuele	bewaking	en	de	 integratie	van	alle	 regionale	deelprojecten	en	–

acties,	
- het	bewaken	van	de	voortgang	van	mogelijke	samenwerkingsovereenkomsten	en	onderzoeken.	
Het	 IBO	heeft	geen	beslissingskracht,	maar	zorgt	 indien	gewenst	vanuit	een	gezamenlijke	gedragenheid	
voor	het	voorbereiden	van	een	mogelijke	besluitvorming.		
De	acties	opgenomen	op	het	regionaal	actieprogramma	vormen	de	agenda	van	het	IBO.	De	focus	van	het	
IBO	ligt	dus	voornamelijk	op	de	regionale	projecten.	Het	IBO	gaat	telkens	van	start	met	een	korte	stand	van	
zaken	van	de	regionale	visie	om	vervolgens	over	te	gaan	naar	de	regionale	projecten	zoals	bijvoorbeeld	de	
beide	complexe	projecten	en	het	plan-MER	Ikea	Wevelgem	Ter	Biest.	 In	december	2017	is	het	regionaal	
actieprogramma	 voorgelegd	 aan	 het	 IBO.	 Er	 werd	 gevraagd	 om	 na	 te	 kijken	 welke	 acties	 eventueel	
ontbreken	en	om	aan	te	geven	welke	acties	een	doorstart	kunnen	gebruiken.	Het	doel	is	om	in	het	voorjaar	
van	2018	voor	deze	acties	met	het	 IBO	na	te	gaan	wat	er	concreet	nodig	 is	om	deze	acties	te	activeren:	
bijvoorbeeld	 de	 inzet	 van	 extra	 middelen,	 het	 opzetten	 van	 een	 samenwerkingsovereenkomst,	 het	
opnemen	van	een	concreet	engagement,…		
Aanvankelijk	 zijn	 beide	 kabinetten	 (Departement	 Mobiliteit	 en	 Openbare	 Werken	 (MOW)	 en	 het	
Departement	Omgeving)	vertegenwoordigd	in	het	IBO.	Het	kabinet	MOW	heeft	zich	net	voor	de	zomer	van	
2017	teruggetrokken.	Op	dat	moment	zijn	de	mandaten	verleend	aan	het	afdelingshoofd	van	AWV	en	van	
MOW	om	aanwezig	te	zijn	op	deze	IBO’s.	Het	kabinet	is	ervan	overtuigd	dat	de	administratie	voor	voldoende	
terugkoppeling	kan	zorgen.567		
In	juni	2017	is	een	nota	opgemaakt	omtrent	de	opzet	en	de	werking	van	het	Interbestuurlijk	Overleg.	Deze	
nota	is	doelbewust	ruim	verspreid	naar	aanleiding	van	een	aantal	vragen	en	onduidelijkheden	die	gerezen	
zijn	omtrent	de	opzet,	de	werking,	het	statuut	en	de	bevoegdheid	van	het	IBO.568		
De	meerwaarde	van	dit	interbestuurlijk	overleg	wordt	tot	op	vandaag	in	vraag	gesteld.	Volgens	meerdere	
actoren	 fungeert	 het	 IBO	 vandaag	 eerder	 als	 klankbordgroep	 dan	 als	 opzet	 naar	 besluitvorming.569	 Het	
complex	project	K-R8	vormt	hierin	een	uitzondering.	Daar	is	men	er	onlangs	wel	in	geslaagd	om	beslissingen	
te	nemen.570	De	kracht	van	deze	beslissingen	wordt	door	de	geïnterviewden	in	vraag	gesteld.	Het	is	geen	

																																																																				
566	T.OP	overleg	mei	2017	en	Hoornaert,	S.,	april	2017.	Strategisch	project	REKOVER	+,	jaarrapport	(maart	2016-maart	2017).	
567	Verslag	IBO,	30	juni	2017	en	Interview	oktober	2017.	Door	onverwachte	wendingen	zijn	in	de	zomer	2017	een	aantal	personeelsleden	van	het	
kabinet	weggevallen.	Hierdoor	was	onvoldoende	personeel	beschikbaar	om	iemand	af	te	vaardigen.	Bijgevolg	werd	een	mandaat	verleend	aan	het	
afdelingshoofd	AWV.		
568	Opzet	en	werking	van	en	rond	het	interbestuurlijk	overleg	Zuid-West-Vlaanderen	–	versie	na	IBO	van	30	juni	2017.			
569	T.OP	overleg	mei	2017.	
570	T.OP	overleg	mei	2017.	
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regionaal	bestuur.	Het	interbestuurlijk	overleg	fungeert	steeds	meer	op	die	manier,	maar	het	heeft	geen	
beslissingskracht.	
“Het	IBO	heeft	geen	enkel	juridische	waarde	of	statuut.	Er	worden	beslissingen	genomen,	maar	ze	zijn	niet	
formeel.	Ze	hebben	geen	bevoegdheid.”571	
De	meeste	actoren	zijn	echter	van	oordeel	dat	het	IBO	moet	blijven	bestaan	en	wel	degelijk	zijn	meerwaarde	
heeft.	Zo	is	het	zeer	belangrijk	bevonden	dat	de	beide	kabinetten	betrokken	blijven.	Op	deze	manier	kan	
horizontale	afstemming	op	Vlaams	niveau	plaatsvinden	(één	Vlaamse	stem).	Volgens	andere	actoren	ligt	de	
meerwaarde	van	het	 IBO	 in	de	afstemming	 tussen	de	verschillende	bestuursniveaus,	waarbij	men	niet	
alleen	 regionale	 processen	 en	 projecten	 op	 zich	 maar	 ook	 de	 afstemming	 tussen	 deze	 processen	 en	
projecten	onderling	bekijkt.572	

4.3.7 Complexe	projecten	–	Departement	Omgeving	heeft	weinig	impact	op	
projectdefinitie	

Omdat	AWV	en	de	lokale	actoren	een	conflict	hadden,	heeft	het	Departement	Omgeving	in	het	complex	
project	 ‘Integrale	mobiliteitsaanpak	regio	Kortrijk	K-R8’	de	rol	als	 trekker	opgenomen.	Het	Departement	
tracht	hier	een	taak	op	te	nemen	in	het	effenen	van	het	pad	en	het	samenbrengen	van	actoren.573	Door	
deze	benadering	is	het	Departement	erin	geslaagd	om	terug	vertrouwen	tussen	de	betrokken	actoren	op	te	
bouwen.		
Het	 Departement	 probeert	 aanvankelijk	 een	 rol	 op	 te	 nemen	 als	 intermediair	 naar	 andere	 Vlaamse	
beleidsdomeinen.	Door	het	proces	rond	de	regionale	visie	waren	de	doelstellingen	van	het	complex	project	
aanvankelijk	verruimd	tot	een	geïntegreerd	verhaal	tussen	mobiliteit	en	ruimtelijke	ontwikkelingen.	

“In	het	debat	rond	het	complex	project	K-R8	tracht	het	Departement	Omgeving	het	debat	open	te	
trekken	weg	van	het	louter	verkeerstechnische	naar	een	echte	discussie	rond	ruimtelijke	kwaliteit.	
Daar	versterken	ze	de	regio.”574	

In	de	 loop	van	2017	 is	dit	echter	sterk	gewijzigd.	Op	vraag	van	minister	Weyts	 is	een	groot	deel	van	de	
ruimtelijke	 ontwikkelingen	 geschrapt	 uit	 het	 projectgebied.575	 Enkel	 ontwikkelingszones	 die	 nog	 niet	 in	
ontwikkeling	zijn	en	nodig	zijn	voor	het	aanleggen	van	bijkomende	verkeersinfrastructuur	behoren	nog	tot	
de	scope.	Het	project	is	bijgevolg	geëvolueerd	naar	een	mobiliteitsproject.	Er	blijft	enigszins	wel	afstemming	
tussen	 mobiliteit	 en	 de	 ruimtelijke	 ontwikkelingen	 aanwezig.	 Zo	 wordt	 de	 ruimtelijke	 verkenning	
opgenomen	 binnen	 het	 strategisch	 project	 REKOVER.	 De	 ambitie	 is	 om	 op	 regelmatige	 tijdstippen	
terugkoppeling	 te	 voorzien	 met	 het	 complex	 project.	 Toch	 kunnen	 we	 stellen	 dat	 het	 Departement	
Omgeving	weinig	gewicht	in	de	schaal	kon	leggen	bij	de	opmaak	van	de	projectdefiniëring	van	het	complex	
project.	 Deze	 aangepaste	 projectdefinitie	 is	 ondertussen	 goedgekeurd	 door	 de	 Vlaamse	 Regering.	 Het	
project	bevindt	zich	in	de	verkennende	fase.	De	startbeslissing	laat	op	zich	wachten.	Het	kabinet	van	Weyts	
heeft	 beslist	 dat	 eerst	 een	 verkennend	mobiliteitsonderzoek	moet	worden	 uitgevoerd	 alvorens	 tot	 een	
startbeslissing	te	komen.	
Ook	 voor	 het	 project	 Kanaal	 Bossuit-Kortrijk	 had	 het	 Departement	 Omgeving	 samen	 met	 de	
intercommunale	 een	 geïntegreerde	 aanpak	 voor	 ogen.	 Het	 Departement	 Omgeving	 heeft	 er	 alles	 aan	
gedaan	om	de	projectdefinitie	open	te	trekken,	maar	dit	had	ook	hier	weinig	impact.	Uiteindelijk	heeft	de	
Vlaamse	Regering	het	complex	project	zoals	voorgesteld	door	W&Z	goedgekeurd.576	

4.3.8 BRV-gebiedswerking	als	innoverende	methodiek		
Een	werkgroep	wordt	per	 regio	 in	het	 leven	geroepen	om	bottom-up	 input	 te	 leveren	aan	het	BRV.	De	
werkgroep	 doorloopt	 een	 intensief	 traject	 van	 zes	 maanden.	 Op	 zeer	 kort	 termijn	 worden	
beleidsaanbevelingen	en	quick-wins	geformuleerd.	Dit	geeft	de	regio	de	kans	om	quick-wins	op	de	politieke	
Vlaamse	agenda	te	plaatsen	(agendering).	Door	de	selectie	van	deze	quick-wins	zijn	reeds	een	aantal	acties	
van	het	regionaal	actieprogramma	in	uitvoering.	Grote	verdienste	van	de	BRV-gebiedswerking	is	bovendien	
dat	er	tijd,	ruimte	en	middelen	ter	beschikking	worden	gesteld	om	te	werken	aan	een	regionale	visie.577	De	

																																																																				
571	Interview	november	2017.	
572	Interview	oktober	2017.	
573	Interview	november	2017.	
574	Interview	november	2017.	
575	Voor	meer	informatie	zie	2.7	Resultaten:	het	complex	project	K-R8	evolueert	naar	mobiliteitsproject	
576	Voor	meer	informatie	zie	2.7:	Resultaten:	het	complex	project	Kanaal	Bossuit-Kortrijk	
577	Interview	november	2017.	
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opname	 in	de	BRV-gebiedswerking	betekent	 een	doorstart	 voor	de	opmaak	 van	de	 regionale	 visie.	Het	
traject	creëert	een	momentum	om	alle	kennis	op	korte	termijn	te	synthetiseren	en	zo	de	eerste	bouwstenen	
van	de	visie	aan	te	leveren.				

4.3.9 Strategisch	project	als	instrument?		
De	toegevoegde	financiële	middelen	via	de	subsidie	voor	strategische	projecten	hebben	in	de	opmaak	van	
de	regionale	visie	een	meerwaarde	geleverd.	De	subsidie	was	essentieel	om	de	dynamiek	gaande	te	houden.	
De	selectie	als	strategisch	project	heeft	het	proces	opgetild	naar	een	hoger	niveau.	Het	regionaal	proces	is	
op	dat	moment	erkend	op	Vlaams	niveau	en	kreeg	een	label	als	‘strategisch	project’	toegekend.	Dit	label	
helpt	 bij	 het	 losweken	 van	middelen	 bij	 andere	 actoren.578	 Toch	 geven	 een	 aantal	 actoren	 aan	 dat	 de	
regionale	visie	hoogstwaarschijnlijk	ook	was	opgemaakt	zonder	deze	extra	middelen.		
“Door	de	opname	als	strategisch	project	weet	men	tot	in	de	kabinetten	waar	je	als	regio	mee	bezig	bent.”579		
Volgens	 de	 geïnterviewden	 focust	 het	 instrument	 strategische	 projecten	 onterecht	 op	 de	 realisatie	 op	
terrein.	De	termijn	van	een	strategisch	project	 is	beperkt	tot	twee	of	drie	 jaar.	Projecten	die	een	subsidie	
voor	loon-	en	werkingskosten	van	de	projectcoördinatie	krijgen,	kunnen	een	subsidie	voor	grondverwerving	
aanvragen.	Dit	is	geschreven	vanuit	concrete	realisatie	op	terrein.	Als	subsidies	worden	aangevraagd	in	de	
loop	van	een	strategisch	project	duurt	het	vaak	één	 jaar	 tot	er	een	beslissing	wordt	genomen	rond	deze	
aanvraag.	Door	deze	lange	wachttijd	gaat	de	dynamiek	van	het	proces	vaak	verloren.	Dit	leidt	tot	frustratie	
en	ongeloof	in	het	instrument	(verwervingssubsidies)	en	het	Departement	Omgeving.580		
	
	 	

																																																																				
578	Interview,	november	2017.	
579	Citaat	uit	interview	oktober	2017.	
580	Ervaring	met	strategisch	project	Groene	Sporen.	Bron:	interview	oktober	2017.	
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Deel	3:	Conclusies	en	aanbevelingen	voor	
realisatiegerichte	gebiedswerking	

Het	derde	deel	van	dit	rapport	geeft	het	resultaat	van	de	vergelijkende	evaluatie	van	de	vijf	cases.	Dit	zijn	
de	resultaten	van	de	derde	fase	van	het	onderzoek,	waarin	de	inzichten	vanuit	de	cases	opnieuw	worden	
opgeschaald:	er	wordt	een	terugkoppeling	gemaakt	naar	de	algemene	doelstellingen	van	realisatiegerichte	
gebiedswerking.	 Deze	 meta-reflectie	 resulteert	 in	 haalbare	 aanbevelingen	 en	 input	 voor	 een	
gedifferentieerde	strategie	voor	de	gebiedswerking	vanuit	het	Departement	Omgeving.	Deze	bevindingen	
zijn	in	een	eerste	draftversie	van	dit	rapport	opgesteld	om	vervolgens	te	bespreken	tijdens	het	interactief	
leermoment	(zie	deel	1:	hoofdstuk	2.1.3	Leermoment	Gebiedsontwikkeling).	Op	basis	van	deze	bevindingen	
zijn	de	aanbevelingen	bijgestuurd.	
	

1 Lessen	uit	de	cases	

1.1 Het	belang	van	de	instapconditie		
Een	zeer	belangrijk	element	in	realisatiegerichte	gebiedswerking	is	het	moment	waarop	je	als	partner	in	het	
proces	stapt.	Wat	is	de	context	op	dat	moment?	Was	het	een	gunstige	instapconditie?	Gaat	het	om	een	
conflictsituatie,	een	urgentie	of	start	je	zeer	‘low-profile’?	Soms	is	er	een	‘window	of	opportunity’	en	moet	
je	daarop	ingaan.	Het	juist	inschatten	van	deze	startsituatie	is	essentieel	om	effectief	aan	realisatiegerichte	
gebiedswerking	te	kunnen	doen,	zonder	vertraging	op	te	lopen,	nog	voor	het	proces	begint.	Onderstaande	
voorbeelden	uit	de	cases	illustreren	de	verschillende	instapcondities.	
	
T.OP	 Limburg	 kent	 door	 zijn	 specifieke	 context,	 een	 zeer	 langzame	 start.	 Naar	 aanleiding	 van	 de	
vooropgestelde	 sluiting	 van	 Ford	 Genk	 in	 2014	 beslist	 de	 Vlaamse	 Regering	 in	 maart	 2012	 om	 een	
Strategisch	 Actieplan	 Limburg	 Kwadraat	 (SALK)	 op	 te	 stellen.	 Ruimte	 Vlaanderen	 (nu	 Departement	
Omgeving)	 is	 op	 dat	moment	 reeds	 partner	 in	 SALK,	maar	 in	 een	 beperkte	 taak	waarin	 ze	 zichzelf	 niet	
herkent.	In	het	actieplan	ontbreekt	initieel	een	samenhangende,	gebiedsgerichte	logica.	Om	deze	leemte	in	
te	vullen,	lanceert	het	Departement	Omgeving	T.OP	Limburg.	Die	introductie	van	T.OP	Limburg	in	SALK	ligt	
echter	zeer	gevoelig	bij	de	andere	actoren.	Zij	hebben	schrik	dat	dit	nieuwe	ruimtelijke	spoor	het	proces	zal	
vertragen.	Deze	confrontatie	of	conflictsituatie	zorgt	ervoor	dat	het	territoriaal	ontwikkelingsprogramma	
pas	in	maart	2014	officieel	als	ruimtelijke	pijler	aan	het	SALK-investeringsplan	wordt	toegevoegd.		
Wanneer	 de	 Stedelijke	 Regio	 Kortrijk	wordt	 opgenomen	 als	 BRV-testgebied,	 staat	 de	 gebiedswerking	 al	
relatief	ver.	De	realisatie	op	het	terrein	laat	op	zich	wachten,	maar	er	is	al	zeer	veel	voorbereiding	gebeurd.	
De	tweede	subsidie	voor	het	strategisch	project	REKOVER	loopt	en	er	is	al	veel	studiewerk	verricht.	Er	wordt	
ingepikt	 op	 de	 vernieuwde	 regionale	 aanpak	 die	 op	 dat	 moment	 door	 de	 intercommunale	 Leiedal,	 in	
afstemming	met	de	gemeenten	in	haar	werkingsgebied,	stilaan	vorm	krijgt.	Deze	startsituatie,	waarin	er	al	
een	 traditie	 van	 samenwerking	 en	 gebiedsgerichte	 werking	 bestaat	 door	 zowel	 de	 provincie	 als	 de	
intercommunale	Leiedal,	 is	comfortabel	en	eerder	uitzonderlijk.	Hierdoor	 is	er	minder	energie	nodig	om	
partnerschappen	op	te	stellen	en	kan	men	sneller	focussen	op	de	ruimtelijke	aspecten.	
Het	 opzetten	 van	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 is	 in	 T.OP	 Noordrand	 een	 grote	 uitdaging	 en	
vooruitstrevende	doelstelling.	De	Brusselse	Noordrand	is	een	zeer	complexe	bestuurlijke	context.	 In	het	
verleden	is	het	nog	niet	gelukt	om	binnen	deze	context	een	succesvolle	 intergewestelijke	samenwerking	
over	ruimtelijke	vraagstukken	tot	stand	te	brengen.	Bij	de	opstart	van	T.OP	Noordrand	is	men	zich	nog	niet	
helemaal	bewust	van	deze	complexe	en	gevoelige	 ‘intergewestelijke’	context.	 In	de	 loop	van	het	proces	
komen	geleidelijk	aan	de	pijnpunten	naar	boven	om	tot	 intergewestelijke	 samenwerking	 te	komen.	Het	
leren	omgaan	met	deze	pijnpunten	en	gevoeligheden	is	noodzakelijk,	vooraleer	er	kan	worden	ingezet	op	
realisatiegerichte	 gebiedswerking	 en	 ruimtelijke	 realisatie.	 Er	 is	 lang	 gewerkt	 aan	 het	 opzetten	 van	 de	
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partnerschappen	en	het	samen	zoeken	naar	gedeelde	doelstellingen.	De	ruimtelijke	resultaten	van	T.OP	
Noordrand	zijn	hierdoor	vandaag	nog	beperkt.		
In	 de	 stadsregio	 Turnhout	 is	 er	 reeds	 een	 samenwerkingsgerichte	 cultuur.	 Er	 zijn	 een	 groot	 aantal	
samenwerkingsvormen,	en	de	stadsregio	heeft	een	 lange	traditie	van	 intergemeentelijke	samenwerking.	
Deze	samenwerking	gaat	echter	zelden	over	‘geïntegreerd’	gebiedsgericht	samenwerken.	De	aankondiging	
van	 de	 opmaak	 van	 het	 RUP	 afbakening	 regionaalstedelijk	 gebied	 Turnhout	 in	 1997	 vormt	 de	 eerste	
concrete	aanleiding	voor	samenwerking	tussen	de	gemeenten	in	de	regio	over	een	ruimtelijke	thematiek.		
Ook	in	de	Demervallei	is	er	een	lange	traditie	van	samenwerking.	De	focus	van	de	samenwerking	is	hier	wel	
meer	ruimtelijk,	maar	slechts	in	mindere	mate	geïntegreerd.	Het	eerste	grote	voorstel	tot	herinrichting	van	
de	Demervallei	dateert	al	van	1959.	Na	de	overstromingen	 in	1995	en	1998	wordt	er	opnieuw	aan	tafel	
gezeten	om	(uit	noodzaak)	een	ontwikkelingsplan	op	te	maken	door	VMM	en	ANB	(vanuit	de	idee	dat	VMM	
waterbeheerder	zou	worden	als	de	Demer	wordt	aangeduid	als	onbevaarbare	waterloop).	Dit	plan	wordt	
echter	door	W&Z	van	tafel	geveegd,	omdat	zij	waterbeheerder	blijven	van	de	bevaarbare	waterloop.	De	
gemeenten	 en	 het	 Regionaal	 Landschap	 Noord-Hageland	 (RLNH)	 willen	 het	 verrichte	 studiewerk	 niet	
verloren	 laten	 gaan.	 Bijgevolg	 wordt	 kort	 daaropvolgend	 ingediend	 op	 de	 oproep	 van	 de	 strategische	
projecten	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 om	 de	 financiële	 ondersteuning	 van	 het	 RLNH	 als	
‘bemiddelende’	projectcoördinator	aan	te	vragen.	De	start	van	het	strategisch	project	betreft	hier	dus	een	
conflictsituatie.	 De	 grootste	 verschillen	 met	 de	 conflictsituatie	 in	 T.OP	 Limburg	 is	 dat	 de	 rol	 van	 het	
Departement	Omgeving	hier	minder	groot	is	en	dat	hier	wel	al	veel	ruimtelijk	studiewerk	voorhanden	is.	
Na	 afloop	 van	 het	 eerste	 strategisch	 project	 in	 de	 Demervallei	 (2010)	 is	 het	 Departement	 Omgeving	
uitgenodigd	voor	een	bijkomende	taak,	namelijk	als	opsteller	van	het	gewestelijk	RUP	voor	de	Demervallei	
en	 als	 vergunningverlener.	 Deze	 vraag	 aan	 het	 Departement	 Omgeving	 is	 aangewend	 om	 naast	 deze	
inbreng	in	het	proces	ook	andere	rollen	op	te	nemen.	Vanaf	dat	moment	is	geleidelijk	aan	de	rol	van	het	
Departement	 Omgeving	 in	 het	 proces	 van	 de	 Demervallei	 toegenomen.	 In	 december	 2010	 wordt	 de	
Demervallei	als	prioritaire	actie	op	de	AGNAS-agenda	geplaatst,	en	op	dat	moment	wordt	de	rol	van	het	
Departement	Omgeving	ook	uitgebreid.	
	

1.2 Het	meenemen	van	lopende	processen	
Een	deel	van	de	bewustwording	van	het	instapmoment,	is	het	beseffen	welke	processen	er	al	lopende	zijn	
of	welke	partnerschappen	er	al	bestaan	én	deze	mee	te	nemen	in	de	opbouw	van	een	vervolgproces.	Dit	
voorkomt	niet	alleen	het	nodeloos	hernemen	van	verricht	studiewerk.	Het	is	ook	een	waardering	van	het	
werk	dat	in	dit	gebied	reeds	door	de	partners	is	uitgevoerd.	In	T.OP	Limburg	hebben	verschillende	lokale	
actoren	 bijvoorbeeld	 het	 gevoel	 dat	 de	 T.OP	 werking	 er	 ‘van	 bovenaf	 is	 neergedaald’	 zonder	 goed	 te	
beseffen	 wat	 er	 allemaal	 lopende	 is.	 Ze	 vragen	 zich	 af	 of	 het	 verrichte	 voorbereidingswerk	 wel	 is	
meegenomen.	Dit	geeft	de	lokale	actoren	het	gevoel	dat	hun	werk	niet	wordt	gewaardeerd.	
T.OP	Noordrand	tracht	de	lopende	trajecten	zichtbaar	te	maken	voor	andere	actoren	vanuit	de	idee	dat	dit	
net	tot	meerwaarde	kan	leiden.	T.OP	Noordrand	wil	komen	tot	afstemming	tussen	de	lopende	processen	
en	 een	 visie	 die	 in	 samenspraak	 wordt	 ontwikkeld.	 Via	 de	 projectmonitor	 bracht	 het	 Departement	
Omgeving	lopende	processen	en	locatiegebonden	acties	in	kaart.	Het	Departement	Omgeving	wou	zo	onder	
meer	overtollige	projectstructuren	vermijden	en	synergiën	of	conflicten	detecteren.	Deze	projectmonitor	
heeft	enige	tijd	stilgelegen	omdat	het	zeer	veel	tijd	vergde	en	omdat	het	niet	duidelijk	was	welke	(Vlaamse)	
projecten	precies	relevant	waren,	gezien	de	focus	op	de	vijf	werven.	Dit	wordt	nu	langzaamaan	terug	actief.	
In	de	case	Demer	is	het	Ontwikkelingsplan	Demer	één	van	de	oorzaken	geweest	van	conflict	tussen	VMM	
en	W&Z.	Het	doel	 van	de	eerste	 subsidie	 strategisch	project	was	om	de	visie	uit	 dit	 document,	 toch	 te	
kunnen	meenemen.	Samen	met	de	afbakening	in	het	kader	van	het	AGNAS-RUP	vormen	het	waardevolle	
documenten	als	leidraad	voor	verdere	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	Demervallei.	Het	meenemen	van	al	
het	 bestaande	 studiemateriaal	 en	 de	 bestaande	 samenwerkingsverbanden,	 heeft	 alleen	 maar	 meer	
voordelen	gekend	in	het	vervolg	van	het	traject.	Het	meenemen	van	lopende	processen	zorgt	dus	niet	alleen	
voor	 een	 vermindering	 van	 (dubbel)	 studiewerk,	 maar	 voornamelijk	 ook	 voor	 de	 waardering	 van	 de	
partners.	
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1.3 Nood	aan	een	duidelijke	aanpak	of	positiebepaling	
Uit	de	analyse	van	de	cases	blijkt	dat	er	soms	een	(groot)	verschil	 is	tussen	de	rol	die	de	andere	partijen	
verwachten	dat	het	Departement	Omgeving	zal	opnemen	(bv.	vergunningverlener)	en	de	rol	die	effectief	
wordt	opgenomen.	
Tijdens	de	interviews	zijn	verschillende	lokale	actoren	bevraagd	over	de	rol	die	het	Departement	Omgeving	
volgens	hen	heeft	gespeeld	in	de	case.	Doordat	dit	voor	de	actoren	niet	altijd	even	helder	is,	wordt	die	rol	
initieel	 door	het	 onderzoeksteam	onderschat.	 In	 de	 case	 T.OP	 Limburg	 spelen	de	 inspanningen	 van	het	
Departement	Omgeving	zich	bijvoorbeeld	steeds	meer	achter	de	schermen	af,	waardoor	ze	voor	de	andere	
partners	 soms	onzichtbaar	 blijven.	Deze	 eerder	 ondersteunende	 rol	 is	 niet	 altijd	 even	duidelijk	 voor	 de	
actoren	 in	het	veld.	Bepaalde	actoren	vragen	zich	zelfs	af	of	T.OP	Limburg	nu	eigenlijk	nog	bestaat.	Het	
Departement	Omgeving	heeft	hier	bewust	ingezet	op	het	verleggen	van	de	focus	op	realisatie,	steeds	meer	
bottom-up,	 in	 plaats	 van	 een	meer	 abstracte,	 overkoepelende	 top-down	 benadering.	 Deze	wijziging	 of	
positieverandering	 is	aan	de	actoren	 in	het	veld	minder	duidelijk	gecommuniceerd,	waardoor	de	 initiële	
betrokkenheid	van	het	Departement	Omgeving	nog	steeds	werd	verwacht.	
Bij	 de	 Stadsregio	 Turnhout	 zijn	de	 verwachtingen	 van	de	 lokale	 actoren	over	de	betrokkenheid	 van	het	
Departement	Omgeving	veel	hoger	dan	de	rol	die	het	heeft	ingelost.	Het	verloop	van	het	strategisch	project	
gaat	gepaard	met	een	 interne	 reorganisatie	van	het	voormalige	Ruimte	Vlaanderen.	Dit	 	 zorgt	voor	een	
verloop	van	personeel	en	weinig	continuïteit	in	de	opvolging	van	het	strategisch	project.	De	stadsregio	heeft	
hoge	verwachtingen	van	de	samenwerking	met	het	Departement	Omgeving,	maar	deze	worden	niet	echt	
ingevuld.	Het	Departement	Omgeving	is	weinig	structureel	betrokken	in	de	Stadsregio,	terwijl	er	initieel	wel	
een	grotere	betrokkenheid	is	omschreven	in	de	oproep.	De	specifieke	taak	van	het	Departement	Omgeving	
ten	opzichte	van	de	stadsregio	is	reeds	bij	aanvang	van	het	strategisch	project	vrij	onduidelijk	en	heeft	onder	
meer	hierdoor	ook	niet	kunnen	wegen	op	het	sneller	nastreven	van	ruimtelijke	 realisatie.	Wanneer	een	
verwachtingspatroon	 niet	 wordt	 ingelost,	 schept	 dit	 dikwijls	 een	 conflictsituatie	 die	 nadelig	 is	 voor	 de	
realisatiegerichte	gebiedswerking.		

1.4 Over	de	verschillende	aanpakken	en	instrumenten	in	
de	cases	

De	studie	is	gestart	met	de	selectie	van	vijf	cases	door	het	Departement	Omgeving.	Elk	van	de	cases	heeft	
een	andere	insteek	(de	Demervallei	is	geselecteerd	vanuit	de	AGNAS-werking,	T.OP	Limburg	omwille	van	
het	 territoriaal	 ontwikkelingsprogramma,	 de	 Stedelijke	 Regio	 Kortrijk	 omwille	 van	 de	 selectie	 als	 BRV-
gebiedswerking,	etc.),	maar	er	zijn	ook	een	aantal	parallellen.	Zo	kent	het	project	T.OP	Limburg	momenteel	
een	verdere	doorvertaling	in	de	subsidie	van	het	strategisch	project	Kolenspoor	en	maakt	deze	ruimtelijke	
werf	 ook	 al	 deel	 uit	 van	de	BRV-gebiedswerking.	 Er	 kan	dus	niet	 gesproken	worden	 van	één	aanpak	of	
instrument	 voor	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 in	 één	 case.	 Het	 gaat	 om	 een	mix	 van	 verschillende	
aanpakken	en	instrumenten,	waarbij	niet	steeds	een	op	een	is	af	te	leiden	welke	instrumenten	nu	de	meeste	
invloed	hebben	gehad.	

1.4.1 Territoriaal	Ontwikkelingsprogramma	(T.OP)	–	een	lerende	aanpak	
Het	Departement	Omgeving	definieert	T.OP	als	een	nieuw	instrument	in	het	ruimtelijk	ontwikkelingsbeleid.	
Het	 kadert	 in	 de	 vernieuwing	 van	het	 plansysteem	naar	 aanleiding	 van	de	opmaak	 van	het	 Beleidsplan	
Ruimte	 Vlaanderen.	Op	 de	website	 van	 het	 Departement	wordt	 het	 als	 volgt	 omschreven:	 “Het	 brengt	
relevante	belanghebbenden	samen	om	in	een	bepaald	gebied	vanuit	gemeenschappelijke	doelstellingen	tot	
(een	programma	van)	realisaties	op	korte	en	middellange	termijn	te	komen.”	T.OP	is	volgens	deze	definitie	
dus	 geen	 officieel	 ‘instrument’	 in	 de	 strikte	 zin	 van	 het	 woord.	 De	 procedure	 voor	 een	 ruimtelijk	
uitvoeringsplan	en	de	werking	van	de	complexe	projecten	zijn	voorbeelden	van	 instrumenten	die	wel	 in	
decreten	 zijn	 vastgelegd,	 net	 als	 de	 voorwaarden	 voor	 de	 toekenning	 van	 subsidies	 voor	 strategische	
projecten	in	een	besluit	van	de	Vlaamse	Regering	is	vastgelegd.			
Vanuit	het	onderzoeksteam	wordt	het	T.OP	eerder	als	een	‘aanpak’,	een	methode	ervaren,	die	nog	in	volle	
evolutie	is	en	waarvan	de	voorwaarden	of	werking	nog	niet	is	vastgelegd.	Daarbij	zijn	de	twee	T.OP’s	die	in	
deze	studie	zijn	onderzocht	ook	zeer	verschillend,	zowel	naar	setting	als	naar	ambities.	Het	valt	op	dat	T.OP	
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Limburg	geleerd	heeft	van	T.OP	Noordrand	en	omgekeerd.	T.OP	is	een	relatief	nieuwe	aanpak	en	er	zijn	nog	
heel	wat	bedenkingen	bij	de	invulling	van	de	aanpak	in	praktijk:	wanneer	wordt	dit	instrument	ingezet?	Is	
de	aanpak	afhankelijk	van	de	startsituatie?	Welke	rol	neemt	het	Departement	Omgeving	juist	op	in	welke	
fase?	Hoe	moet	het	Departement	Omgeving	zich	positioneren	in	een	specifieke	context?		

1.4.2 Strategisch	ruimtelijke	projecten	–	1	subsidie	met	veel	varianten	
Het	Regionaal	Landschap	Noord-Hageland	heeft	de	Demervallei	als	case	ingediend	voor	de	eerste	oproep	
van	 strategische	 projecten	 in	 2007.	 De	 Demervallei	 is	 hiermee	 het	 eerste	 strategisch	 project	 in	 het	
buitengebied.	Het	 doel	 van	 de	 eerste	 subsidieaanvraag	 is	 een	 betere	 afstemming	 van	 de	wildgroei	 aan	
plannen	 in	 de	 Demervallei.	 De	 bestaande	 context,	 lopende	 plannen	 en	 gebiedsgerichte	 projecten	 zijn	
geïnventariseerd	en	een	communicatieplan	is	ontwikkeld.	Er	is	voornamelijk	ingezet	op	het	vormgeven	van	
de	 procesmatige	 doelstellingen:	 het	 opzetten	 van	 partnerschappen,	 het	 opzetten	 van	 een	
organisatiestructuur	en	het	komen	tot	een	gezamenlijk	gedragen	agenda.	Zo	ontstaat	voor	het	eerst	een	
geïntegreerde	en	gedragen	visie,	die	is	opgebouwd	rond	drie	krachtlijnen.		
De	 tweede	 subsidieaanvraag	 bouwt	 daarop	 verder	 en	 koppelt	 het	 project	 met	 het	 SIGMA-plan.	 De	
uitwerking	van	het	plan-MER	is	in	deze	periode	onderzocht,	samen	met	de	verschillende	alternatieven	en	
scenario’s.	Deze	tweede	subsidieperiode	(2012-2015)	wordt	gevolgd	door	een	derde	(2016-2019).	Pas	 in	
deze	derde	subsidieperiode	kan	er	werk	worden	gemaakt	van	de	concrete	uitvoering	van	de	integrale	visie,	
na	het	bekrachtigen	van	een	voorkeurscenario	door	alle	betrokken	partijen.	Het	voorkeursscenario	geeft	
een	duidelijk	zicht	op	de	acties,	belangen	en	op	realisatie.	Sinds	deze	bekrachtiging	wordt	sterk	ingezet	op	
hefboomprojecten.	 De	 actoren	 verenigen	 hun	middelen	 en	 op	 korte	 tijd	 worden	 realisaties	 op	 terrein	
uitgevoerd.	 Het	 instrument	 strategische	 projecten	wordt	 pas	 echt	 in	 deze	 laatste	 fase	 ingezet	 voor	 de	
ruimtelijke	 realisatie	die	nu	ook	op	het	 terrein	 zichtbaar	wordt.	 In	de	 voorgaande	 fases	 is	 voornamelijk	
ingezet	op	(procesgerelateerde)	stappen	om	later	tot	realisatie	te	kunnen	komen.		
De	 Stadsregio	 Turnhout	 is	 geselecteerd	 voor	 de	 bijkomende	 oproep	 van	 de	 strategische	 projecten	
‘stadsregio’.	 Het	 aspect	 realisatie	 was	 iets	 minder	 relevant	 bij	 deze	 oproep.	 Het	 strategisch	 project	 in	
Turnhout	 heeft	 binnen	 het	 tijdsbestek	 van	 de	 subsidieperiode	 het	 budget	 ingezet	 om	 de	 stadsregio	
bestuurlijk	 vorm	 te	 geven.	 Een	 optimale	 organisatiestructuur	 is	 immers	 cruciaal	 om	 te	 realiseren.	 De	
subsidie	was	een	hefboom	om	hiertoe	te	komen.	
In	de	case	Stedelijke	Regio	Kortrijk	zijn	er	 twee	subsidies	gegund	voor	 strategische	projecten.	ReKOVer	
heeft	gelopen	van	2013	tot	2015.	In	2015	heeft	dit	een	verlengstuk	gekend	door	de	BRV-gebiedswerking	en	
REKOVER+	is	gestart	in	2016	en	loopt	nog	steeds.	De	eerste	subsidie	is	gegund	in	het	kader	van	de	bijzondere	
oproep	‘stadsregio’.	Tijdens	deze	eerste	subsidieperiode	is	reKOVer	erin	geslaagd	om	binnen	de	termijn	van	
twee	jaar	zijn	doel	te	bereiken.	De	subsidie	is	essentieel	gebleken	om	de	dynamiek	gaande	te	houden.	De	
selectie	als	BRV-testgebied	heeft	het	proces	naar	een	hoger	niveau	getild,	en	de	erkenning	zorgde	voor	het	
verkrijgen	van	middelen	bij	andere	actoren.	Er	is	een	vernieuwde	aanpak	van	regionale	visievorming	gevoed	
met	 thematische	 deelrapporten,	 de	 eerste	 bouwstenen	 van	 de	 visie	 zijn	 geleverd,	 het	 eerste	
actieprogramma	 is	opgezet	en	de	 juiste	partners	zitten	 rond	 tafel.	Deze	doelstellingen	zijn	voornamelijk	
procesmatig	en	zijn	noodzakelijke	stappen	om	later	aan	ruimtelijke	realisatie	te	doen.	Het	betreft	nog	geen	
ruimtelijke	realisatie	zelf.	Dit	is	wel	deels	opgenomen	in	de	subsidieperiode	REKOVER+,	die	afloopt	in	2019.	
Met	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	worden	de	strategische	projecten	als	een	instrument	voor	de	
‘realisatie’	 van	 de	 planning	 geïntroduceerd.	 De	 doelstelling	 van	 de	 subsidie	 is	 dat	 het	 project	 een	
‘ruimtelijke’	 uitvoering	 krijgt	 op	 korte	 termijn,	 door	 het	 financieren	 van	 projectcoördinatie.	 De	 subsidie	
wordt	in	elk	van	de	bovenstaande	cases	ingezet	voor	projectcoördinatie.	Op	dit	vlak	zijn	alle	cases	gelijk.	
Het	verschil	 zit	hem	in	wat	er	wordt	gecoördineerd:	 soms	wordt	de	coördinatie	 ingezet	om	plannen	op	
elkaar	af	te	stemmen,	een	stadsregio	te	ontwikkelen,	partnerschappen	en	een	organisatiestructuur	op	te	
zetten,	een	gedragen	visie	te	creëren,	daadwerkelijk	op	het	terrein	uit	te	voeren,	...	Voornamelijk	projecten	
die	aan	een	tweede	of	derde	subsidieperiode	toe	zijn	of	al	een	lange	voorgeschiedenis	hebben,	zetten	de	
subsidies	daadwerkelijk	 in	voor	ruimtelijke	realisatie.	Een	duidelijk	voorbeeld	hiervan	 is	het	proces	 in	de	
Demervallei	dat	nu	na	drie	subsidieperioden	pas	zichtbare	resultaten	op	het	terrein	heeft:	de	uitbouw	van	
de	eerste	ontmoetingsplaatsen	langsheen	de	Demer.	
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Het	kan	in	vraag	worden	gesteld	of	het	strategisch	project	altijd	het	meest	geschikte	(subsidie)instrument	
is.	 De	 bovenstaande	 opsomming	 lijkt	 niet	 helemaal	 te	 stroken	met	 de	 doelstelling	 van	 de	 strategische	
projecten,	waar	heel	sterk	op	de	realisatie	op	korte	termijn	op	het	terrein	wordt	gefocust.	Toch	zijn	elk	van	
de	verschillende	functies	die	het	nu	vervult,	dikwijls	de	noodzakelijke	voorbereiding	om	uiteindelijk	op	het	
terrein	 te	kunnen	realiseren,	dus	het	houdt	er	wel	 sterk	verband	mee.	Moet	er	 in	de	 toekomst	worden	
nagedacht	over	een	nieuw	soort	instrument	voor	het	ondersteunen	van	procesmatige	doelstellingen	in	het	
kader	 van	 gebiedsgerichte	 samenwerking?	 Een	 vorm	van	beleidsmatige	ondersteuning	 zoals	 het	 helpen	
opzetten	 van	 een	 robuuste	 organisatiestructuur	 die	 noodzakelijk	 is	 om	 te	 komen	 tot	 realisatie	 van	 de	
planning?	Of	een	 instrument	dat	ondersteunt	bij	het	stroomlijnen	van	talrijke	plannen	tot	één	gedragen	
visie?	Een	diversificatie	van	of	binnen	het	 instrument	 lijkt	aan	de	orde,	zodat	de	dienstverlening	die	het	
Departement	Omgeving	tracht	te	doen	met	één	instrument,	veel	meer	toegespitst	kan	worden	op	de	exacte	
nood	van	de	subsidieaanvrager.	

1.4.3 AGNAS	–	meer	dan	de	opmaak	van	een	gewestelijk	RUP		
Ter	uitvoering	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	en	het	maximaal	vrijwaren	van	de	open	ruimte	
in	 het	 buitengebied	 voor	 landbouw,	 natuur	 en	 bos,	 heeft	 de	 Vlaamse	 Regering	 beslist	 om	
afbakeningsprocessen	 op	 de	 starten.	Deze	 afbakeningsprocessen	 zijn	 AGNAS-processen,	waarbij	 AGNAS	
staat	voor	de	Afbakening	van	de	Gebieden	van	de	Natuurlijk	en	Agrarische	Structuur.	Van	2004	tot	2009	
heeft	 de	 Vlaamse	 overheid	 in	 overleg	 met	 gemeenten,	 provincies	 en	 middenveldorganisaties	 een	
ruimtelijke	visie	op	landbouw,	natuur	en	bos	uitgewerkt	in	dertien	buitengebiedregio’s.	Deze	visie	vormt	de	
basis	 voor	 de	 opmaak	 van	 gewestelijke	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen,	 die	 de	 bestemmingen	 op	
perceelsniveau	vastleggen.	 
Eén	van	de	insteken	voor	deze	opdracht	is	de	variatie	aan	projecten,	waarbij	AGNAS	ook	als	een	aanpak	
voor	RGW	 is	 geselecteerd.	 In	 het	 kader	daarvan	 is	 de	 case	Demervallei	 onderzocht.	De	opmaak	 van	de	
ruimtelijke	visie	in	het	kader	van	de	AGNAS-RUP’s	maakt	deel	uit	van	een	dynamisch	proces	dat	gebeurt	in	
nauwe	samenwerking	met	betrokken	gemeenten,	provincies	en	de	voornaamste	belangengroepen.	Het	is	
dus	een	typisch	voorbeeld	van	realisatiegerichte	gebiedswerking,	maar	met	een	specifieke	thematiek.	Alle	
lessen	 uit	 en	 aanbevelingen	 voor	 realisatiegerichte	 gebiedswerking,	 gelden	 dus	 ook	 voor	 deze	 AGNAS-
processen,	en	vice	versa.	

1.4.4 BRV-gebiedswerking	zorgt	voor	stroomversnelling	en	zet	aan	tot	engagement	
In	2014	opteert	de	minister	van	Omgeving	Joke	Schauvliege	voor	een	relance	van	het	traject	Beleidsplan	
Ruimte	Vlaanderen	(BRV).	Tien	regio’s	in	Vlaanderen	worden	geselecteerd	om	via	een	gebiedswerking	de	
visie,	de	strategieën	en	de	concepten	van	het	Groenboek	BRV	uit	te	testen	op	het	terrein.	De	Stedelijke	
Regio	Kortrijk	is	opgenomen	als	één	van	deze	tien	testgebieden.	De	opname	van	de	regio	als	testgebied	van	
de	BRV-gebiedswerking	verloopt	parallel	met	het	tweede	subsidiejaar	van	het	strategisch	project	reKOVer.	
Na	 een	 intensief	 traject	 van	 zes	 maanden	 met	 de	 werkgroep,	 worden	 er	 op	 zeer	 korte	 termijn	
beleidsaanbevelingen	en	quick-wins	geformuleerd.	Dit	geeft	de	regio	de	kans	om	quick-wins	op	de	politieke	
Vlaamse	agenda	te	plaatsen	(agendering).	Door	de	selectie	van	deze	quick-wins	zijn	ook	reeds	een	aantal	
acties	van	het	regionaal	actieprogramma	in	uitvoering.	De	grote	verdienste	van	de	BRV-gebiedswerking	is	
bovendien	dat	er	tijd,	ruimte	en	middelen	ter	beschikking	worden	gesteld	om	te	werken	aan	een	regionale	
visie.	De	opname	van	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	in	de	BRV-gebiedswerking	betekent	een	doorstart	voor	de	
opmaak	van	de	regionale	visie	en	het	traject	creëert	een	momentum	om	alle	kennis	op	korte	termijn	te	
synthetiseren.	De	projecten	raken	in	een	stroomversnelling	en	alleen	al	de	erkenning	als	BRV-testgebied	zet	
lokale	actoren	aan	tot	concrete	engagementen.		
Het	 Kolenspoor	 uit	 T.OP	 Limburg	 is	 ook	 één	 van	 de	 10	 BRV-trajecten,	 waarbij	 de	 aanvraag	 voor	 het	
strategisch	project	Kolenspoor	één	van	de	mogelijke	quick-wins	is,	dat	ook	is	gerealiseerd.	In	de	onderzochte	
cases	heeft	de	BRV-gebiedswerking	dus	de	beoogde	doorstart	gegeven	aan	tal	van	deelprojecten,	die	in	een	
stroomversnelling	zijn	geraakt.	
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1.5 Hefboomprojecten	-	werken	met	een	ruimtelijk	
vocabularium	en	concretiseren	

Een	 volgende	 vaststelling	 uit	 de	 cases	 is	 het	 belang	 van	 een	 snelle	 concretisering	 van	 de	 abstracte	
doelstellingen	 naar	 een	 ruimtelijk	 programma.	 Het	 definiëren	 van	 deelprojecten,	 hefboomprojecten,	
sporen	 of	 werven	 zorgt	 steeds	 voor	 meer	 realisatiegerichtheid,	 dan	 het	 blijven	 praten	 in	 abstracte	
concepten.	
Eén	van	de	leerpunten	van	T.OP	Limburg	is	het	feit	dat	er	zeer	‘breed’	en	minder	ruimtelijk	is	gestart,	maar	
dat	het	focussen	op	concrete	cases	(werven)	zeer	belangrijk	is	geweest:	Ontwikkelingen	op	projectniveau	
konden	veel	meer	geconcretiseerd	worden	en	hebben	de	betrokkenheid	en	het	vertrouwen	van	de	actoren	
vergroot.	Het	scepticisme	over	‘circulaire	economie’	is	bijvoorbeeld	sterk	verminderd	zodra	dit	een	concrete	
ruimtelijke	vertaling	kreeg.	Deze	vaststelling	zien	we	ook	terugkomen	in	de	andere	T.OP	projecten.	
In	T.OP	Noordrand	is	in	de	loop	van	het	proces	duidelijk	geworden	dat	verruimtelijken	nodig	is	om	het	nut	
van	de	intergewestelijke	samenwerking	aan	te	tonen.	De	omschakeling	van	de	oorspronkelijke	doelstelling	
om	een	langetermijnvisie	te	formuleren	naar	een	meer	projectgerichte	benadering	met	concrete	projecten,	
heeft	 hiertoe	 bijgedragen.	 Aan	 de	 hand	 van	 concrete	 kleinschalige	 situaties	 (vb.	NAVO	 en	 Buda)	wordt	
duidelijk	waar	 de	 pijnpunten	 liggen.	 Door	 het	werken	 op	 een	 kleiner	 schaalniveau,	met	 bevattelijke	 en	
herkenbare	cases,	wordt	het	haalbaar	voor	partners	zoals	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	om	actief	mee	
te	investeren.	De	projectgerichte	benadering	leunt	ook	dichter	aan	bij	het	lokale	schaalniveau.	Aan	de	hand	
van	concrete	werven	en	projecten	op	een	kleiner	schaalniveau	kan	eenvoudig	worden	aangetoond	dat	het	
mogelijk	 is	 om	 oplossingen	 te	 vinden	 voor	 ruimtelijke	 uitdagingen	 en	 deze	 te	 vertalen	 in	 succesvolle	
realisaties	die	het	draagvlak	voor	de	werking	verhogen.	De	overgang	naar	concrete	werven	zorgt	ervoor	dat	
een	aantal	partners	actiever	betrokken	raken.		
In	de	case	Stedelijke	Regio	Kortrijk	is	echter	het	omgekeerde	effect	waar	te	nemen:	hoe	concreter	de	acties	
worden,	hoe	meer	de	actoren	terugvallen	op	de	eigen	belangen.	Het	voorontwerp	van	de	regionale	visie	
wordt	(informeel)	gedragen	door	de	betrokken	gemeenten.	Op	dat	moment	is	de	visie	nog	zeer	vaag,	met	
vrij	generieke	doelstellingen.	De	consensus	tussen	de	actoren	over	de	globale	regionale	visie	lijkt	echter	te	
verdwijnen	bij	de	overgang	naar	concrete	acties.	
Samenvattend	 kunnen	 we	 stellen	 dat	 abstracte	 doelstellingen	 niet	 zorgen	 voor	 realisatie,	 maar	 dat	
ontwikkelingen	 op	 projectniveau	 de	 betrokkenheid	 en	 het	 vertrouwen	 bij	 de	 actoren	 meestal	 wel	
vergroten.	Door	in	te	zetten	op	hefboomprojecten,	wordt	het	daarnaast	ook	vlugger	duidelijk	of	er	draagvlak	
is	voor	de	ruimtelijke	samenwerking.	Bij	T.OP	Noordrand	heeft	de	projectgerichte	benadering	het	draagvlak	
vergroot,	in	de	case	Stedelijke	Regio	Kortrijk	heeft	deze	concretisering	net	gezorgd	dat	de	gevoeligheden	
aan	 het	 licht	 zijn	 gekomen	 wanneer	 het	 voor	 sommige	 partners	 plots	 ‘te’	 dichtbij	 komt	 (vb.	 Welke	
woonuitbreidingsgebieden	zullen	worden	geschrapt	en	welke	niet?).	
	

1.6 Organisatiestructuur	en	besluitvorming	-	Het	nemen	
van	beslissingen	

In	elk	van	de	5	cases	verloopt	de	besluitvorming	op	een	andere	manier	(interbestuurlijk	overleg,	bestaande	
of	nieuwe	stuurgroep,	...).	Wat	kunnen	we	leren	uit	deze	verschillende	vormen	van	besluitvorming?		
Bij	 het	 begin	 van	het	 project	 Stedelijke	Regio	 Kortrijk	 is	 het	 duidelijk	 dat	 bijkomende	overlegstructuren	
vormen	geen	optie	is	in	deze	regio.	Het	ruime	aanbod	aan	bestaande	overlegstructuren	heeft	geleid	tot	de	
beslissing	om	geen	nieuwe	stuurgroep	op	te	richten	en	de	procesaanpak	zoveel	mogelijk	op	te	hangen	aan	
bestaande	overlegfora	(Conferentie	van	Burgemeesters,	raad	van	bestuur	intercommunale	Leiedal,	RESOC	
Zuid-West-Vlaanderen,	IGORO,	IGOMOB).	In	de	loop	van	2016	speelt	de	idee	om	het	RESOC	te	bundelen	
met	de	 raad	van	bestuur	van	de	 intercommunale	Leiedal	 in	een	nieuwe	overlegstructuur	 ‘de	Regioraad	
Zuid-West-Vlaanderen’.	Op	die	manier	 zou	men	de	projectstructuur	vereenvoudigen.	Deze	Regioraad	 is	
omwille	van	bestuurlijke	redenen	niet	opgericht.	
Wel	is	het	IBO	(Interbestuurlijk	overleg	Zuid-West-Vlaanderen)	in	het	najaar	2016	door	het	Departement	
Omgeving	 opgericht	 om	 de	 communicatie	 tussen	 de	 verschillende	 beleidsniveaus	 te	 bevorderen	 en	 de	
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stappen	 tot	 gezamenlijke	besluitvorming	 te	 vereenvoudigen.	Dit	 IBO	heeft	 geen	beslissingskracht,	maar	
zorgt	 indien	 gewenst	 vanuit	 een	 gezamenlijke	 gedragenheid	 voor	 het	 voorbereiden	 van	 een	mogelijke	
besluitvorming.	Het	IBO	is	samengesteld	uit	de	Vlaamse	administraties	gemandateerd	door	het	kabinet	van	
Vlaams	minister	van	Omgeving,	Natuur	en	Landbouw	en	het	kabinet	Mobiliteit	en	Openbare	Werken,	de	
deputatie	 van	 de	 provincie	West-Vlaanderen,	 de	 Colleges	 van	 Burgemeesters	 en	 Schepenen	 van	 de	 13	
betrokken	steden	en	gemeenten,	aangevuld	met	relevante	kernactoren	zoals	Leiedal.	In	dit	overleg	zijn	de	
kabinetten	van	het	Departement	Omgeving	en	het	MOW	betrokken.	Dit	maakt	dat	het	IBO	uitzonderlijk	is	
voor	Vlaanderen.	
Het	is	nog	te	vroeg	om	te	evalueren	of	het	IBO	er	effectief	in	slaagt	om	de	besluitvorming	te	vereenvoudigen.	
De	meerwaarde	wordt	tot	op	vandaag	in	vraag	gesteld.	Volgens	de	actoren	fungeert	het	vandaag	eerder	als	
klankbordgroep	 dan	 als	 opstap	 naar	 besluitvorming.	 De	 betrokkenheid	 van	 de	 beide	 kabinetten	 wordt	
gewaardeerd.	Het	vormt	een	eerste	stap	in	de	horizontale	afstemming	op	Vlaams	niveau,	maar	hier	slechts	
tussen	twee	departementen.	In	de	zomer	van	2017	gaf	het	kabinet	Mobiliteit	en	Openbare	Werken	echter	
aan	wegens	tijdgebrek	niet	meer	aanwezig	te	kunnen	zijn	op	het	IBO.	Een	mandaat	werd	overgedragen	aan	
het	administratieve	niveau.		
In	februari	2017	wordt	de	Regioraad	van	de	Stadsregio	Turnhout	gelanceerd.	Als	basis	voor	de	bestuurlijke	
samenwerking	wordt	het	principe	 van	verlengd	 lokaal	bestuur	 gehanteerd.	Het	 is	 een	eerste	 stap	 in	de	
ontwikkeling	 van	een	nieuw	model	 voor	overleg	en	besluitvorming.	Politieke	afgevaardigden	uit	de	 vier	
gemeenten	van	de	stadsregio,	zowel	uit	de	meerderheid	als	uit	de	oppositie,	stemmen	in	deze	Raad	vandaag	
het	beleid	op	elkaar	af.	Ontwerpbesluiten	worden	opgemaakt	door	de	Regioraad	en	vervolgens	bekrachtigd	
in	de	bestaande	klassieke	beslissingsstructuren	van	de	gemeente	(schepencollege,	gemeenteraden,	OCMW-
raden).	 Een	 gezamenlijk	 voorstel	 gaat	 pas	 naar	 de	 afzonderlijke	 gemeenten	 als	 het	 klaar	 is	 voor	
besluitvorming.	Momenteel	is	de	Regioraad	nog	een	adviserend	orgaan,	maar	de	ambitie	is	om	te	evolueren	
tot	een	beslissend	orgaan.	
De	besluitvorming	in	de	Demervallei	volgt	de	werkwijze	en	principes	die	zijn	voorgesteld	voor	het	versnellen	
van	 investeringsprojecten,	 met	 een	 startbeslissing	 (principiële	 beslissing),	 voorkeursbesluit	
(voorkeursbeslissing	2016)	en	een	projectbesluit	dat	nog	op	de	agenda	staat.	De	organisatiestructuur	 is	
geïncorporeerd	 in	 een	 bestaande	overlegstructuur,	met	 een	 overkoepelende	 Sigma-overlegstructuur	 en	
een	 projectgebonden	 structuur.	 Deze	 projectgebonden	 overlegstructuur	 is	 een	 interbestuurlijk	 overleg	
(IBO)	 en	 een	 soort	 aangepast	 Bekkenbestuur.	 Deze	 besluitvormings-	 en	 organisatiestructuur	 wordt	 als	
evolutief	 beschouwd.	 Naar	 aanleiding	 van	 concrete	 realisatie,	 wordt	 momenteel	 nagedacht	 over	 het	
opzetten	van	een	meer	projectgerichte	overlegstructuur.	
T.OP	Noordrand	had	in	2016	de	ambitie	om	na	het	ondertekenen	van	het	‘Memorandum	of	Understanding’	
(MOU)	de	Stuurgroep	om	te	vormen	tot	het	Platform	Noordrand	(een	soort	regioraad).	Dit	Platform	zou	
grensoverschrijdend	werken.	De	hoofdtaak	is	het	beleid	voor	de	Noordrand	in	de	twee	gewesten	en	op	de	
drie	 bestuursniveaus	 (gewest-provincie-gemeente)	 op	 elkaar	 af	 te	 stemmen.	 Het	 Platform	 zou	 zowel	
administratieve	als	bestuurlijke	vertegenwoordigers	omvatten.	Tot	op	heden	beschikt	T.OP	Noordrand	nog	
niet	over	een	ondertekend	MOU	en	zal	het	Platform	Noordrand	niet	worden	opgericht.	De	oprichting	van	
het	 platform	 blijkt	 juridisch	 niet	 eenvoudig.	 Voor	 een	 dergelijke	 regioraad	 is	 een	 overdracht	 van	
bevoegdheden	nodig.	Dit	blijkt	in	de	praktijk	nog	niet	haalbaar.		
	
Wat	opvalt	is	dat	in	de	verschillende	cases	nieuwe	organen	worden	opgericht,	hoofdzakelijk	met	de	intentie	
om	de	besluitvorming	te	vereenvoudigen	(regioraden,	interbestuurlijke	overlegplatformen,	een	verruimde	
stuurgroep).	De	besluitvorming	wordt	 in	deze	nieuwe	organen	voorbereid,	maar	de	beslissingen	worden	
nog	 steeds	 in	 de	 bestaande	 raden	 genomen.581	 Het	 overdragen	 van	 bevoegdheden	 is	 immers	 nog	 niet	
mogelijk	(tot	op	heden	kan	dit	enkel	door	middel	van	een	fusie).	Momenteel	wordt	het	werken	met	deze	
nieuwe	organen	nog	vaak	gepercipieerd	als	een	verdubbeling	van	het	aantal	overlegmomenten	wat	dus	een	
grotere	administratieve	of	politieke	last	kan	betekenen.	Deze	(eerder	negatieve)	perceptie	duidt	erop	dat	
de	 nieuwe	 organen	 kansen	 bieden	 die	 nog	 niet	 voldoende	 zijn	 benut.	 Het	 gezamenlijk,	 bijvoorbeeld	
intergemeentelijk,	voorbereiden	van	gelijkaardige	thematieken	kan	ook	ingezet	worden	om	van	elkaar	te	
leren	en	op	die	manier	net	tijd	te	besparen.	Er	moet	daarbij	worden	nagedacht	in	hoeverre	deze	organen	
ambtelijk	dan	wel	politiek	worden	georganiseerd	om	net	die	tijdswinst	te	kunnen	garanderen.	

																																																																				
581	Dit	is	niet	noodzakelijk	negatief.	Soms	is	het	zinvol	om	de	besluitvorming	op	het	niveau	van	een	deelproject	of	werf	te	houden	(vb.	Complexe	
projecten	in	Kortrijk	en	Limburg).	Maar	dit	is	echter	niet	de	intentie	bij	het	oprichten	van	de	nieuwe	organen.	
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1.7 Formaliseren	of	niet?	
Het	 verschil	 tussen	 formeel	 bekrachtigde	 en	 niet-bekrachtigde	 regionale	 visies,	 is	 eerder	 al	 ter	 sprake	
gekomen.	Wanneer	een	document	formeel	is	bekrachtigd,	wordt	het	door	de	verschillende	partijen	‘voor	
waar’	aangenomen,	en	wordt	het	minder	in	vraag	gesteld.	Dit	wordt	bevestigd	in	de	cases.	
Bij	T.OP	Noordrand	wordt	het	als	een	gebrek	ervaren,	dat	duidelijke	afspraken	nog	niet	zijn	geformaliseerd.	
Naar	 aanloop	 van	 de	 subsidieaanvraag	 Urban	 Innovative	 Action	 voor	 de	 werf	 Buda,	 is	 een	
samenwerkingsovereenkomst	 opgezet	 tussen	 de	 betrokken	 actoren.	 Deze	 subsidieaanvraag	 is	 echter	
beëindigd	omdat	de	coalitie	niet	evenwichtig	genoeg	was.	Gesprekspartners	geven	aan	dat	meer	nodig	is	
om	tot	concrete	engagementen	over	te	gaan.	Om	complexe	samenwerking	te	realiseren,	is	er	behoefte	aan	
een	 formeel	 document	 met	 duidelijke	 afspraken	 over	 de	 samenwerking	 dat	 wordt	 bekrachtigd	 op	
bestuurlijk	niveau.	Dit	wordt	tot	op	vandaag	telkens	uitgesteld	omdat	de	rol	van	de	partners	onduidelijk	is.	
Momenteel	wordt	gewerkt	aan	de	opmaak	van	een	protocol.	
In	de	case	Stedelijke	Regio	Kortrijk	ligt	er	sinds	september	2017	een	aangepast	ontwerp	van	de	regionale	
visie	op	tafel.	De	ambitie	is	om	het	rapport	te	laten	onderschrijven	door	de	betrokken	gemeenten,	als	basis	
voor	 verdere	 samenwerking	 en	 verdere	 visievorming.	 Het	 formeel	 goedkeuren	 wordt	 door	 bepaalde	
actoren	op	het	terrein	echter	niet	haalbaar	geacht	omdat	de	formele	goedkeuring	over	dergelijke	gevoelige	
thema’s	 (o.a.	WUG)	niet	mogelijk	 lijkt,	 en	omdat	de	visie	 continu	evolueert.	 Tegelijkertijd	echter	 zijn	er	
andere	 lokale	 spelers	 die	 een	 formalisatie	 noodzakelijk	 vinden	 om	 helder	 te	 krijgen	wat	 het	 document	
betekent	voor	de	regio	en	wat	het	statuut	ervan	is.	Deze	tweestrijd	rond	de	formalisatie	trekt	het	vraagstuk	
open	en	doet	nadenken	over	andere	mogelijkheden	voor	het	bekrachtigen	van	de	visie.	Is	er	een	andere	
partij	 nodig	 die	 de	 knopen	 doorhakt,	 of	 moet	 de	 intercommunale	 meer	 inzetten	 op	 ‘coalitions	 of	 the	
willing’?	 Kan	 het	 toekennen	 van	 effectieve	 beslissingskracht	 aan	 een	 regioraad	 of	 IBO	 dit	 vraagstuk	
oplossen?	
In	de	Demervallei	heeft	het	RLNH	samen	met	de	provincie	Vlaams-Brabant	het	initiatief	genomen	om	de	
lokale	samenwerking	te	formaliseren.	In	juni	2009	hebben	de	vijf	Demergemeenten,	de	provincie	Vlaams-
Brabant	 en	 het	 Regionaal	 Landschap	 Noord-Hageland	 vzw	 het	 Demercharter	 ondertekend.	 De	
samenwerking	tussen	gemeenten	en	provincie	krijgt	twee	jaar	na	de	start	van	het	strategisch	project	voor	
het	eerst	een	officieel	statuut.	Aan	dit	charter	is	een	intentieverklaring	toegevoegd	waarin	de	lokale	actoren	
zich	 formeel	engageren	om	hun	projecten	en	activiteiten	 in	de	Demervallei	op	elkaar	af	 te	stemmen	en	
samen	te	werken	rond	concrete	acties.	Het	Demercharter	 is	nog	zeer	algemeen	en	vrijblijvend	van	aard.	
Twee	jaar	na	dit	engagement	is	de	samenwerking	uitgebreid	met	de	Vlaamse	overheid	om	tot	een	breder	
draagvlak	 te	 komen.	Deze	 samenwerking	 is	 bekrachtigd	 in	 een	 principiële	 beslissing.	 Visie,	 krachtlijnen,	
procedure,	communicatiestrategie	en	een	geïntegreerd	actieprogramma	zijn	 in	één	principiële	beslissing	
samengebracht.	Met	deze	engagementen	is	een	breed	politiek	en	maatschappelijk	draagvlak	opgebouwd,	
een	cruciale	basis	om	over	te	gaan	tot	realisatie.	Uitvoerende	partners	zoals	W&Z,	ANB,	RLNH	en	VMM	zijn	
nauw	 betrokken	 in	 de	 organisatiestructuur.	 Het	 zijn	 partners	 die	 beschikken	 over	 de	 nodige	 financiële	
middelen	en	 instrumenten.	 Later	wordt	een	beslissingsnota	opgemaakt	waarin	de	geïntegreerde	visie	 is	
opgenomen.	 Bovenstaande	 voorbeelden	 verduidelijken	 dat	 er	 een	 spanningsveld	 bestaat	 tussen	 het	
formaliseren	van	een	visie	of	afspraken	om	op	die	manier	partijen	te	verenigen,	en	anderzijds	de	vrees	dat	
het	 formaliseren	 net	 zorgt	 voor	 spanningen	 in	 het	 proces	 waardoor	 het	 dreigt	 stil	 te	 vallen.	 Dit	
spanningsveld	is	ook	uitvoerig	besproken	op	het	leermoment	van	16	januari	2018.		
In	de	cases	zijn	er	nog	onvoldoende	voorbeelden	van	bekrachtigde	visies	om	tot	duidelijke	lessen	te	komen	
op	 welk	 moment	 welke	 documenten	 het	 best	 worden	 bekrachtigd	 en	 welke	 elementen	 dan	 in	 die	
documenten	of	visies	moeten	worden	opgenomen.	Er	is	ook	niet	meteen	een	geijkte	werkwijze	voorhanden	
om	 beslissingen	 in	 de	 ruimtelijke	 planning	 of	 in	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 te	 formaliseren.	 Het	
huidige	planningssysteem,	dat	vooral	focust	op	de	inzet	van	planinstrumenten	zoals	RUP’s	en	bijbehorende	
wettelijk	 procedures,	 ondersteunt	 dergelijke	 procesvoering	 voor	 gebiedswerking	 ook	 onvoldoende.	
Bijgevolg	is	er	nood	aan	een	nieuwe	systemische	werkwijze,	die	procesvoering	beter	ondersteunt	en	het	
mogelijk	 maakt	 om	 genomen	 beslissingen	 te	 formaliseren.	 In	 een	 voorgaand	 onderzoek	 werd	 een	
gelijkaardige	les	geconcludeerd582,	wat	de	basis	heeft	gevormd	voor	verder	onderzoek	rond	het	ontwikkelen	

																																																																				
582	M.	CLAEYS,	S.	DE	COUTERE,	K.	DE	ROO,	H.	LEINFELDER	en	G.	VAN	DE	GENACHTE,	‘Concepten	voor	de	omkadering	en	afstemming	van	verschillende	
instrumenten	voor	de	uitvoering	van	een	ruimtelijk	planningsproces’,	uitgevoerd	in	opdracht	van	Ruimte	Vlaanderen,	2015.		
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van	het	concept	‘omgevingsbesluit’583.		Het	omgevingsbesluit	maakt	het	mogelijk	om	op	elk	moment	in	het	
proces	 een	 formele	 beslissing	 te	 nemen	 om	 bijvoorbeeld	 verschillende	 uitvoeringsinstrumenten	 in	 te	
zetten.	 	 Het	 lijkt	 interessant	 om	 in	 vervolgonderzoek	 te	 analyseren	wat	 de	mogelijkheden	 zijn	 voor	 de	
koppeling	 tussen	 het	 omgevingsbesluit	 en	 realisatiegerichte	 gebiedswerking,	 of	 de	 koppeling	 met	 de	
procedure	die	complexe	projecten	volgen.	

1.8 Nood	aan	een	geïntegreerd	Vlaams	beleid	
Uit	 de	 cases	 blijkt	 dat	 een	 gecoördineerd	 optreden	 van	 alle	 betrokken	 Vlaamse	 geledingen	 nog	 steeds	
ontbreekt.	Toch	hebben	lokale	actoren	soms	nood	aan	één	Vlaamse	stem	of	één	gesprekspartner.	Vlaamse	
actoren	 beschouwen	 elkaar	 nog	 vaak	 als	 concullega’s	 en	 dit	 heeft	 geen	 positieve	 invloed	 op	
realisatiegerichte	gebiedswerking.	
In	de	Stadsregio	Turnhout	werd	al	snel	duidelijk	dat	er	nood	is	aan	een	nauwe	samenwerking	en	afstemming	
tussen	het	Departement	Omgeving	en	het	Agentschap	Binnenlands	Bestuur.	Er	is	een	intergemeentelijke	
samenwerking	opgericht,	maar	het	doorgeven	van	(ruimtelijke)	bevoegdheden	kan	nog	steeds	niet.	Tot	op	
heden	ontbreekt	hierover	afstemming	tussen	de	verschillende	Vlaamse	departementen.	
Tot	op	heden	 is	 er	ook	 in	 T.OP	Noordrand	 een	gebrek	aan	een	afsprakenkader	 tussen	de	 verschillende	
beleidsdomeinen.	Dit	 gebrek	aan	 sectorale	 samenwerking	 vertaalt	 zich	 in	 een	moeizame	 samenwerking	
tussen	 de	 Vlaamse	 actoren.	 Er	 is	 afstemming	 nodig	 met	 andere	 sectorale	 beleidsagenda’s	 zoals	 de	
langetermijnplanning	van	het	Departement	MOW	en	de	investeringsagenda	van	W&Z.	Er	is	een	gebrek	aan	
sectoroverschrijdende	samenwerking	op	gewestelijk	niveau.	De	administraties	die	bij	T.OP	Noordrand	zijn	
betrokken,	 komen	 voornamelijk	 vanuit	 ruimtelijke	 ordening.	 De	 administraties	 van	 diverse	
beleidsdomeinen	(Mobiliteit	en	Openbare	Werken,	Leefmilieu,	Economie	en	Wonen)	nemen	wel	deel	aan	
de	Stuurgroep,	maar	zijn	niet	actief	betrokken.	Zonder	politieke	toestemming	kunnen	zij	niet	overgaan	tot	
concrete	engagementen.	Het	belang	van	een	ondertekend	Memorandum	of	Understanding	(MOU)	komt	
hier	in	beeld.	
Ook	de	 regio	Kortrijk	heeft	nood	aan	geïntegreerde	 samenwerking	 tussen	Vlaamse	actoren.	Elk	van	die	
Vlaamse	 actoren	 werkt	 binnen	 zijn	 eigen	 investeringsagenda,	 waardoor	 de	 samenwerking	 moeizaam	
verloopt.	Er	is	nood	aan	een	beslissingsmodel	dat	gestuurd	wordt	door	ruimtelijke	kwaliteit	en	minder	louter	
vanuit	de	eigen	agenda,	wat	immers	in	strijd	is	met	de	idee	van	gebiedsgerichte	werking.	“De	sturing	van	
een	 project	 mag	 niet	 worden	 bepaald	 door	 diegene	 met	 de	 meeste	 financiële	 middelen.”	De	 sectorale	
verkokering	binnen	de	Vlaamse	departementen	blijft	een	knelpunt.	Het	valt	op	dat	de	quick-wins	uit	de	
BRV-gebiedswerking	die	een	inspanning	vragen	van	andere	beleidsdomeinen,	onbeantwoord	blijven.	Het	
opstellen	van	een	 IBO	komt	hier	deels	aan	tegemoet	(zie	eerder),	maar	kan	nog	niet	alle	verwachtingen	
inlossen.	Zeker	niet	zolang	dit	overlegorgaan	geen	beslissingskracht	krijgt.	

1.9 Belang	van	politieke	(in-)stabiliteit	en	politieke	
betrokkenheid	

In	de	verschillende	cases	valt	op	dat	politieke	betrokkenheid	en	politieke	(in)stabiliteit	factoren	zijn	waar	de	
realisatiegerichte	 gebiedswerking	 op	 zich	 geen	 impact	 op	 heeft,	maar	wel	 zeer	 sterk	 afhankelijk	 van	 is.	
Bestuurlijke	consensus	is	een	pijnpunt,	want	zonder	een	politiek	gedragen	proces,	zal	veel	werk	dode	letter	
blijven.	
In	de	case	Stedelijke	Regio	Kortrijk	is	het	een	moeilijk	evenwicht	zoeken	tussen	het	voldoende	betrekken	
van	het	politieke	niveau,	en	het	bewaken	dat	alle	besturen	zich	voldoende	vertegenwoordigd	voelen.	Door	
de	verschillende	visievormingstrajecten	die	parallel	lopen,	is	het	moeilijk	om	de	politiek	te	motiveren	om	
betrokken	te	zijn.	Maar	tegelijk	is	er	het	voorbeeld	van	het	IBO,	waarbij	andere	gemeenten	vrezen	voor	hun	
positie	bij	de	voorbereiding	van	de	regionale	visie,	omdat	het	co-voorzitterschap	wordt	opgenomen	door	
de	burgemeesters	van	Kuurne	en	Kortrijk.	Dit	wordt	nog	meer	versterkt	door	de	eerder	heterogene	politieke	
context	na	de	laatste	legislatuurwissel.	

																																																																				
583	VOORLAND	(samen	met	Proflow,	Charlier	consult,	Intoe,	Hans	Leinfelder	en	Tom	De	Waele),	Omgevingsbesluit:	conceptuele	uitwerking	en	
operationele	verduidelijking,	uitgevoerd	in	opdracht	van	Ruimte	Vlaanderen,	2017.	
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Een	deel	van	het	turbulente	verloop	van	het	strategisch	project	Stadsregio	Turnhout	is	eigen	aan	de	politiek	
sterk	heterogene	context.	De	vier	gemeenten	hebben	elk	een	andere	politieke	meerderheid.	De	politieke	
verhoudingen	 tussen	de	gemeenten	bepalen	 in	welke	mate	 intergemeentelijk	wordt	 samengewerkt.	De	
spanning	 tussen	stad	en	 rand	versterkt	deze	woelige	politieke	dynamiek:	de	centrumstad	staat	met	 zijn	
randgemeenten	in	een	fiscale	concurrentie.	Bij	de	start	van	het	strategisch	project	was	het	dan	ook	een	
enorme	 uitdaging	 voor	 de	 projectcoördinator	 om	 de	 neuzen	 van	 de	 verschillende	 besturen	 in	 dezelfde	
richting	te	krijgen	en	de	plannen	op	elkaar	af	te	stemmen.	Dit	neemt	heel	wat	tijd	en	energie	 in	beslag,	
waardoor	 het	 project	 enige	 vertraging	 oploopt.	 Ook	 de	 politieke	 instabiliteit	 (Turnhout	 is	 onder	 meer	
tijdelijk	onbestuurbaar	verklaard	in	2013.)	heeft	een	sterke	impact	op	de	vooruitgang	van	het	strategisch	
project.	
In	T.OP	Noordrand	tracht	men	de	politieke	afhankelijkheid	wat	af	te	zwakken.	Politiek	gevoelige	dossiers	
worden	niet	meegenomen	in	T.OP	Noordrand.	Uplace	is	bijvoorbeeld	bewust	uit	de	afbakening	van	de	werf	
Buda	gehaald	om	een	politieke	patstelling	te	vermijden.	Hierdoor	worden	echter	heel	wat	kansen	gemist	
om	 beleid	 op	 elkaar	 af	 te	 stemmen.	 Anderzijds	 is	men	wel	 bewust	 bezig	met	 het	 actief	 betrekken	 van	
politieke	vertegenwoordigers	in	de	Stuurgroep,	om	een	stroomversnelling	te	kunnen	betekenen	wanneer	
echt	knopen	moeten	worden	doorgehakt.	Gezien	de	politiek	heterogene	context	is	dit	geen	evidente	zaak.	
Het	afgelopen	jaar	is	hier	zeer	sterk	aan	gewerkt.	
In	de	case	Demervallei	lijkt	de	politieke	structuur	een	minder	grote	invloed	te	hebben	op	het	proces	dan	in	
de	 andere	 cases.	 De	 Demergemeenten	 kennen	 een	 vrij	 homogene	 politieke	 samenstelling.	 Bovendien	
vertrekt	de	visie	vanuit	‘veiligheid’	(beschermen	van	dorpen	en	natuurlijk	opvangen	van	overstromingen),	
wat	ervoor	zorgt	dat	alle	gemeenten	zich	van	bij	het	begin	betrokken	voelen.	
	
De	timing	van	oproepen	voor	strategische	projecten	
In	de	verschillende	cases	wordt	het	belang	van	het	instapmoment	in	een	strategisch	project	aangeduid.	Om	
in	aanmerking	te	komen	voor	de	subsidie,	is	het	noodzakelijk	om	in	te	dienen	op	het	moment	dat	zich	er	
een	 oproep	 aandient.	 Helaas	 houden	 die	 oproepen	 niet	 altijd	 rekening	 met	 het	 verloop	 van	 lokale	
verkiezingen.	De	gesprekspartners	geven	aan	dat	een	oproep	net	voor	de	verkiezingen,	ervoor	kan	zorgen	
dat	bepaald	werk	twee	keer	moet	gebeuren,	waardoor	er	kostbare	tijd	verloren	gaat.	Als	partijen	en	lokale	
visies	wijzigen	tijdens	een	dergelijk	kortlopende	subsidie,	heeft	dit	immers	belangrijke	gevolgen	voor	het	
project	op	zich.		
In	 Kortrijk	 heeft	 de	 legislatuurwissel	 bijvoorbeeld	 gezorgd	 voor	 een	 inhoudelijke	 bijsturing	 van	 het	
strategisch	 project,	 waardoor	 de	 oorspronkelijke	 aanleiding	 (masterplan	 Hoog	 Kortrijk)	 in	 het	
aanvraagdossier	 (mei	 2012),	 niet	 verder	 is	 opgenomen	 op	 de	 agenda.	 Deze	 heroriëntatie	 heeft	 ervoor	
gezorgd	dat	het	project	pas	in	oktober	2013	echt	is	opgestart.		
Ook	 in	 de	 Stadsregio	 Turnhout	 gaat	 de	 start	 van	 het	 strategisch	 project	 gepaard	 met	 een	 politieke	
instabiliteit.	 Door	 de	 legislatuurwissel	 bevindt	 de	 stad	 Turnhout	 zich	 bij	 de	 aanvang	 van	 de	 subsidie	 in	
politiek	moeilijke	tijden.		

1.10 Vervolgtraject	-	doorwerking	
Uit	de	interviews	blijkt	dat	formele	bekrachtiging	vooral	een	belangrijke	rol	speelt	in	de	doorwerking,	omdat	
de	visie	die	of	het	plan	dat	 is	bekrachtigd,	dan	 ‘voor	waar’	wordt	aangenomen.	Maar	deze	doorwerking	
wordt	niet	bepaald	door	formele	bekrachtiging	alleen.	Andere	actoren	nemen	het	‘eigenaarschap’	pas	op	
wanneer	ze	het	momentum	vinden	om	het	heft	 in	eigen	hand	te	nemen.	Ook	de	capaciteit,	ervaring	en	
kennis	(over	meer	over	gebiedsgerichte	werking)	spelen	een	belangrijke	rol	om	een	visie	door	te	geven	en	
deze	 in	 vervolgtrajecten	 te	 laten	 doorwerken.	 Er	 is	 niet	 meteen	 één	 strategisch	 element	 uit	 het	 case-
onderzoek	af	te	leiden	dat	zorgt	de	doorwerking,	het	gaat	om	een	breed	spectrum	van	elementen	die	dit	
bepalen.	Deze	elementen	(voldoende	kennis,	capaciteit,	ervaring,	 ...)	samen	zorgen	ervoor	dat	de	 lokale	
actoren	het	momentum	vinden	om	het	eigenaarschap	van	het	project	of	van	het	proces	zelf	op	te	nemen.	
T.OP	Limburg	kent	na	zijn	trage	start	nu	uiteindelijk	wel	doorwerking.	Doordat	men	met	concrete	werven	
aan	de	slag	 is	gegaan	en	nieuwe	 instrumenten	zijn	 ingezet,	blijven	de	processen	 lopen.	Hierin	spelen	de	
volgende	 instrumenten	 een	belangrijke	 rol:	 landinrichtingsprojecten	 van	de	VLM,	pilootproject	 Terug	 in	
Omloop	CTC3,	strategisch	project	Kolenspoor	en	complex	project	Op	de	Berg.	Het	traject	loopt	dus	verder	
zonder	dat	het	Departement	Omgeving	er	nog	een	sterke	trekkersrol	opneemt,	maar	wel	ondersteunend	
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actief	blijft	 in	alle	deeltrajecten.	Bepaalde	 thema’s	en	hefboomprojecten	gelanceerd	door	T.OP	Limburg	
worden	door	lokale	actoren	opgenomen	in	de	werven	van	het	Kolenspoor	en	De	Wijers.	
De	realisatiegerichte	gebiedswerking	in	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	kent	zijn	doorwerking	op	verschillende	
manieren.	De	krachtlijnen	van	de	regionale	visie	lijken	in	de	toekomst	te	gaan	doorwerken	in	onder	meer	
de	 verschillende	 beleidsplannen	 en	 de	 visie	 voor	 de	 stad	 Kortrijk,	 Kortrijk	 2025.	 De	 hoogwaardige	
openbaarvervoersverbinding	van	het	station	naar	Hoog	Kortrijk	is	volop	in	planvorming,	Menen	voert	eerste	
verkenningen	 rond	 de	 stationsomgeving	 en	 er	 is	 een	 RUP	 opgemaakt	 voor	 de	 reconversie	 van	 twee	
bedrijventerreinen.	Sinds	kort	werkt	het	Departement	Omgeving	aan	de	voorbereiding	van	het	complex	
project	Integrale	mobiliteitsaanpak	regio	Kortrijk	K-R8.	De	regionale	visie	kent	ook	zijn	doorwerking	in	dit	
complex	project.	Op	gemeentelijk	niveau	kent	de	regionale	visie	minder	doorwerking.	Vaak	wordt	bij	de	
vergunningverlening	 nog	 in	 strijd	met	 de	 visie	 gehandeld.	 De	 redenen	 die	 door	 de	 gemeenten	worden	
aangegeven,	zijn	onder	meer	dat	de	regionale	visie	nog	vrij	vaag	blijft,	dat	ze	niet	formeel	is	bekrachtigd	en	
dat	bepaalde	gemeenten	ook	niet	alle	doelstellingen	van	de	visie	onderschrijven.	
De	inschatting	lijkt	dat	de	impact	van	de	BRV-gebiedswerking	op	deze	doorwerking	in	Kortrijk	op	zich	minder	
groot	is,	omdat	de	intergemeentelijke	en	regionale	gebiedswerking	die	in	de	regio	al	aanwezig	was,	sowieso	
een	sterke	doorwerking	zou	gekend	hebben	(zowel	de	Provincie	West-Vlaanderen	als	de	intercommunale	
Leiedal	zijn	sterk	in	gebiedswerking).	De	selectie	van	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	als	1	van	de	10	testgebieden	
van	het	BRV	heeft	er	wel	voor	gezorgd	dat	een	aantal	van	de	trajecten	in	een	stroomversnelling	zijn	geraakt	
door	 ze	 op	 te	 nemen	 als	 quick-wins,	 maar	 ook	 doordat	 er	 algemeen	 meer	 aandacht	 vanuit	 hogere	
beleidsniveaus	naar	de	regio	is	gegaan.	De	opname	in	de	BRV-gebiedswerking	heeft	de	regio	op	de	politieke	
agenda	geplaatst	en	zo	een	momentum	gecreëerd.		
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2 Heldere	strategie	voor	RGW	

2.1 Waarom	een	heldere	strategie?	
Het	Departement	Omgeving	 is	met	deze	studie	op	zoek	naar	hoe	er	 in	de	 toekomst	het	meest	effectief	
vormen	van	realisatiegerichte	gebiedswerking	kunnen	worden	opgezet.	Het	Departement	Omgeving	wenst	
een	groter	inzicht	te	verwerven	in	de	factoren	waarop	het	beleid	invloed	kan	hebben	(zie	eerder).	Gezien	
het	 onderzoek	 een	 vergelijkende	 evaluatie	 van	 vijf	 cases	 betreft,	 is	 er	 in	 deze	 cases	 gezocht	 hoe	 de	
verschillende	projecteigenschappen	gestuurd	hebben	op	 ruimtelijke	 samenhang	en	 realisatie.	Doorheen	
het	onderzoek	is	steeds	duidelijker	geworden	dat	er	onder	‘realisatie’	niet	alleen	ruimtelijke	realisatie	wordt	
verstaan,	maar	ook	het	werken	aan	draagvlakverbreding	en	zichtbaarheid,	het	zorgen	voor	een	gedeelde	
visievorming	 en	 gezamenlijke	 actie	 en	 uiteindelijk	 ook	 ruimtelijke	 realisatie	 op	 het	 terrein.	 Met	 deze	
doelstelling	voor	RGW	in	het	achterhoofd,	gaan	we	op	zoek	naar	conclusies	over	de	rol	of	de	tussenkomst	
van	het	Departement	Omgeving.	

2.1.1 Verschillende	invalshoeken	vanuit	het	Departement	Omgeving	
Momenteel	 bestaan	 er	 al	 verschillende	 vormen	 van	 RGW	 binnen	 Departement	 Omgeving	 (strategische	
projecten,	T.OP-processen,	BRV-gebiedswerking,	 ...),	maar	er	ontbreekt	nog	een	strategie	die	een	kader	
vormt	 voor	 de	 verschillende	 aanpakken	 en	 ze	 in	 verhouding	 stelt	 tot	 elkaar.	 Binnen	 de	 afdeling	 GOP	
(gebiedsontwikkeling,	 omgevingsplanning	 en	 –projecten)	 van	 het	 Departement	 Omgeving	 worden	
momenteel	drie	invalshoeken	gehanteerd	om	gebiedsontwikkeling	te	initiëren	in	functie	van	die	realisatie	
op	 het	 terrein:	 (1)	 zelf	 processen	 initiëren	 of	 er	 proactief	 aan	 meewerken,	 (2)	 gebiedsontwikkeling	
ondersteunen	met	subsidies	en	(3)	het	opzetten	van	leertrajecten	rond	gebiedsontwikkeling	(Departement	
Omgeving,	2017).	Het	 is	daarin	echter	nog	steeds	niet	duidelijk	hoe	deze	rollen	in	verhouding	staan	tot	
elkaar	en	welke	aanpak	het	Departement	Omgeving	daarin	wenst	te	hanteren.	Uit	de	vijf	cases	is	echter	
net	gebleken	dat	wanneer	het	Departement	Omgeving	als	partner	in	een	gebiedsgericht	proces	stapt,	alle	
partijen	baat	hebben	bij	duidelijkheid	over	de	aanpak	waarmee	het	in	een	proces	stapt.	Wat	is	het	doel	van	
de	samenwerking	en	welke	ambitie	heeft	het	Departement	Omgeving	met	zijn	tussenkomst?	

2.1.2 Verschillende	invalshoeken	door	andere	partners		
Er	zijn	momenteel	al	zeer	veel	verschillende	aanpakken	aanwezig	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking	
binnen	het	Departement	Omgeving,	maar	vooral	ook	daarbuiten.	De	procesbegeleiding	van	gebiedswerking	
wordt	 in	 de	 meeste	 gevallen	 ook	 opgenomen	 door	 andere	 actoren	 of	 sectoren.	 Denk	 daarbij	 aan	 de	
provincie,	 een	 gouverneur,	 de	 VLM,	 ...	 Ook	wordt	 er	 afgestapt	 van	 subsidiariteit,	 waardoor	 het	 steeds	
onduidelijker	 wordt	 wie	 (welk	 beleidsniveau)	 waarvoor	 is	 bevoegd.	 Er	 moeten	 duidelijke	 afspraken	
gemaakt	worden	tussen	de	verschillende	partners,	en	dit	kan	alleen	als	het	Departement	Omgeving	helder	
over	haar	eigen	strategie	kan	communiceren.	
Het	 doel	 van	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 is	 ruimtelijke	 realisatie,	 maar	 in	 de	 meeste	 gevallen	
realiseert	het	Departement	Omgeving	momenteel	niet	zelf.	Gezien	er	verschillende	Vlaamse	partners	zijn	
die	 veel	 sterker	 de	 focus	 hebben	 op	 het	 realiseren	 zelf	 (AWV,	 VLM,	 ANB,	 De	 Lijn,	 NMBS,	W&Z,	 VMM,	
OVAM,...)	en	daartoe	ook	meer	middelen	en	instrumenten	ter	beschikking	hebben,	is	het	noodzakelijk	om	
te	 beseffen	 dat	 er	 veel	 grotere	 kansen	 bestaan	 voor	 het	 Departement	 Omgeving	 in	 het	 aansturen	 en	
faciliteren	van	ruimtelijke	realisatie,	dan	het	zelf	te	willen	doen.	Via	gebiedsontwikkeling	zou	er	overleg	en	
samenwerking	 van	 partners	 en	 belanghebbenden	 gestimuleerd	 moeten	 worden,	 zodat	 deze	 kunnen	
overgaan	 tot	 de	 effectieve	 realisatie	 van	 ruimtelijke	 initiatieven	 in	 een	 gebied.	 Hierin	 profileert	 het	
Departement	Omgeving	zich	als	een	partner	in	realisatiegerichte	gebiedswerking	met	een	heldere	strategie,	
waarin	verschillende	rollen	kunnen	worden	opgenomen	in	de	gebiedsgerichte	processen	zelf.	
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2.3 Heldere,	gedifferentieerde	strategie	voor	
realisatiegerichte	gebiedswerking	

In	2.1	‘Waarom	een	heldere	strategie’,	is	toegelicht	met	welke	motivatie	er	aan	een	strategie	zou	moeten	
worden	 gewerkt:	 enerzijds	 is	 het	 nodig	 om	de	 eigen	 aanpak	 van	 het	Departement	Omgeving	 helder	 te	
krijgen	en	aan	te	geven	hoe	de	verschillende	rollen	die	ze	opnemen	 in	RGW,	zich	verhouden	tot	elkaar.	
Anderzijds	wordt	het	Departement	Omgeving	nu	nog	niet	gezien	als	een	‘evidente	partner’	in	RGW,	terwijl	
ze	dit	wel	wil	zijn.	Om	deze	rol	als	 ‘evidente	partner’	te	kunnen	opnemen,	 is	er	eveneens	nood	aan	een	
heldere	strategie	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking.	
De	volgende	hoofdstukken	geven	een	beschrijving	van	de	elementen	waaruit	deze	strategie	op	zijn	minst	
zou	 moeten	 bestaan.584	 Deze	 strategie	 is	 gedifferentieerd	 omdat	 er	 gelijktijdig	 wordt	 ingezet	 op	
verschillende	 vormen	 van	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 (Territoriale	 Ontwikkelingsprogramma’s,	
strategische	projecten,	gebiedsontwikkeling	in	het	kader	van	het	BRV,	…),	die	voor	elke	vorm	een	specifieke	
aanpak	en	methode	vragen.	Deze	strategie	moet	duidelijk	en	helder	zijn	voor	de	partners.	Het	is	belangrijk	
om	in	het	netwerk	de	strategie	van	het	Departement	Omgeving	te	duiden	en	om	aan	te	geven	welke	vorm	
van	realisatiegerichte	gebiedswerking	zij	wanneer/waar	hanteert.		
Uit	de	cases	is	immers	gebleken	dat	het	geen	eenvoudige	opgave	is	helder	over	deze	rol	te	communiceren.	
Bij	de	T.OP-werking	is	het	bijvoorbeeld	een	hele	evenwichtsoefening	om	‘binnen	te	dringen’	in	een	lokale	
context	 (want	 dat	 is	 het	 gevoel	 dat	 de	 actoren	 ter	 plaatse	 hebben).	 Als	 het	 Departement	 Omgeving	
gevoelige	thema’s	in	een	regio	terug	bovenhaalt	moet	zij	zeer	goed	op	de	hoogte	zijn	van	onderliggende	
spanningsvelden	en	lokale	intriges	die	zich	afspelen.	Deze	positie	wordt	door	lokale	actoren	soms	als	een	
bedreiging	ervaren.	Waarom	komt	een	Vlaamse	partner	 tussen	 in	dit	proces?	Dit	gevoel	van	bedreiging	
ontstaat	voornamelijk	doordat	de	doelstelling	van	het	Departement	Omgeving	niet	helder	is.	Het	moet	voor	
alle	partijen	duidelijk	 zijn	dat	het	Departement	Omgeving	voornamelijk	 in	een	proces	 stapt	om	door	de	
inbreng	 van	 haar	 eigen	 deskundigheid	 een	 gestroomlijnd,	 flexibel	 proces	 te	 bevorderen	 dat	 leidt	 tot	
ruimtelijke	realisatie.	Hoe	het	Departement	Omgeving	dit	idealiter	doet,	hangt	af	van	de	instapconditie	en	
startsituatie.	Dit	wordt	bepaald	in	2.3.	
De	 strategie	 vormt	 ook	 een	 kader	 op	 basis	 waarvan	 afspraken	 kunnen	 worden	 gemaakt.	 Duidelijke	
afspraken	voorkomen	dat	de	verschillende	partijen	naar	elkaar	(blijven)	kijken,	als	er	echt	gerealiseerd	moet	
worden.	Het	gevaar	van	een	partnerwerking	 is	onder	meer	het	doorschuiven	naar	anderen,	wat	minder	
mogelijk	is	wanneer	afspraken	van	bij	het	begin	helder	zijn.	Er	is	immers	geen	bevoegdheidsverdeling	meer,	
dus	een	afsprakenkader	is	in	deze	context	zeker	aan	de	orde.	
Dit	rapport	geeft	input	voor	de	strategie	voor	een	realisatiegerichte	gebiedswerking,	met	in	de	volgende	
hoofdstukken	enerzijds	waar	en	waarom	er	aan	realisatiegerichte	gebiedswerking	wordt	gedaan	door	het	
Departement	Omgeving,	om	anderzijds	aan	te	duiden	welke	rol	er	kan	worden	opgenomen	en	waaruit	deze	
rol	bestaat	(welke	rol	en	hoe).		

																																																																				
584	De	volledige	uitwerking	van	de	strategie	behoort	niet	tot	de	scope	van	deze	opdracht.	Tijdens	het	interactief	leermoment	zijn	interessante	sporen	
aangereikt	die	verder	kunnen	worden	onderzocht.	De	onderwerpen	van	deze	sporen	zijn	opgenomen	in	dit	hoofdstuk,	zonder	dat	voor	elk	van	die	
sporen	een	diepgaande	uitwerking	is	kunnen	gebeuren.	
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2.3.1 Waar	en	waarom?	
Uit	de	evaluatie	van	de	vijf	cases	is	gebleken	dat	de	instapconditie	zeer	belangrijk	is	(zie	ook	deel	3,	1.1	Het	
belang	van	de	instapconditie).	Door	de	instapconditie	goed	in	te	schatten,	kan	het	Departement	Omgeving	
op	de	‘juiste’	manier	in	de	‘juiste’	gebiedsgerichte	processen	stappen,	of	ze	zelf	opstarten.	De	context,	de	
complexiteit	en	de	actorensetting	 zijn	de	belangrijkste	elementen	die	de	aanpak	voor	realisatiegerichte	
gebiedswerking	bepalen.	Een	gebied	waar	sterke	actoren	aanwezig	zijn	en	al	goede	partnerschappen	zijn	
gevormd,	heeft	een	andere	nood	dan	een	gebied	waar	men	de	gebiedswerking	nog	van	nul	wil	(vanuit	een	
potentie)	of	moet	(vanuit	een	urgentie)	starten.	De	keuze	welke	aanpak	het	meest	geschikt	is,	hangt	dus	
zeer	sterk	af	van	de	condities	bij	het	instappen	in	het	proces,	met	specifieke	aandacht	voor	de	ruimtelijke	
schaal,	de	thematiek	en	de	actorencontext.		

1. Ruimtelijk:	Op	welke	regio’s	wil	het	Departement	Omgeving	nu	inzetten?	Welke	omvang	heeft	het	
gebied?	Is	het	gebied	voldoende	groot	om	op	Vlaams	niveau	relevant	te	zijn?	Wat	zegt	het	BRV	
over	dit	gebied?	

2. Thematisch:	 Op	 welke	 thema’s	 wil	 het	 Departement	 Omgeving	 nu	 inzetten?	 Waar	 hecht	 het	
Departement	Omgeving	veel	belang	aan?	Wat	zegt	het	BRV	over	verschillende	thema’s	en	waar	
ligt	de	focus	in	de	beleidskaders?	

3. Actor-gerelateerd:	Vanuit	de	gebiedseigen	kenmerken	en	potenties	kan	worden	bepaald	of	het	
Departement	 Omgeving	 al	 dan	 niet	 een	 rol	 wil	 of	 kan	 spelen	 in	 de	 RGW.	 Hier	 valt	 het	 lokale	
draagvlak,	 capaciteit	 of	 ervaring	 met	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 onder,	 maar	 ook	 de	
betrokkenheid.	Soms	kunnen	actoren	bijvoorbeeld	ook	té	betrokken	zijn.	Dan	kan	Vlaanderen	een	
meer	 neutrale	 positie	 innemen.	 Tijdens	 het	 leermoment	 werd	 ook	 geopperd	 dat	 gezien	 de	
beperkte	 capaciteit	 van	 het	 Departement	 Omgeving,	 een	 voorkeur	 kan	 gegeven	 worden	 aan	
gebieden	“waar	een	wil	is”.	

De	strategische	visie	van	het	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	en	vooral	de	bijhorende	beleidskaders	zouden	
in	het	 ideale	geval	de	 ‘prioritaire	gebieden’	benoemen	(De	Vlaamse	Werven?	Deze	beschrijven	de	grote	
veranderingsopgaven	waar	het	Vlaamse	ruimtelijke	beleid	zich	wil	op	toespitsen.)	en	de	thema’s	waar	het	
Departement	Omgeving	de	komende	jaren	veel	belang	aan	wil	hechten.		
De	combinatie	van	een	ruimtelijke	strategie	(1)	én	een	thematische	strategie	(2)	én	een	actor-gerelateerde	
strategie	(3),	zal	bepalen	welke	rol	van	het	Departement	Omgeving	in	de	RGW	het	meest	geschikt	is.	Een	
gebied	 dat	 op	 Vlaams	 niveau	 van	 groot	 belang	 is,	 maar	 waar	 alles	 vlot	 en	 kwalitatief	 verloopt,	 vraagt	
bijvoorbeeld	niet	altijd	dezelfde	inspanning	van	het	Departement	Omgeving	als	een	gebied	van	hetzelfde	
belang,	maar	waar	de	capaciteit	rond	realisatiegericht	gebiedswerking	nog	beperkt	is.	Dit	sluit	aan	bij	de	
ideeën	rond	‘bovenlokale	programmering’	in	de	BRV-beleidskaders	in	opmaakt,	waarbij	men	wil	focussen	
op	 gebieden	 “waar	 urgente	 ruimtelijke	 problematieken	met	 een	 Vlaamse	 impact	 spelen	 of	 omwille	 van	
grensoverschrijdende	context.”	(werkteksten	BRV	beleidskaders,	2017).		
Op	 basis	 van	 de	 ruimtelijke,	 thematische	 en	 actor-gerelateerde	 strategie	 bepaalt	 het	 Departement	
Omgeving	 niet	 alleen	welke	 rol	 het	 meest	 geschikt	 is	 voor	 de	 RGW,	maar	 ook	 of	 er	 een	 rol	 voor	 het	
Departement	 Omgeving	 weggelegd	 is.	 Niet	 elke	 vraag	 naar	 ondersteuning	 van	 een	 realisatiegerichte	
gebiedswerking,	hoeft	bijgevolg	beantwoord	worden.		
	

2.3.2 Welke	rol	en	hoe?	
De	 heldere	 strategie	 voor	 realisatiegerichte	 gebiedswerking	 bepaalt	 op	 basis	 van	 een	 ruimtelijke,	
thematische	en	actor-gerelateerde	strategie	welke	rol	het	Departement	Omgeving	kan	opnemen,	en	hoe	
die	rol	er	dan	uit	kan	zien.	Wanneer	is	de	deskundigheid	van	het	Departement	Omgeving	nodig	en	kan	zij	
door	 het	 proces	 te	 initiëren,	 faciliteren,	 of	 door	 projectcoördinatie	 de	 RGW	 mee	 tot	 een	 positief	 en	
kwalitatief	 resultaat	 bewegen.	 Er	 worden	 drie	 verschillende	 rollen	 voor	 het	 Departement	 Omgeving	
gedefinieerd:	de	initiatorrol,	facilitatorrol	en	de	rol	als	procescoördinator.	Deze	verschillende	rollen	worden	
in	de	komende	hoofdstukken	toegelicht.	
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2.3.6 Belangrijke	randvoorwaarden	
Bij	de	bovenstaande	verduidelijking	van	de	verschillende	mogelijke	rollen	die	het	Departement	Omgeving	
kan	opnemen	in	het	kader	van	realisatiegerichte	gebiedswerking,	zijn	er	een	aantal	randvoorwaarden	die	
noodzakelijk	zijn	om	de	heldere	strategie	zo	optimaal	mogelijk	te	kunnen	inzetten.	Het	meenemen	van	deze	
randvoorwaarden	in	het	verder	uitwerken	van	de	strategie	in	bijvoorbeeld	een	beleidskader,	zorgt	voor	een	
“reality-check”.	
	
Afstemming	op	Vlaams	niveau	
Gezien	de	beperkte	mensen	en	middelen,	niet	alleen	binnen	het	Departement	Omgeving	maar	ook	bij	de	
andere	Vlaamse	actoren,	is	het	belangrijk	dat	Departement	Omgeving	zich	in	haar	verschillende	rollen	richt	
op	strategische	thema’s.	Zo	kunnen	de	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	inzet	van	het	Departement,	maar	
ook	van	andere	Vlaamse	actoren,	op	een	realistisch	niveau	worden	gebracht.	Het	opnemen	van	een	rol	door	
het	Departement	kan	immers	verwachtingen	naar	inzet	van	Vlaamse	actoren	genereren.	Indien	die	dan	niet	
inpasbaar	is,	kan	dit	het	vertrouwen	in	het	Departement	Omgeving	en	in	de	Vlaamse	overheid	schaden.	Het	
is	 daarom	 ook	 essentieel	 dat	 er	 over	 de	 gedifferentieerde	 strategie	 van	 het	 Departement	 Omgeving	
afstemming	 is	 op	 Vlaams	 niveau.	 Hiervoor	 kan	 het	 Departement	 bijvoorbeeld	 een	 afsprakenkader	
opmaken.			
Een	bereidwilligheid	van	de	andere	partners	om	ook	een	plaats	op	te	nemen	in	de	bovenstaande	strategie	
is	ook	één	van	de	randvoorwaarden.	De	koppeling	van	de	beoogde	doelstellingen	van	het	Departement	
Omgeving	met	projecten	van	Vlaamse	partners	is	cruciaal	naar	uitvoering	toe.		
Het	steeds	meer	afstemmen	op	elkaar	van	meerjarenplanning	in	de	verschillende	Vlaamse	beleidsvelden	
kan	deze	RGW	alleen	maar	ten	goede	komen	en	zorgen	dat	er	veel	makkelijker	interdepartementaal	kan	
gesproken	worden,	met	één	Vlaamse	stem.	
	
Een	BRV	met	een	beleidskader	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking	
Om	een	strategie	te	kunnen	opmaken	voor	RGW,	is	er	nood	aan	een	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	dat	
een	kader	stelt	voor	gebiedsgerichte	werking	en	bijvoorbeeld	bepaalt	wat	Vlaamse	Werven	zijn	en	wat	op	
Vlaams	niveau	belangrijk	is.	(Wat	zijn	de	grote	veranderingsopgaven	waar	het	Vlaams	ruimtelijk	beleid	zich	
wil	op	toespitsen?	Welke	thema’s	zijn	prioritair	in	welke	prioritaire	gebieden?)	
	
Zich	profileren	en	erkend	worden	als	procesmatige	partner	
Om	erkend	te	kunnen	worden	als	procesmatige	partner	in	RGW,	moet	er	uiteraard	gewerkt	worden	aan	de	
visibiliteit,	waarin	duidelijk	wordt	gemaakt	welke	inspanning	het	Departement	Omgeving	(al	dan	niet	achter	
de	 schermen)	 heeft	 geleverd	 voor	 de	 realisatiegerichte	 gebiedswerking.	 Het	 toekennen	 van	 het	 ‘label’	
strategische	projecten	speelt	hier	momenteel	al	een	belangrijke	rol	is.	Het	zorgt	er	niet	alleen	voor	dat	RGW	
wordt	erkend,	ook	het	Departement	zelf	wordt	op	die	manier	(h)erkend.	Deze	erkenning	is	noodzakelijk	om	
een	draagvlak	te	creëren	en	het	vertrouwen	op	te	kunnen	bouwen.	
Als	het	Departement	Omgeving	zich	steeds	meer	als	partner	opstelt	in	een	gebiedsgericht	proces,	dan	is	er	
vervolgens	 niet	 alleen	 een	mentaliteitswijziging	 nodig	 bij	 het	 Departement	 Omgeving,	maar	 ook	 bij	 de	
verschillende	partners	waarmee	ze	samen	zorgen	voor	uiteindelijke	realisatie	op	het	terrein.	Momenteel	
wordt	het	Departement	Omgeving	nauwelijks	erkend	voor	deze	eerder	procesmatige	rol.		
	
Opvolgen	en	kwaliteitsbewaking	-	een	lerende	reflex	
Er	zijn	momenteel	al	zeer	veel	verschillende	aanpakken	aanwezig	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking	
binnen	 het	 Departement	 Omgeving,	 maar	 ook	 daarbuiten.	 De	 kennisuitwisseling	 en	 uitwisseling	 van	
ervaringen	tussen	deze	verschillende	vormen	maakt	deel	uit	van	een	lerende	reflex,	waarbij	er	zonder	grote	
inspanningen	veel	van	elkaar	kan	worden	bijgeleerd.	
Dit	 rapport	 kan	 een	 eerste	 basis	 vormen	 voor	 een	 communicatie-instrument	over	 de	 realisatiegerichte	
gebiedswerking	van	het	Departement	Omgeving	ter	inspiratie	voor	zowel	internen	als	externen	en	maakt	
hierdoor	deel	uit	van	een	traject	om	samen	met	partners	te	leren,	ervaringen	te	delen	en	ervaringen	op	te	
bouwen	rond	gebiedsontwikkeling.	Het	kan	een	eerste	stap	zijn	in	een	groeipad	voor	RGW.	Leertrajecten	
kunnen	ontwikkeld	worden	om	zo	ook	zelf	te	leren	en	ervaringen	te	delen.	Om	dit	streefdoel	te	bereiken	
stelt	het	Departement	Omgeving	zich	op	als	een	lerende	organisatie.	
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Momenteel	gebeurt	dit	bijvoorbeeld	al	intern	tijdens	het	T.OP-overleg.	De	verschillende	projectleiders	van	
de	T.OP-projecten	zitten	samen	en	delen	ervaringen	om	zo	van	elkaar	te	leren.	Deze	werking	kan	worden	
uitgebreid	of	gekoppeld	met	andere	aanpakken	voor	realisatiegerichte	gebiedswerking.	
	
De	juiste	‘skills’	
De	strategie	waar	momenteel	de	eerste	input	voor	is	geleverd,	zet	sterk	in	op	procesvoering.	Daar	is	echter	
niet	iedereen	bij	het	Departement	Omgeving	die	met	RGW	in	contact	komt,	in	opgeleid.	Het	vraag	specifieke	
‘communicatie-skills’	van	de	persoon	die	of	het	team	dat	deze	procesvoering	zal	opnemen.	
	
	

3 Beperkingen	van	het	onderzoek	
Over	het	aantal	cases	en	de	ruimte	voor	interviews	
Doordat	er	gemiddeld	slechts	8	interviews	per	case	mogelijk	waren	en	de	opdracht	ook	beperkt	was	in	tijd,	
heb	je	nooit	alle	invalshoeken	mee.	Sommige	cruciale	actoren	konden	zich	in	de	tijdsspanne	niet	vrijmaken.	
Zo	is	bijvoorbeeld	de	provincie	niet	geïnterviewd	in	T.OP	Limburg	en	is	in	T.OP	Noordrand	misschien	een	
onderbelichting	van	het	gemeentelijk	niveau.	Ook	in	de	Stedelijke	Regio	Kortrijk	zou	het	interviewen	van	
meerdere	gemeenten	een	meer	gedifferentieerd	beeld	kunnen	opleveren	van	de	lokale	betrokkenheid.	
	
RGW	buiten	het	Departement	Omgeving	
De	vijf	geselecteerde	cases	zijn	nuttig	als	leertrajecten	op	case-	of	projectniveau.	Maar	wanneer	er	verder	
doorgedacht	wordt	op	het	uitwerken	van	realisatiegerichte	gebiedswerking,	kan	er	ook	geleerd	worden	uit	
processen	 waar	 het	 Departement	 Omgeving	 een	 minder	 grote	 rol	 of	 geen	 rol	 heeft	 gespeeld	 (o.a.	
gebiedswerking	 in	 de	 Provincie	 West-Vlaanderen	 of	 de	 gebiedsgerichte	 werking	 van	 de	 VLM).	 De	
voorgestelde	 strategie	 voor	 RGW	 is	 bijgevolg	 een	 kader	 waarin	 voornamelijk	 is	 opgenomen	 wat	 het	
Departement	Omgeving	momenteel	al	kent	van	RGW.	Nieuwe	input	vanuit	andere	processen	zou	daarop	
een	sterke	toegevoegde	waarde	bieden.	

	
Koppelen	van	kwalitatieve	gegevens	met	GIS-data	
Tijdens	de	eerste	begeleidingsgroep	is	een	interessante	opmerking	meegegeven,	om	de	koppeling	te	maken	
tussen	de	kwalitatieve	gegevens	van	de	interviews	met	GIS-data.	Zo	kan	er	gekeken	worden	wat	er	op	het	
terrein	 gebeurt,	 wanneer	 een	 wijziging	 op	 het	 terrein	 is	 beslist,	 welke	 ruimtelijke	 ontwikkelingen	
tegenstrijdig	 zijn	 aan	 het	 proces	 etc.	 De	 beperkt	 beschikbare	 tijd	 om	 vijf	 cases	 te	 analyseren	 en	 de	
complexiteit	van	de	data	hebben	het	echter	niet	mogelijk	gemaakt	om	op	korte	termijn	relevante	resultaten	
op	te	leveren.		
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Bijlage:	analysekader	

Om	het	analysekader	op	te	stellen,	is	er	inspiratie	gezocht	in	onderzoeken	met	een	gelijkaardig	onderwerp	
(realisatiegerichte	 gebiedswerking),	 een	 vergelijkbaar	 evaluatiemotief	 (beleidsleren),	 gelijkaardige	
evaluatiecriteria	(focus	op	doelstelling	en	effecten)	en/of	een	vergelijkbare	methodiek	(case-analyse).	De	
input	van	deze	onderzoeken	is	gekoppeld	aan	de	informatie	uit	het	bestek	van	deze	opdracht.	In	dit	bestek	
werd	 immers	 door	 de	 opdrachtgever	 al	 een	 uitgebreide	 lijst	 gemaakt	 van	 te	 onderzoeken	
projecteigenschappen.		
	

1. Evaluatie	van	de	geïntegreerde	gebiedsvisie	
Leievallei	tussen	Wervik	en	Kortrijk,	2011	

In	2005	 is	de	 ‘geïntegreerde	gebiedsvisie	Leievallei	 tussen	Wervik	en	Kortrijk’	goedgekeurd.	Deze	visie	 is	
ontwikkeld	door	vier	gemeentebesturen	op	de	ongeveer	900	ha	valleigebied	tussen	Wervik	en	Kortrijk.	Om	
te	leren	uit	het	traject	dat	dit	gebiedsgericht	project	tot	dusver	heeft	afgelegd,	heeft	de	provincie	West-
Vlaanderen	in	2010	een	kortlopende	opdracht	gegeven	aan	het	Instituut	voor	de	Overheid	van	de	KU	Leuven	
en	 de	 Afdeling	Mobiliteit	 en	 Ruimtelijke	 Planning	 van	 Universiteit	 Gent.	 Tijdens	 deze	 opdracht	 zijn	 de	
doorwerking	 van	 de	 gebiedsvisie	 en	 het	 gevoerde	 proces	 onderzocht,	 om	 zo	 aanbevelingen	 voor	 de	
toekomst	 te	 geven.	 De	 analyse	 werd	 opgesplitst	 in	 drie	 luiken:	 plananalyse,	 procesanalyse	 en	
prestatieanalyse,	waarin	werd	gewerkt	met	projectfiches	met	een	systematische	beschrijving	aan	de	hand	
van	 een	 aantal	 vaste	 parameters.	 Niet	 alleen	 de	 realisatie	 op	 het	 terrein	 werd	 onderzocht,	 maar	 ook	
onderzoek	en	studiewerk,	het	opmaken	van	plannen,	het	opzetten	van	overlegstructuren	en	netwerken	en	
effectieve,	zichtbare	realisaties	op	het	terrein	als	laatste	element.	
	
Opbouw	van	de	projectfiches:	

1. Algemeen	(project,	opdrachtgever,	ontwerper,	datum,	relatie	met	de	visie,	soort	plan,	locatie)	
2. Gebiedsgerichte	visie	(relatie	met	actieplan,	relatie	met	visie	en	structuurschets	
3. Doelstellingen	
4. De	vier	actiepunten	
5. Meerwaarde	van	de	actie	
6. Conclusie	

	
Input	voor	het	analysekader:	

- De	evaluatiecriteria	doelbereiking	en	effectiviteit	vragen	ook	in	dit	project	naar	een	diepgaande	
analyse	van	de	procesaspecten.	De	procesanalyse	hecht	veel	belang	aan	de	multi-actor	en	multi-
level	setting.	Het	criterium	‘vertrouwen’	speelt	daarin	een	belangrijke	rol.	

- De	opdeling	plananalyse,	procesanalyse	en	prestatieanalyse	
- De	prestatieanalyse	is	vergelijkbaar	met	‘resultaten’	uit	het	analysekader	(2.7).	
- Gebruik	van	systematische	beschrijving	aan	de	hand	van	een	aantal	parameters	

	
Referenties:	

- Pisman,	 A.,	 Lüdtke,	 S.,	 Lierman,	 S.,	 Terryn,	 E.	 en	 Voets	 J.,	 2011,	 Evaluatie	 “Geïntegreerde	
Gebiedsvisie	Leievallei	tussen	Wervik	en	Kortrijk”,	in	opdracht	van	Provincie	West-Vlaanderen	

- Pisman,	A.,	Voets,	J.	en	Lüdtke	S.,	2011,	Gebiedsgericht	werken	in	de	Leievallei	tussen	Wervik	en	
Kortrijk:	een	eerste	evaluatie	van	de	gebiedsvisie,	Plandag	2011,	pp.	67-76	
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2. Strategische	projecten	ter	uitvoering	van	het	RSV	-	
toetsingscriteria	

Sinds	2004	geeft	de	Vlaamse	overheid	subsidies	aan	initiatiefnemers	die	strategische	projecten	opzetten.	
Op	die	manier	wil	de	Vlaamse	overheid	helpen	in	het	oplossen	van	ruimtelijke	knelpunten	en	het	verbeteren	
van	 ruimtelijke	 kwaliteit	 op	 het	 terrein.	 Deze	 subsidies	 worden	 ingezet	 voor	 de	 kosten	 van	 de	
projectcoördinatie	of	voor	de	verwerving	van	strategische	gronden.	Om	als	strategisch	project	subsidies	te	
kunnen	ontvangen,	moet	het	aan	volgende	definitie	voldoen:	

“Een	 project	 met	 een	 integrale	 en	 ruimtelijke	 invalshoek	 dat	 gebiedsgericht	 en	 over	 sector-	 of	
bestuursgrenzen	heen	actief	wil	bijdragen	 tot	de	versterking	van	de	kwaliteit	 van	de	 ruimtelijke	
structuur.	Het	moet	op	korte	of	halflange	termijn	uitgevoerd	kunnen	worden.	Door	de	uitvoering	
van	 strategische	 projecten	 te	 stimuleren	 en	 er	 meer	 actief	 op	 in	 te	 zetten	 in	 het	 kader	 van	
(ruimtelijke)	 planningsprocessen	 verhoogt	 het	 draagvlak	 voor	 de	 ruimtelijke	 ordening,	 en	 de	
planning	in	het	algemeen,	en	wordt	een	voorbeeldfunctie	gecreëerd.”	
	

Een	strategisch	project	moet	onder	meer	aan	volgende	voorwaarden	voldoen:		
1. Van	bovenlokaal	niveau	en	gerelateerd	aan	een	ruimtelijk	planningsproces	
2. Voorbeeld-	en	signaalfunctie	
3. Integraal	karakter	(meerdere	aspecten)	
4. Stimuleert	een	vernieuwingsproces	
5. Vergroot	de	functionele	verwevenheid	
6. Administratieve	en	institutionele	complexiteit	

 
Input	voor	het	analysekader:	
Zowel	bovenstaande	definitie	als	de	voorwaarden	om	als	strategisch	project	subsidies	te	kunnen	ontvangen,	
is	 sterk	 gerelateerd	 met	 het	 onderwerp	 van	 deze	 studie:	 realisatiegerichte	 gebiedswerking.	 De	
doorvertaling	hiervan	in	opgenomen	in	het	analysekader.	
 
Referenties:	

- Departement	Omgeving,	Afdeling	Gebiedsontwikkeling,	omgevingsplanning	en	projecten,	Website	
strategische	projecten	op	rsv.ruimtevlaanderen.be,	geraadpleegd	op	22	mei	2017	

- Departement	 Ruimte	 Vlaanderen,	 2013,	 Planning	 in	 uitvoering.	 Strategische	 projecten	 in	 het	
Vlaams	ruimtelijk	beleid,	Brussel	
	

	

3. Onderzoek	naar	de	voor	het	Vlaams	ruimtelijk	beleid	
relevante	vormen	van	intergemeentelijke	
samenwerking,	2012	

Tijdens	dit	onderzoek	zijn	verschillende	vormen	van	 intergemeentelijke	samenwerking	 (IGS)	onderzocht,	
om	 zo	 een	 inhoudelijke	 basis	 te	 bieden	 voor	 mogelijke	 beleidsmaatregelen	 rond	 IGS	 op	 het	 vlak	 van	
ruimtelijke	ordening.	De	meerwaarde	van	IGS,	de	verschillende	vormen,	het	bijhorend	instrumentarium	en	
de	 inhoudelijke	 behoeften	 zijn	 onderzocht.	 Daartoe	 is	 er	 een	 analysekader	 gehanteerd	 met	 een	 reeks	
factoren	die	de	IGS	(of	de	afwezigheid	ervan)	helpen	duiden	en	verklaren.	Dit	kader	omvat	een	structurering	
aan	de	hand	van	een	aantal	dimensies:	

- Voorwerp	van	samenwerking	(beleid:	inhoudelijke	doelstellingen	of	beheer:	operationele	werking)	
- Initiatie	van	samenwerking	(vrijwillige	en	autonome	beslissing,	aangejaagd	(impuls)	of	opgelegd	–	

initiatief	komt	van	onderuit	of	van	hogerop,	wordt	opgelegd)	
- Graad	van	formalisatie	(informeel,	formeel	met	of	zonder	(lokaal	gekozen)	organisatievorm	
- Duurtijd	(tijdelijk,	permanent)	
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Deze	 dimensies	 sluiten	 nauw	 aan	 bij	 de	 bevindingen	 van	 “Het	 project	 Gentse	 kanaalzone:	 naar	 een	
onderzoekskader	voor	gebiedsgerichte	beleidsvorming”.	Daar	werd	de	opdeling	gemaakt	aan	de	hand	van:	

- Soort	samenwerking	
- Graad	van	organisatie	of	institutionalisering	
- Schaalelement	
- Tijdsduur	
- Voorwerp	van	samenwerking	

	
Input	voor	het	analysekader:	
Deze	dimensies	vertrekken	van	een	eerder	bestuurskundige	invalshoek,	die	een	nuttige	aanvulling	bieden	
op	de	 ruimtelijke	 aspecten	 in	de	 analyse	 van	 realisatiegerichte	 gebiedswerking.	Het	 vormen	belangrijke	
criteria	bij	de	analyse	van	de	programmabepaling	(2.1)	en	de	organisatiestructuur	en	besluitvorming	(2.3).	
	
Referenties:	

- Instituut	 voor	 de	 Overheid	 (KU	 Leuven),	 Departement	 HABE	 (Hogeschool	 Gent),	 IDEA	 Consult,	
OMGEVING,	 2012,	Onderzoek	naar	 de	 voor	het	Vlaams	 ruimtelijk	 beleid	 relevante	 vormen	 van	
intergemeentelijke	samenwerking.	

- Voets,	J.	en	De	Rynck,	F.,	2004,	Het	project	Gentse	Kanaalzone:	naar	een	onderzoekskader	voor	
gebiedsgerichte	beleidsvorming.	Steunpunt	Beleidsrelevant	onderzoek.	
	

	

4. Naar	een	realisatiegerichte	beleidsplanning,	
Pilootprojecten,	T.OP	en	IBA	vergeleken	

Deze	 thesis	 maakt	 de	 vergelijking	 tussen	 Pilootprojecten,	 T.OP	 en	 IBA,	 met	 een	 focus	 op	 de	
realisatiegerichtheid.	 Deze	 vergelijking	 is	 opgebouwd	 aan	 de	 hand	 van	 zeven	 thema’s:	 ontstaan,	
projectstructuur,	proces,	doelstellingen,	selectiecriteria,	middelen	en	politiek.	Voornamelijk	de	benoeming	
van	de	sterktes	in	de	IBA-projecten	zijn	belangrijke	inspiratie	voor	het	analysekader.		
	
Sterktes	van	IBA	(beknopte	samenvatting):	

- Sterk	concept	met	een	duidelijk	en	eenvoudig	beeld	
- Een	parallelle,	horizontale	sturing	
- Zeer	duidelijke	toekomstvisie,	waardoor	de	focus	ligt	op	het	realiseren	van	projecten	in	plaats	

van	het	creëren	van	een	gemeenschappelijke	visie	
o Top-down	werking	hoeft	geen	negatieve	connotatie	te	hebben.	

- Zeer	duidelijke	tijdsafbakening	en	focus	
- Onafhankelijke	organisatie	die	de	aansturing	doet.	
- Internationale	dimensie	als	stok	achter	de	deur.	

	
Input	voor	het	analysekader:	
De	zeven	thema’s	waarop	de	vergelijking	is	gebouwd,	krijgen	een	doorvertaling	in	het	analysekader.	
Het	thema,	realisatiegerichte	beleidsplanning,	heeft	zeer	veel	parallellen	met	het	thema	realisatiegerichte	
gebiedswerking.	Bovenstaande	sterktes	uit	de	IBA-processen,	zijn	in	het	analysekader	opgenomen	onder	de	
vorm	van	analysecriteria	of	in	de	bijhorende	vragen.		

- Programmabepaling	en	doelstellingen	(2.1	en	2.2)	
o Heeft	men	een	duidelijke	toekomstvisie	van	bij	het	begin?	
o Sterkte	van	het	concept	op	korte	termijn	(IBA:	visualiseren	van	een	duidelijk	concept	op	

KT,	leidt	tot	een	nieuwe	manier	van	denken	op	LT)	
o Zijn	er	sleutelprojecten?	(ontbreken	van	een	sleutelproject	blijkt	een	zeer	grote	impact	te	

hebben	op	de	IBA’s).		
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o Helder	 afgebakende	 termijn.	Wordt	 er	 rekening	 gehouden	met	 realisatiekans?	 (Bij	 IBA	
werd	er	bij	het	selecteren	van	projecten	ook	rekening	gehouden	met	de	realiseringskans	
van	de	projecten	binnen	de	tien	jaar.)	

o Reden	van	opstart:	gestart	vanuit	een	‘noodsituatie’	of	een	potentie	of	profilering	
o Top-down	of	bottom-up	initiatief?	
o Inhoudelijke	 of	 procesmatige	 doelstellingen?	 (IBA:	 Sterke	 inhoudelijke	 doelstellingen	

geven	procesmatige	doelstellingen	een	grotere	kans	op	slagen.	Bij	IBA	Emscher	was	het	
initieel	de	bedoeling	om	de	economie	 te	doen	heropleven,	maar	men	was	er	 zich	 van	
bewust	dat	dit	niet	zou	lukken	zonder	substantiële	herwaardering	van	het	landschap.	Dit	
was	 de	 basis	 van	 de	 omvorming	 van	 industrielandschap	 tot	 cultuurlandschap	 als	
inhoudelijke	doelstelling.)	

- Organisatiestructuur	en	besluitvorming	(2.3)	
o Bestaande	of	nieuwe	organisatiestructuur	en	beschrijving	van	de	soort	structuur	
o Flexibiliteit	van	het	proces	(vastgelegd	stappenplan	of	flexibel)	
o Informele	of	formele	besluitvorming?		

- Actoren	en	hun	motivatie	(2.4)	
o Welke	actoren	hebben	beslissingsbevoegdheid?	(“mandaat”)	
o Projectleider	met	overtuigingskracht?	
o Aandeel	private	actoren	(hoe	groter	het	aandeel	private	actoren	in	het	proces,	hoe	meer	

kans	op	slagen	bij	de	IBA’s)	
- Middelen,	kennisopbouw	en	–uitwisseling	(2.5)	

o Betrokkenheid	 van	 internationale	 expertise	 om	 tot	 nieuwe	 concepten	 en	 ideeën	 te	
komen.	

o Overkoepelend	 platform	 –	wordt	 er	 geleerd	 van	 elkaar?	 (netwerk	 IBA	meets	 IBA,	 IBA	
laboratorium,	 IBA	 forum	 en	 IBA	 expertenraad).	 Dit	 kan	 ervoor	 zorgen	 dat	 informatie	
gebundeld	en	geconcentreerd	blijft.	

- Communicatie	en	draagvlak	(2.6)	
o Sterke	communicatie	en	presentatiestrategie	of	–techniek	
o Betrokkenheid	van	de	bevolking?	(cruciaal	voor	natraject	en	voortleven	van	het	concept)	
o Politiek	draagvlak	

	
Referentie:	

- Coppejans,	 J.,	 2017,	 Naar	 een	 realisatiegerichte	 gebiedsplanning.	 Pilootprojecten,	 T.OP	 en	 IBA	
vergeleken,	masterproef	Stedenbouw	en	Ruimtelijke	Planning	olv.	Hans	Leinfelder,	KU	Leuven	

	

5. Bestek	“Vergelijkende	evaluatie	van	
realisatiegerichte	gebiedswerking	in	Vlaanderen”	–	
2017	

Het	bestek	van	deze	opdracht	vraagt	een	gerichte	beschrijving	van	de	cases	aan	de	hand	van	meerdere	
projecteigenschappen,	 die	worden	 ingedeeld	 in	 verschillende	 categorieën.	Deze	 eigenschappen	worden	
meegenomen	in	het	onderzoek,	weliswaar	met	een	andere	opdeling.	
	
Input	voor	het	analysekader:	

1. Scope	&	output:		
o doelstellingen	 &	 producten	 (visienota,	 beslist	 programma,	 bestemmingsplan,	

samenwerkingsakkoord,	bouwproject,	…),	die	uit	proces	zijn	gekomen	
o de	aanleiding	van	de	opstart	van	het	ontwikkelingsproces	
o manier	van	inhoudelijke	en	geografische	afbakening	van	de	gebiedswerking	en	de	manier	

waarop	de	scope	wordt	afgebakend	en	evolueert	
2. het	gevoerde	proces,	met	name	de	 relaties	 tussen	acties	 (inclusief	de	 fasering)	op	het	vlak	van	

visievorming,	programmering,	uitvoering,	realisatie	en	evaluatie:	
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o Aanpak	en	methode(n)	tot	overeenstemming	van	consensus-	en	visievorming	

§ manier	waarop	 verschillende	 agenda’s	 en	 belangen	 verzoend	 raken	 op	 elkaar	
worden	afgestemd	

§ manier	van	framing	van	het	‘gemeenschappelijke	probleem’	
§ geïntegreerde	 visievorming	 (overkoepelende	 analyse)	 of	 bundelen	 van	

individuele	ruimtevragen	
o aanpak	en	methode(n)	voor	programmavorming	

§ manier	waarop	het	programma	tot	stand	komt	en	acties	worden	geselecteerd	
§ manier	waarop	engagementen	voor	latere	realisatie	worden	vastgelegd	
§ manier	waarop	de	gebiedswerking	met	de	interne	besluitvorming	van	betrokken	

partnerorganisaties	omgaat?	
§ doorwerking	 van	 het	 gewestelijke	 ruimtelijke	 beleid	 in	 de	 visie	 en	

actieprogramma	
§ doorwerking	van	de	gebiedsvisie	in	het	programma	

o Aanpak	en	methode(n)	voor	realisatie	
§ manier	waarop	op	realisatie	wordt	aangestuurd	en	realisatie	effectief	tot	stand	

komt	
o Aanpak	en	methode(n)	voor	monitoring	en	evaluatie	

§ manier	waarop	het	proces	wordt	gemonitord	en	bijgestuurd	
§ manier	waarop	de	uitvoering	van	het	programma	en	de	realisatie	van	de	visie	

wordt	opgevolgd	
3. Rolverdeling	en	organisatiestructuur:	

o Type,	relevantie	en	rol	van	actoren	en	beweegreden	van	actor	tot	samenwerking	
o Manier	 waarop	 actoren	 worden	 geselecteerd	 en/of	 betrokken	 en	 de	 manier	 van	

aansturen	tot	samenwerking	bij	cruciale	actoren,		
o Manier	van	bepalen	van	rolverdeling	
o Evolutie	van	de	rolverdeling	doorheen	de	tijd	
o Evolutie	van	organisatiestructuur	doorheen	de	tijd	

4. Input:		
o Middelen	(VTE,	budget)		
o Besteding	 van	 middelen	 (bv.	 kennisopbouw-	 en	 kennisdeling,	 onderzoek,	 ruimtelijke	

ontwerp,	…)	
o Bestaande	producten	uit	eerdere	processen	die	als	input	kunnen	gelden	

5. Communicatie:	
o Gebruik	communicatie-instrumenten	doorheen	proces	
o Timing	van	cruciale	communicatiemomenten	
o Doelgroep	en	manier	tot	benaderen	

	
Een	bijkomend	belangrijk	aandachtspunt	is	het	detecteren	van	contextfactoren	die	een	invloed	hebben	op	
het	gevoerde	proces.	Contextfactoren	kunnen	breed	opgevat	worden	zoals	bv.:	

o andere	gebiedsgerichte	trajecten	binnen	hetzelfde	gebied	en	met	sterke	link	met	de	hoger	
vermelde	processen	

o draagvlak	in	het	gebied	voor	specifieke	ruimtelijke	ontwikkelingsprojecten	
o ervaring	van	actoren	op	het	vlak	van	samenwerking		

	
Referentie:	

- Departement	 Ruimte	 Vlaanderen,	 2017,	 Bestek	 RV-AOM/17/03	 Vergelijkende	 evaluatie	 van	
realisatiegerichte	gebiedswerking	in	Vlaanderen.	
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6. IMAGO-toolbox	
Het	 IMAGO-project	heeft	een	 toolbox	ontwikkeld	 voor	gebiedsgerichte	ontwikkeling	 in	de	open	 ruimte.	
Daarmee	willen	de	onderzoekers	nagaan	hoe	de	veelheid	aan	projecten	in	de	open	ruimte	beter	op	elkaar	
afgestemd	kunnen	worden.	Tijdens	de	ontwikkeling	van	de	toolbox	zijn	bij	de	interviews,	de	focusgroepen	
en	overlegmomenten	met	experten,	verschillende	kansen	en	problemen	bij	gebiedsgerichte	processen	naar	
boven	gekomen.	Deze	kansen	en	problemen	gaan	onder	meer	over	de	complexiteit	van	de	verschillende	
financierings-	en	subsidiemodellen,	de	veelheid	aan	instrumenten	of	het	verschil	in	de	‘taal’	die	gesproken	
wordt.	Eén	van	de	‘tools’	die	men	tijdens	het	project	heeft	ontwikkeld,	is	de	EVALUEER-tool.	Deze	tool	omvat	
geen	exhaustieve	of	uitvoerige	evaluatie,	maar	laat	wel	toe	om	op	een	aantal	hoofdlijnen	de	staat	van	het	
netwerk	op	te	maken	en	richtingen	te	bepalen	hoe	het	verder	kan	of	moet	met	het	project	in	kwestie.	Het	
hoofddoel	is	om	een	gezamenlijke	‘foto’	te	maken	van	de	ambities	van	de	actoren	en	hun	netwerken,	om	
dan	 te	 kijken	 in	 hoeverre	 gemeenschappelijke	 paden	 (verder)	 kunnen	 worden	 bewandeld	 en	 welke	
aanpassingen	er	nodig	zijn	aan	het	netwerk.	
Tijdens	 dit	 project	 wordt	 onder	 meer	 de	 LEADER-aanpak	 met	 7	 principes	 gehanteerd.	 LEADER	 is	 een	
Europees	subsidiëringsprogramma	waarbij	plattelandsactoren	met	behulp	van	subsidies	via	een	bottom-up	
aanpak	een	gebiedsgerichte	visie	uitwerken	en	uitvoeren	in	een	project.	Deze	7	principes	zijn	de	volgende:	
	

1 Bottom-up:	Mate	waarin	burgers	en	middenveld	zelf	beleid	voorbereiden	en	implementeren.	
2 Gebiedsgericht:	mate	waarin	de	aanpak	toegespitst	is	op	de	specifieke	kenmerken	van	het	gebied	
3 Lokaal	partnerschap:	mate	waarin	de	lokale	actoren	zich	verenigen	om	samen	hun	streek	te	

ontwikkelen	
4 Multi-sectorale	integratie:	mate	waarin	er	een	sector-overschrijdende	aanpak	wordt	gevolgd	
5 Networking:	sterkte	van	het	sociale	netwerk	binnen	de	streek	en	met	actoren	erbuiten	
6 Innovatie:	mate	van	introductie	van	nieuwe	praktijken	
7 Interterritoriale	en	internationale	samenwerking:	mate	van	samenwerking	tussen	streken	in	de	

lidstaat	en	met	streken	buiten	de	lidstaat	
	
Input	voor	het	analysekader:	

- Wie	is	de	initiatiefnemer?	(2.4	actoren	en	hun	motivatie)	
- Lokaal	partnerschap	(3.	Contextfactoren)	
- Innovativiteit	van	de	ruimtelijke	programmapunten	(2.1	Programmabepaling)	
- Oog	voor	belangrijke	stakeholders	die	(nog)	niet	in	het	netwerk	aanwezig	zijn	(2.6	Communicatie	

en	draagvlak)	
- Wat	is	de	ambitie	van	de	stakeholders?	(2.4	Actoren	en	hun	motivatie)	
- Zijn	er	conflicterende	belangen?	(2.4	Actoren	en	hun	motivatie)	

	
Referenties:	

- ILVO,	2017,	Imago	toolbox	op	imagotoolbox.be	
- IDEA	consult,	2016,	Ex	post	evaluatie	Vlaams	programma	voor	plattelandsontwikkeling	2007-2013	

	
	
	

7. Gebiedsgericht	beleid	in	de	praktijk	–	Geïntegreerde	
gebiedsgerichte	projecten,	meer	dan	een	
experiment.	Provincie	West-Vlaanderen,	2007	

De	provincie	West-Vlaanderen	wil	 de	 vele	 beleidsontwikkelingen	 en	 gebiedsgerichte	 initiatieven	 van	de	
afgelopen	 jaren	 systematiseren	 en	 voor	 het	 geïnteresseerd	 publiek	 toegankelijk	maken,	 en	 tegelijk	 een	
kritische	 reflectie	 en	 debat	 daaromtrent	 stimuleren.	 In	 deze	 studie	 worden	 een	 aantal	 geïntegreerde	
gebiedsgerichte	projecten	uitvoerig	beschreven,	zodoende	ze	kritisch	 tegen	het	 licht	 te	houden.	 In	deze	
studie	worden	een	aantal	problemen	beschreven	die	een	geïntegreerde	gebiedsontwikkeling	bemoeilijken:	
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- sterk	uiteenlopende	belangen	en	visies	die	conflicterende	gebiedsbeelden	opleveren;	
- sectorale	aanpak	die	er	niet	in	slaagt	om	de	problemen	samenhangend	aan	te	pakken;	
- verspreide	bestuurlijke	verantwoordelijkheden	die	coördinatie	bemoeilijken;	
- gebrek	aan	overleg	en	 samenwerking	 tussen	publieke	en	private	partijen	en	overheidsdiensten	

onderling;	
- territoriale	opgaven	die	de	grenzen	van	het	lokale	bestuur	overstijgen.	

	
Deze	uitdagingen	worden	 in	de	 studie	meteen	 vertaald	naar	de	 ‘ideale	 situatie’	 van	een	gebiedsgericht	
beleid,	met	

- een	 samenhangende	 benadering	 van	 probleemvelden	 als	 basis	 voor	 een	 verruimende	
visievorming;	

- een	uitgesproken	procesmatige	aanpak	met	afstemming	van	diverse	besluitvormers;	
- een	op	innovatie	gerichte	oplossingen	die	streven	naar	het	verhogen	van	de	omgevingskwaliteit;	
- draagvlakverwerving	 door	 open	 communicatie	 en	 het	 versterken	 van	 de	 betrokkenheid	 van	

stakeholders.	Een	open	agenda	met	coproductie	in	de	beleidsvoering.	
	

De	succesfactoren	daarvoor	worden	beschreven	als:	
- een	 concreet	 programma	 (stuwend	 programma	 en	 lonkende	 investeringen)	 met	 duidelijke	

beleidskaders,		
- een	goed	afgebakende	thematiek,	geïntegreerd	betekent	niet	allesomvattend,	
- een	‘gebiedsbeeld’	dat	actoren	samenbrengt,	
- een	stevige	bestuurlijke	omkadering,	
- formele	 procedures	 met	 betrokken,	 adviserende	 en	 uitvoerende	 besturen	 (kritische	 mate	 van	

bestuurlijke	 dichtheid	 rond	 GG	 processen;	 het	mag	 niet	 te	 vrijblijvend	 blijven,	 anders	 kan	 het	
raderwerk	ook	stilvallen)	

- projectmanagement	waarbij	inhoudelijke	aandachtspunten	op	de	agenda	gehouden	worden,	
- aandacht	voor	samenwerking	en	overleg,	informatie	en	communicatie,	
- een	procesarchitectuur	die	het	procesverloop	koppelt	aan	overleg-	en	samenwerkingsmodel,	
- dichtheid	van	ambtelijke	deskundigen	bij	gekozen	besluitvormers	(=	pleidooi	voor	GGW	op	lokaal	

en	 provinciaal	 niveau,	 en	 volgens	 de	 auteurs	 een	 pijnpunt	 op	 Vlaams	 niveau	 –	 de	 verspreide	
sectorale	slagorde	van	Vlaamse	overheid	is	niet	bevorderlijk	voor	de	integrerende	aanpak.)	

- de	‘neutrale	positie’	van	provincie.		
	
Input	voor	het	analysekader:	
Uit	bovenstaande	problemen,	kwaliteitscriteria	en	succesfactoren	zijn	volgende	analysecriteria	afgeleid:	

- kaderen	van	de	doelstellingen	binnen	de	aanwezige	processen	
- conflicterende	belangen	tussen	actoren	
- bestuurlijk	en	ambtelijk	draagvlak	
- op	samenwerking	gerichte	cultuur	en	realisatiegerichte	focus	bij	de	actoren	
- menselijk	vertrouwen	tussen	de	actoren	
- de	procesmatige	aspecten	
- innovativiteit	van	de	ruimtelijke	programmapunten	
- openheid	van	de	besluitvorming	
- aspecten	van	draagvlakvorming	
- concreetheid	van	de	doelstelling	
- afbakening	van	het	programma	of	proces	in	tijd	en	ruimte	
- belang	van	grafiek	

	
Referentie:	

- Provincie	West-Vlaanderen,	2007,	Gebiedsgericht	beleid	in	de	praktijk	–	Geïntegreerde	
gebiedsgerichte	projecten,	meer	dan	een	experiment.	
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8. Evaluatie	en	toekomstperspectievennota	Project	
Gentse	Kanaalzone,	2013	

Het	 project	 Gentse	 Kanaalzone	 wordt	 algemeen	 beschouwd	 als	 een	 succesvol	 voorbeeld	 van	
realisatiegerichte	gebiedswerking.	In	dit	evaluatie-	en	perspectievendocument	wordt	er	teruggeblikt	op	de	
projectwerking	 van	de	 voorbije	 twee	decennia.	Hieruit	worden	 lessen	getrokken	voor	de	periode	2013-
2021.	De	belangrijkste	en	goede	resultaten,	maar	ook	de	leerpunten	van	het	project	worden	in	dit	document	
besproken.	Hieruit	kunnen	lessen	worden	getrokken	voor	de	realisatiegerichte	gebiedswerking	in	algemene	
zin.	Deze	succesfactoren	of	leerpunten	vormen	met	andere	woorden	een	inspiratie	voor	wat	moet	worden	
onderzocht	in	de	vergelijkende	evaluatie	van	de	vijf	cases.	
	
Input	voor	het	analysekader:	

- Continuïteit	 in	 de	 projectwerking	 en	 uitklaren	 van	 de	 interne	 structuur	 (organisatiestructuur,	
actoren	en	hun	motivatie)	

- Belang	van	een	netwerk	
- Quick	wins	definiëren	(resultaten)	
- Collectief	geheugen	van	het	project	bewaren	en	doorgeven	(groei	van	identificatie	met	het	gebied,	

collectief	geheugen	van	het	project)	
- Heldere	beeldvorming	en	communicatie	(belang	van	grafiek	of	sterke	presentatietechniek)	
- Verstevigen	van	de	band	met	Vlaanderen	(betrokkenheid	van	Vlaamse	actoren	in	het	proces)	
- Prioriteiten	scherpstellen	

	
Referentie:	

- Omgeving,	2013,	Evaluatie-	en	toekomstperspectievennota	Project	Gentse	Kanaalzone.	





////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
216	

	




