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Voorwoord

Dit eerste voortgangsrapport voor werkpakket 10 van het Steunpunt Ruimte en
Wonen geeft inzicht in de opzet van het onderzoek. Het schetst daarom niet alleen
het analytisch kader en de methodologie, maar biedt ook een eerste inzicht in de
aard van de beoogde analyse en van de beoogde interpretaties en aanbevelingen.
Het gaat hierbij uiteraard nog om voorlopige uitspraken die in de loop van het
onderzoek zullen worden onderbouwd.
Het werkpakket heeft als dubbele opdracht een analyse te maken van het planningsinstrumentarium (wat heeft gewerkt en wat niet?), en aanbevelingen te formuleren
voor de toekomst (wat kan werken in de toekomst?). Gelet op een aantal
aanknopingspunten in de Visienota

1

en na bilateraal overleg in augustus en oktober

2009, verschoof de vraagstelling in de analytische opdracht van „wat heeft (niet)
gewerkt?‟ naar „waarom heeft het (niet) gewerkt, en voor wie, in welke
maatschappelijke

omstandigheden?‟.

De

opdracht

tot

het

formuleren

van

aanbevelingen zal in de loop van 2010 verder worden ingevuld.

1

„Is het gebruikte instrumentarium toereikend geweest om de ruimtelijke planning uit te voeren?‟ „Welke invloed
hebben het bestuurlijke en financiële systeem gehad op de realisatie van de doelstellingen en de ontplooiing van
de instrumenten en vice versa?‟ (Steunpunt Ruimte en Wonen and Vlaamse overheid Departement Ruimtelijke
Ordening 2009:103).
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Deel I
1.1.

Inleiding

Probleemstelling: Planning in verandering
Continue verandering en debat zijn, althans in het afgelopen decennium, kenmerkend
voor de Vlaamse Ruimtelijke Planning. Meteen na de hervormingen aan het einde van
de jaren 1990 werd het nieuwe planningssysteem impliciet in vraag gesteld door onder
meer de sterk toegenomen gerichtheid op het versnellen van bouwaanvragen, het
vrijmaken van woonuitbreidingsgebieden of de vereenvoudigingen die werden
doorgevoerd om te kunnen afwijken van vigerende regelgeving. Ook het uitbreiden van
ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde constructies, pogingen van andere
beleidssectoren om planningscompetenties te incorporeren of de verregaande
institutionalisering en standaardisering van de recent ingevoerde strategische planning
hadden een vergelijkbaar effect.
Hierdoor ontstond een contradictie tussen enerzijds de ambities van het vernieuwd
planningssysteem om de ruimtelijke structuren van Vlaanderen te wijzigen, en
anderzijds de verzwakkende sociale positie en afgenomen impact van de ruimtelijke
planning als discipline (Van den Broeck 2008). In de tweede helft van de jaren 2000
werd het planningssysteem meer en meer in vraag gesteld door verschillende actoren.
Zo beschuldigden sommige politici planners van een dictatoriale houding door
beperkingen op te leggen aan initiatieven van bewoners en bedrijven. Economische,
maar ook andere actoren, beweerden dat ruimtelijke planning en ruimtelijke projecten
op onvoldoende publieke steun kunnen rekenen en beter ingepast moeten worden in
socio-economische tendensen en de belangen

van specifieke stake-holders.

Ruimtelijke planners en ontwerpers meenden dat ruimtelijke plannen hun strategisch
karakter verloren hadden en veeleer comprehensief waren geworden. Daarenboven
ontwikkelde (en ontwikkelt nog steeds) een krachtig discours waarbij plannen, planning,
procedures en vormen van consultatie, afgeschilderd worden als factoren die de snelle
implementatie van private en publieke projecten in de weg staan. In dit perspectief
wordt de nadruk gelegd op de vereenvoudiging van procedures en op een vermindering
van beperkingen die door planning worden opgelegd. Daarbij hoort ook een
verontwaardiging over de individuen en actiegroepen die de implementatie van
projecten voor het zogeheten algemeen belang weten te verhinderen (Vlaams minister
van financiën 2009). Het resultaat van deze spanningen is het uiteenvallen van het
planningssysteem van de jaren 1990 in verschillende subgroepen met bijvoorbeeld een
kloof tussen strategische ruimtelijke planning en bestemmingsplanning. Ook ontstonden
nieuwe systemen en instrumenten die vanuit een ander perspectief op planning
vertrekken, zo bijvoorbeeld een systeem van projectplanning dat parallel aan de
bestaande planning is ontwikkeld. Verder is ook de toename van conflicten tussen oude
1

en nieuwe instrumenten gedeeltelijk te relateren aan de veranderingen van planning
zelf. Dat er vragen zijn over het huidige planningssysteem, wordt geïllustreerd door
recente aanbestedingen (2009-2010) voor een reeks studies die het Vlaamse
planningssysteem moeten evalueren en meer specifiek gericht zijn op de vraag waarom
het planningssysteem ontoereikend is om maatschappelijk relevante investerings2

projecten snel te implementeren .
Debatten zoals in Vlaanderen vinden we ook terug in andere landen, zij het met andere
combinaties en een andere stand van zaken van discussies, argumenten,
onderwerpen, voor- en tegenstanders, voorgeschiedenissen, etc. In het Verenigd
Koninkrijk zien we recent kritische reflecties ontstaan over de planning onder de
Labour-regering (Finlayson 2009, Marshall 2009), na de hervorming in de richting van
een meer 'geïntegreerde ruimtelijke planning' (Haughton et al. 2008, Van Looij 2009,
Vigar et al. 2000, Vigar 2009), en het debat over hoe planning en uitvoering te
versnellen (Barker 2006). In Duitsland is een debat gaande over de toegenomen focus
op locatiespecifieke voordelen, globalisering en wereldwijde concurrentie, het
aantrekken van investeringen en verbetering van de lokale leefkwaliteit en de
toegenomen rol van de private sector in planning. Daarnaast wordt de hardnekkigheid
van het systeem van bestemmingsplannen in vraag gesteld (Schmidt 2009, Schmidt
and Buehler 2007). In Frankrijk is onder druk van marktgericht denken een evolutie
merkbaar naar meer ontwikkelingsgerichte instrumenten zowel in planning als in andere
beleidsdomeinen (Booth et al. 2007, Lascoumes and Le Galès 2007, Van Staeyen
2009). In Nederland vinden discussies plaats over de vervanging van bestemmingsplanning door ontwikkelingsplanning (Munoz and Middelkoop 2009, Nadin and Stead
2010), spreekt men van een crisis van de publieke stedenbouw (Bond van Nederlandse
Stedenbouwkundigen 2009) en ontstond een discours over het gebrek aan efficiëntie
bij planning en uitvoering van projecten (Commissie Elverding 2008).

1.2.

Onderzoeksvraag: Planningsinstrumenten en -systemen in hun
institutionele dynamiek
De lopende debatten in Vlaanderen en elders vragen om een perspectief waarmee we
kunnen begrijpen wat de aard van deze debatten is, waarom deze discussies
plaatsvinden, waarom specifieke argumenten worden gebruikt en wat te denken valt
van voorgestelde wijzigingen in planningsystemen. We passen binnen dit werkpakket
een perspectief toe dat toelaat om planningsinstrumenten en -systemen en hun
veranderingen te begrijpen en te evalueren. Dit perspectief bouwt voort op de expertise
die in eerder onderzoek is ontwikkeld (Van den Broeck 2008, Van den Broeck et al.

2

Zie Studievoormiddag “Versneld naar snelle procedures voor infrastructuur”, op 12 februari 2009
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2009, Van den Broeck 2010). Inspiraties hierbij zijn onder andere de institutionalistische
planningtheorie,

‟het

sociologisch

institutionalisme,

de

strategisch-relationele

benadering en de studie van wetenschap, technologie en maatschappij (zie verder).
Het gekozen perspectief is in wezen sociologisch institutionalistisch. Planningsinstrumenten en -systemen worden daarin niet louter als technische middelen voor het
bereiken van vooraf bepaalde doeleinden geanalyseerd, maar veeleer als een sociale
onderneming in een „institutioneel veld‟. Het perspectief reikt daarmee verder dan
instrumentalistische analyses die zich vooral richten op de efficiëntie en effectiviteit van
planningsystemen, en is uitdrukkelijk geformuleerd vanuit een sociaal-politieke
interesse. De vraagstelling is gericht op volgende aspecten: hoe verloopt de dynamiek
tussen planningssystemen en hun maatschappelijke context, welke factoren veroorzaken wijzigingen in planningssystemen, wie is de begunstigde van planningsystemen en hun veranderingen, wie probeert planningssystemen te veranderen en hoe,
om welke redenen en met welke gevolgen voor hun sociaal-politieke inhoud en
betekenis.

Het

onderzoek

legt

dus

de

nadruk

op

een

goed

begrip

van

planningsystemen in hun institutionele dynamiek. Het toont hoe regionale, nationale en
internationale maatschappelijke veranderingen de Vlaamse planning beïnvloeden, maar
ook hoe deze veranderingen worden gemedieerd door de dialectiek van actoren en
instituties van de Vlaamse planning en hoe de Vlaamse planning hierbij haar specifieke
kenmerken krijgt. De institutionalistische analyse belicht oorzaken van veranderingen
en discussies (wie, hoe en waarom), overstijgt de technische discussie omtrent
planningsinstrumenten en -systemen over aanpassingen aan procedures, over
versnelling, over sectorwetgeving, en beoogt een maatschappelijke discussie en
redenering. Voor dit laatste is een koppeling van beleidsaanbevelingen aan in de
planning betrokken actoren en aan inhoudelijke uitdagingen voor de toekomst
essentieel.
De focus in de institutionalistische benadering op de wisselwerking tussen planningsinstrumenten en -systemen en hun maatschappelijke context, leidt naar een specifieke
invulling van het onderzoeksobject. De analyse betreft in principe het instrumentarium
(het „planningssysteem‟) met de ambitie om in te grijpen in de min of meer globale
ruimtelijke organisatie van Vlaanderen (of substantiële delen daarvan), dat wil zeggen
in de locatie van de diverse functies en activiteiten op Vlaams niveau, met behulp van
3

één of andere vorm van collectieve actie . Omdat de institutionalistische benadering
een koppeling maakt met enerzijds de actoren die deze instrumenten creëren,
(re)produceren en transformeren, en anderzijds met allerlei maatschappelijke
achtergronden, zijn op hetzelfde moment verschillende instrumentgroepen of
planningssystemen met verschillende logica‟s actief. Verschillende groepen van
actoren

3

zijn

immers

ingebed

in

verschillende

maatschappelijke

logica‟s

en

In de woorden van Healey (2004): „My understanding of „strategic spatial planning‟ refers to self-conscious collective
efforts to re-imagine a city, urban region or wider territory and to translate the result into priorities for area investment,
conservation measures, strategic infrastructure investments, and principles of land use regulation. The term „spatial‟
brings into focus „the where of things‟, whether static or in movement (…).‟

3

(re)produceren verschillende instrumentengroepen. Dit is des te meer zo als dit in zijn
historische dimensie wordt geplaatst. Het „planningsinstrumentarium‟ blijkt volgens een
institutionalistische analyse minder eenduidig dan gedacht. De definitie daarvan blijkt
zowel variabel op hetzelfde moment als variabel in de tijd en hangt samen met
achterliggende actoren en maatschappelijke achtergronden. De analyse zal bijgevolg
gaan over verschillende instrumentgroepen of planningssystemen, de wijze waarop
deze veranderen in de tijd en hun socio-politieke inhoud en betekenis.

1.3.

Leeswijzer
Dit voortgangsrapport is opgebouwd uit vijf delen. Na de Inleiding wordt in Deel II het
theoretisch perspectief ontwikkeld van waaruit de analyse van het planningssysteem is
aangezet. Het perspectief breidt de institutionalistische planningstheorie uit met een
dialectische benadering die gebaseerd is op het sociologisch institutionalisme en op
Jessop's strategisch-relationele benadering.
In deel III wordt dit perspectief toegepast voor de Vlaamse context. Dit resulteert in een
beknopte en voorlopige analyse van de (institutionalistische) geschiedenis van
ruimtelijk beleid in Vlaanderen, van 1962 tot vandaag.
Deel IV biedt een aanzet voor discussie omtrent de evaluatie van het actuele
planningsinstrumentarium. Vanuit het institutionalistisch perspectief uitgelegd in deel II,
worden mogelijke conflicten en spanningen aangeduid die de ontwikkelingen van het
instrumentarium begeleiden.
Deel V gaat een stap verder en geeft - eveneens als voorlopige aanzet - enkele
mogelijke denkpistes voor de vernieuwing van het planningsinstrumentarium.

4

Deel II Theoretisch perspectief
2.1.

Perspectieven voor de evaluatie van planningssystemen
In de literatuur worden de vragen over mogelijke tekortkomingen van planningsystemen
alsook de voorstellen voor verbeteringen op verschillende wijzen geformuleerd. Deze
variatie komt tot stand doordat de analyses vertrekken van verschillende theoretische
perspectieven voor de definitie van planningsystemen, hun (re)productie, evolutie,
verwevenheid met de samenleving, evaluatie, enz. Een eerste groep van perspectieven
concentreert zich op het creëren van planningsmethodieken die de maatschappelijke
context moeten/kunnen wijzigen. Onder meer volgende probleemstellingen worden
daarin bestudeerd, en wel vanuit verschillende perspectieven. Een eerste groep die kan
worden onderscheiden zijn analyses vanuit een instrumentalistisch perspectief, met
onder meer de studie van de ontwikkeling van planningsystemen en instrumenten door
planners (Albrechts et al. 2001, Albrechts 2005, Cars et al. 2002, Healey 1997, Healey
et al. 1997, Healey 2007); hierbij aansluitend de zoektocht naar de specificiteit van de
planning als een discipline in een subjectivistisch perspectief over de rol van de
planners (Beard and Basolo 2009); en verder ook de karakterisering van specifieke
soorten van planning en hun capaciteit om de maatschappelijke context te wijzigen, met
onder meer rationeel-comprehensieve planning, incrementalisme, mixed scanning,
advocacy

planning,

radicale

planning,

communicatieve

planning,

strategische

ruimtelijke planning, etc. (Allmendinger 2002, de Roo 2001, Sandercock 1998, Taylor
2005).
Een tweede groep van theorieën analyseert de manier waarop planningsinstrumenten
en -systemen worden gevormd door hun maatschappelijke context vanuit een
functionalistisch perspectief. Het gaat bijvoorbeeld om historische en culturele
omstandigheden,

geografische

en

ruimtelijke

patronen,

het

grondwettelijk,

administratief en juridisch kader, de niveaus van stedelijke en economische
ontwikkeling, politieke en ideologische aspiraties, enz.) (Albrechts, Alden and Da Rosa
Pires 2001, Booth, Breuillard, Fraser and Paris 2007, CEC 1997, Vigar, Healey, Hull
and Davoudi 2000). Sommige auteurs onderzoeken hoe specifieke sociale dimensies
planningsystemen structureren. Voorbeelden daarvan zijn discoursen en ideologie
(Buitelaar 2008, Guttenberg 2009, Hajer 2003), juridische systemen (Van Dijk and
Beunen 2009), het sociaal model(Nadin and Stead 2008), politieke macht (Yiftachel et
al. 2001), overheidsbeleid en concepten van publiek management (de Roo 2001, Hill
and Hupe 2002, Peters and Van Nispen 1998, Van den Heuvel 2005).
De vermelde perspectieven worden in de literatuur enerzijds omschreven als gericht op
de relatie tussen planners en cliënten, subject-georiënteerd en instrumentalistisch en
anderzijds als sociaal-deterministisch en instrumentalistisch (zie bijvoorbeeld Gualini
5

2001 hoofdstuk 2). Complementair aan de hoger vermelde perspectieven, heeft de
institutionalistische planningtheorie daarom een benadering ontwikkeld die gebaseerd
is op het sociologisch institutionalisme en die een instrumentalistisch perspectief tracht
te overstijgen. Auteurs ter zake hebben zich de voorbije vijftien jaar geconcentreerd op
de rol van instituties in/voor planning, in het structureren van collectieve actie in zijn
maatschappelijke context (Fainstein 2000, Gualini 2001, Hajer 2003, Healey 1997,
1999, 2005, Innes 1995, Moulaert 2005, Saey 1995a, 1995b, Verma 2007). Instituties
mag men hierin niet verwarren met (overheids-)organisaties. Instituties moet men
begrijpen als informele en formele normen, regels, wetten, procedures, organisaties,
conventies, gedragscodes enz. die het gedrag van actoren en hun relaties structureren.
Instituties zijn sociale feiten die ontstaan uit de wederkerige typeringen van het
geroutiniseerd gedrag van inter-agerende individuen. Zij ondersteunen zowel als
beperken collectieve actie in (Berger and Luckmann 1967, Gonzalez and Healey 2005,
Moulaert and Jessop 2006). De institutionalistische planningtheorie trekt de aandacht
op planningspraktijken enerzijds en complexe institutionele dynamieken anderzijds,
waaronder veranderingen van sociale relaties en van collectieve beslissingsmechanismen. Zij erkent hoe planning opereert binnen een veranderend institutioneel
kader en haar doelen van maatschappelijke transformatie en projectimplementatie
enkel realiseert als planning gepaard gaat met institutionele veranderingen (Gualini
2001,

Hajer

2003,

Healey

1999,

Healey

et

al.

2003,

Healey

2005).

Planningsinstrumenten en planningssystemen zijn bijgevolg onderdeel van de
dynamieken van betrokken actoren en hun praktijken en de instituties die door deze
actoren worden geproduceerd, onderhouden en getransformeerd.

2.2.

De institutionalistische analyse
De hierboven aangehaalde institutionalistische planningtheorie levert de theoretische
basis voor de analyse en evaluatie van het Vlaams planningsinstrumentarium, maar is
niet zonder meer rijp voor een toepassing op planningssystemen. We breiden de
theorie uit door terug te grijpen naar elementen uit het sociologisch/politiek
institutionalisme (Van den Broeck 2010). Om dat te doen, zien we planning (en zijn
instrumenten) als ingebed in een „institutioneel veld‟. In plaats van ons te concentreren
op instituties in planning, nemen we dus aan dat planning een „geïnstitutionaliseerde
praktijk‟ is, „een set van praktijken die zelf onderhevig zijn aan processen van
institutionalisering‟ (Gualini 2001:51). In navolging van diverse institutionalistische
auteurs (Berger and Luckmann 1967, Jessop 2001, March and Olsen 1989, Moulaert
and Mehmood 2009, Pierson 2004, Powell and DiMaggio 1991, Thelen 2003) zien we
een „institutioneel veld‟ als bestaande uit enerzijds actoren en hun praktijken en
anderzijds instituties, uitgedrukt en onderzocht als functie van elkaar: instituties als
functie van actie en actie als functie van instituties. Enerzijds produceren actoren
instituties en leggen zij daarin hun belangen en waarden, maar zij zijn daarin
6

gedeeltelijk geconditioneerd door de instituties waarbinnen zij opereren. Actoren
handelen strategisch ten opzichte van instituties, maar hebben daarin ongelijke macht
en zijn in dat strategisch handelen en de conceptie van hun eigen rationaliteit
geconditioneerd door instituties. Jessop (2001) noemt dit „structureel georiënteerde
strategische calculatie‟. Anderzijds structureren instituties het gedrag van actoren en
zijn zij daarin selectief, dat wil zeggen in verschillende mate open voor strategieën van
actoren. Instituties begunstigen bepaalde actoren en hun praktijken en strategieën, en
belemmeren andere. Deze selectiviteit komt voort uit de verschillende belangen en
waarden die in instituties zijn ingebed door de actoren die hen produceren. In hun
selectiviteit zijn instituties dus geconditioneerd door de actoren die zij structureren.
Jessop (2001) noemt dit „structureel ingeschreven strategische selectiviteit‟.
Door planning te beschouwen als onderdeel van een institutioneel veld, kunnen we
planningsinstrumenten en -systemen beschouwen als instituties, onderdeel van een
institutionele

dynamiek.

Planningsinstrumenten

en

-systemen

zijn

dus

geen

rechtstreekse producten van menselijke actie, noch evident resultaat van macrostructurele factoren (economische processen, politieke factoren, rechtssysteem enz.).
Een planningssysteem wordt geproduceerd door combinaties van specifieke actoren
die er hun belangen en waarden ook inleggen, maar structureert omgekeerd ook het
gedrag van die actoren. In dat geval is een systeem van bestemmingsplanning in een
bepaalde regio of land en op een bepaald tijdstip niet louter een middel tot het oplossen
van een bepaald ruimtelijk probleem (een klassieke invulling van het concept
„instrument‟). Dit systeem wordt geproduceerd en onderhouden door een specifieke
combinatie van grondeigenaars, juridische actoren, planners, sectorale belangengroepen, landgebruikers, verbonden administraties, politici, enz. Tegelijkertijd is dit
systeem ingebed in een specifiek juridisch-administratief complex rond ruimtelijke
ordening, een vastgoedmarkt en een systeem van grondwaarden, een specifieke
staatsvorm met specifieke beslissingsmechanismen rond landgebruik, discoursen met
betrekking tot het belang van grondeigendom of bijvoorbeeld de publieke acceptatie
van onteigening. Bovendien organiseert dit systeem van bestemmingsplanning ook de
interacties tussen de actoren die er gebruik van maken (eigenaars, advocaten,
rechtbanken, overheden, gebruikers, sectoren enz.) als uitdrukking van een compromis
tussen de belangen en waarden van de actoren die het (re)produceren. Het mobiliseren
van een bestemmingsplan mobiliseert dus automatisch ook de genoemde instituties
waarin dat instrument is ingebed, begunstigt sommige actoren en benadeelt andere.
Als een verdere uitwerking van voorgaand perspectief zien we een planningssysteem
als een technische kern ingebed in een „institutionele omkadering‟. Dit laatste omvat
een set van instituties verbonden met een specifiek beleidsinstrument of groep van
beleidsinstrumenten en op zich ingebed in een macro-structurele context. Een
institutionele omkadering structureert het institutioneel veld waarin planningsprocessen
zich afspelen en bevoorrecht dan wel benadeelt bepaalde actoren en gebruiken over
andere. De institutionele omkadering die zich rond planningsinstrumenten ontwikkelt,
7

bevat

diverse

soorten

elementen:

technische

(problemen,

doelstellingen,

de

planningsinstrumenten zelf), cognitieve (kennissystemen, theorieën, opleidingen, …),
socio-politieke (wetten, reglementen, juridisch-administratieve systemen, …) en
discursieve (exemplarische projecten, betekenissen, verhaallijnen, metaforen, …). Zij
dragen alle bij tot de structurering van de strategieën van individuele en collectieve
actoren. De groep van actoren die specifieke beleidsinstrumenten, in meer of mindere
mate strategisch, produceert en reproduceert, opereert na verloop van tijd binnen deze
institutionele omkadering en groeit uit tot een „relevante sociale groep‟, gerelateerd aan
deze instrumenten en hun institutionele omkadering (zie figuur 1). Het complex van een
relevante sociale groep (individuele en collectieve actoren inbegrepen) en de
overeenkomstige institutionele omkadering (technische, cognitieve, socio-politieke en
discursieve elementen inbegrepen), definiëren we in navolging van Bijker (1995:273),
als een „socio-technisch ensemble‟. Op hetzelfde moment zijn verschillende sociotechnische ensembles actief.

instruments and their institutional
frames have been created, shaped
and given meaning by planning
agents and social groups

relevant social group

individual and
collective actors

institutional frame

planning
instruments

(strategies of) individual and
collective actors have been
structured by instruments and
their institutional frames

figuur 1:

De dialectiek van actoren, relevante sociale groepen, planningsinstrumenten en
institutionele omkaderingen (bron: Van den Broeck, 2010)

Het benaderen van (groepen van) planningsinstrumenten en planningssystemen als
instituties in een dynamiek van actoren, relevante sociale groepen, instrumenten en
institutionele omkaderingen, betekent dat we geen analyse maken van „formele‟
planningssystemen, noch van „overheids-‟systemen. De relevante sociale groep die een
planningssysteem als min of meer consistente set van instituties definieert, en
(re)produceert, omvat immers doorgaans een diverse groep van individuele en
collectieve actoren. Het identificeren van een planningsinstrumentarium als de manier
waarop een overheid zijn ruimtelijk beleid organiseert of het typeren van een
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instrumentarium als strategische planning, bestemmingsplanning, communicatieve
planning enz. is doorgaans te eenvoudig. Veeleer is een analyse nodig van de
specifieke publieke, civiele en private actoren die een specifieke set van specifieke
instituties produceren, op een specifieke plaats en tijd en binnen een specifieke
institutionele omkadering.
De

dynamiek

van

actoren,

relevante

sociale

groepen,

(groepen

van)

planningsinstrumenten en institutionele omkaderingen is een complex van diverse
dialectische

processen.

In

reactie

op

waargenomen

problemen

creëren

en

transformeren actoren (en hun relevante sociale groepen) groepen van instrumenten en
hun institutionele omkaderingen. Nieuwe oplossingen voor deze problemen kunnen
institutionaliseren waarbij nieuwe institutionele omkaderingen groeien en stabiliseren,
parallel met de groei van een relevante sociale groep die er betekenis aan geeft, er
kennis over opbouwt en ze legitimeert. Compromissen tussen verschillende groepen
worden ingebed in planningsinstrumenten en hun omkaderingen. Institutionele
omkaderingen ontwikkelen zich verder onafhankelijk van hun makers en ontwikkelen
een structuur op zich. Planningsinstrumenten en hun institutionele omkaderingen
worden geïnternaliseerd in de strategieën van actoren en relevante sociale groepen die
er op hun beurt hun identiteit aan ontlenen. Omdat verschillende processen parallel
verlopen kunnen verschillende factoren leiden tot veranderingen in de institutionele
dynamiek. Het gaat om veranderingen inzake actoren, relevante sociale groepen en
netwerken (bvb. door nieuwe actoren, groeiende netwerken, conflicten of beëindigde
contacten), veranderingen in hun posities en praktijken, veranderingen in de
verschillende

lagen

van

institutionele

omkaderingen

en

macro-structurele

veranderingen. Deze kunnen leiden tot veranderingen in instituties en hun
betekenissen, die op hun beurt endogene motoren kunnen worden voor verdere
veranderingen van instituties en actoren. De veranderingen volgen in geen geval lineair
op elkaar maar kunnen al dan niet plaats vinden. Zij vertonen veeleer een route van
bifurcaties, machtsstrijd, gemiste kansen, doodlopende trajecten, onherroepelijke
keuzes enz., met padafhankelijkheid van voorgaande processen van institutionalisering
waarin planningsinstrumenten hun specifieke vorm ontwikkelden op specifieke
tijdstippen en in specifieke plaatsen (zie figuur 2).
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individual and
collective actors,
relevant social
groups

planning
instruments and
institutional frames

t1
institutional
frame 1

relevant social group
1
relevant social
group 2

institutional
frame 2

connected
group 1
institutional frame
3

network
coordinator
connected group 2

changes in
relevant social
groups by
changes in
individual and
collective actors,
...

internal changes of
intstituional frames
external changes

institutional frame x

t2

institutional
frame i

relevant social group
i
connecting group
or actor
connected
group l

institutional
frame j
relevant social
group j

institutional frame
k

opposing
group k

figuur 2:

institutionele dynamiek tussen tijdstip t1 en tijdstip t2 (bron: Van den Broeck (2010)

In de hierboven geschetste institutionalistische benadering staat - naast de
institutionele dynamiek - ook de socio-politieke betekenis van planningsinstrumenten en
-systemen centraal. Planningsinstrumenten en -systemen zijn immers fundamenteel
socio-politiek, niet enkel vanwege de pogingen van actoren om instrumenten en
systemen

te

manipuleren

of

de

politieke

strijd

omtrent

de

keuze

van

planningsinstrumenten (Peters 2002), maar in hun (strategisch selectieve en
institutionele) wezen zelf (Bijker 1995, Jessop 2001, Winner 1999). Een analyse van de
strategische selectiviteit ingebed in een planningssysteem en van de „micropolitics of
power‟ in de praktijken van actoren, beantwoordt vragen als: hoe slagen specifieke
individuele en collectieve actoren er al dan niet in om hun belangen en waarden in te
bedden in planningssystemen en hun institutionele omkaderingen; hoe belichamen
planningsinstrumenten

en

institutionele

omkaderingen

compromissen

tussen

verschillende belangen en waarden en de overeenkomstige machtsrelaties; wie
domineert deze compromissen; hoe oriënteren deze structureel ingeschreven belangen
en waarden op hun beurt het gedrag van verschillende actoren; wie wordt bevoorrecht
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dan wel benadeeld door de belangen en waarden ingeschreven in planningssystemen
en hun institutionele omkaderingen; wiens instrumenten en omkaderingen worden
gemobiliseerd en waarom (Van den Broeck 2010). Het socio-politiek perspectief ten
aanzien van planningsinstrumenten en -systemen, maakt een kritische evaluatie
mogelijk van de mate waarin specifieke planningsinstrumenten fundamentele ruimtelijke
en

sociale

democratisch

transformaties
zijn

en

kunnen

zwakkere

induceren,
groepen

essentieel

bevoordelen

emancipatorisch
dan

wel

en

bestaande

machtsverhoudingen en sterkere actoren bevestigen.

2.3.

Methodologie

2.3.1. Analyse van het Vlaams planningsinstrumentarium
Dit onderzoek benadert de probleemstelling inzake de veranderingen van het Vlaams
planningsinstrumentarium en de onderzoeksvraag naar de wisselwerking tussen het
planningsinstrumentarium en de maatschappelijke context vanuit een kritischrealistische case-studie onderzoeksstrategie, hoofdzakelijk ingevuld met kwalitatieve
onderzoekstechnieken. De theoretische proposities zoals hierboven beschreven leiden
daarbij de verzameling en analyse van empirische gegevens, verhogen de validiteit van
het onderzoek en maken theoretische generalisering (geen statistische generalisering
dus) mogelijk. Methodologisch houdt dit in dat we bouwen aan een verklaring over de
gebeurtenissen in het Vlaams planningsinstrumentarium als case-studie, gedeeltelijk
onder narratieve vorm.
Als onderzoekstechniek hanteren we een „dubbele sneeuwbalmethode‟. Dit is een
uitbreiding van de sneeuwbalmethode zoals onder andere vermeld door Bijker (1995) in
zijn analyse van technologie, en de facto toegepast door Bezes (2007), Lascoumes en
Le Galès (2004) en Palier (2007) in analyses van specifieke beleidsinstrumenten.
Daarbij maken we ook gebruik van de heuristische schema‟s in figuren 2 en 3. In
opeenvolgende stappen worden telkens met behulp van de verschillende bronnen (1)
enkele betrokken actoren en instrumenten geïdentificeerd, (2) de groep van actoren en
instituties „sneeuwbalsgewijs‟ uitgebreid daarbij zoekend naar technische, cognitieve,
socio-politieke en discursieve elementen (figuur 3) en tot op het punt dat zij niet langer
relevant zijn voor het transformatieproces van het planningssysteem (3) de betrokken
actoren en instituties gehergroepeerd volgens mogelijke relevante sociale groepen en
institutionele omkaderingen, (4) elke institutionele omkadering volgens samenhangende
deelgroepen en deelkaders georganiseerd, (5) de bijbehorende dynamieken binnen en
tussen relevante sociale groepen en institutionele omkaderingen op gelijke en
verschillende tijdstippen geïdentificeerd (figuur 2). De verschillende stappen worden in
principe meermaals doorlopen in functie van toenemend bewijsmateriaal en toenemend
inzicht in de institutionele dynamieken omtrent de geïdentificeerde relevante sociale
groepen en institutionele omkaderingen. De belangrijkste primaire en secundaire
gegevens zijn gebaseerd op semi-gestructureerde diepte-interviews met sleutelactoren,
11

beleidsnota's en rapporten, wetenschappelijke artikels en boeken, wet- en regelgeving,
onderzoek uitgevoerd door studenten, notulen van vergaderingen, persartikelen,
websites, bezoeken ter plaatse en informele gesprekken.

Analytisch kader

Empirische vertaling

Relevante
maatschappelijke
groepen



Institutionele kaders
technische elementen /
core (=
planningssysteem)
cognitieve elementen








planningsactoren en hun biografieën - posities, rollen, strategieën,
belangen
verbindingen tussen actoren, ingebed in institutionele kaders
sociale groepen
netwerken, (discours) coalities, stedelijke regimes
overleg fora
aansluiting van de relevante actoren in sociale groepen
praktijken en strategieën binnen de institutionele kaders




doelen, centrale problemen, probleemoplossende strategieën
criteria van actoren om een instrument als een hulpmiddel te
identificeren

impliciete kennis

testprocedures voor planninginstrumenten

ontwerpmethodes en criteria

instrument waarvoor het nieuwe instrument wordt gezien als een
substituut

huidige theorieën over het instrument
sociaal-politieke

formele regels, procedures, wetten, voorschriften
elementen

sociale en sociaal-economische mechanismen

politieke machtsverhoudingen, partijen

financiële middelen, hun voorwaarden en sociaal-politieke basis

organisatorische en bestuurlijke configuraties: posities, rollen en
samenspel van de publieke , civiele, private en hybride spelers

collectieve besluitvorming over de mechanismen van het
instrument
discursieve elementen

voorbeeldige projecten waarin de instrumenten zijn gebruikt

betekenis gehecht aan de instrumenten door de verschillende
sociale groepen

termen van beleid discours (vocabulaires , verhaallijnen,
generatieve metaforen, epistemische noties)
figuur 3: Overzicht van elementen van de relevante sociale groepen en institutionele kaders
(bron: Van den Broeck, 2010)

2.3.2. Aanbevelingen voor de vernieuwing van het ruimtelijk
beleidsinstrumentarium
Uit het institutionalistische uitgangspunt volgt dat de ontwikkeling van beleidsinstrumenten geen technische kwestie is maar een maatschappelijke proces ingebed in
specifieke maatschappelijke omstandigheden. Hierin spelen maatschappelijke keuzes
een grote rol maar die zijn complex en sterk institutioneel bepaald. Het ontwikkelen,
mobiliseren of veranderen van instrumenten drukt een maatschappelijke positie en visie
uit. Uitspraken over wijzigingen aan het planningsinstrumentarium moeten bijgevolg
gekoppeld zijn aan een keuze voor relevante inhoudelijke thema‟s, een axiologische
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positie, een houding ten aanzien van planning, een keuze voor doelgroepen en
stakeholders enz. Maar ze komen ook tot stand binnen de institutionele frames die een
uitdrukking zijn van de maatschappelijke condities. Om die reden stellen we voor om de
stap naar het opmaken van aanbevelingen enerzijds te koppelen aan de
maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen zoals geïdentificeerd in de overige
werkpakketten en in het bijzonder in de Visienota, en anderzijds in te bedden in een
participatief proces met klassieke en nieuwe stakeholders (via een tweetal workshops).
Ook de werkpakketten 9 (ontwerpend onderzoek) en 11 (scenario‟s) zullen hier worden
ingebracht. Scenario‟s kunnen een belangrijk instrument zijn bij het confronteren van
mogelijke

maatschappelijke

keuzes

met

bestaande

mogelijkheden

die

sterk

institutioneel bepaald zijn.

2.3.3. Analyse van (buitenlandse) inspiraties voor een vernieuwing van het
instrumentarium
Op basis van de analyse van het huidig beleidsinstrumentarium, de maatschappelijke
en ruimtelijke uitdagingen en eerste inzichten omtrent op te maken aanbevelingen, kan
een gerichte verkenning gebeuren van enkele (buitenlandse) inspiraties. Het spreekt
vanzelf dat uitgebreide analyses van bijvoorbeeld buitenlandse planningssystemen niet
mogelijk zijn. De band tussen ontwerpend onderzoek, scenario‟s, participatie en beleid
zal de keuze voor nader te bekijken inspiraties vermoedelijk sturen.

13

Deel III
Institutionalistische analyse
van het Vlaams ruimtelijk beleid

Een institutionalistische analyse van het Vlaams ruimtelijk beleid

4

sinds 1962 biedt

inzicht in de dialectische wisselwerking tussen enerzijds de actoren, die georganiseerd
zijn in relevante sociale groepen en anderzijds de instrumenten en hun institutionele
omkaderingen (Van den Broeck 2010). Deze wisselwerking kan men beschrijven als
een opeenvolging van een vijftal episodes. Alhoewel sommige actoren, instrumenten en
instituties een grote continuïteit hebben, zien we in de verschillende episodes ook
nieuwe combinaties ontstaan van actoren, instrumenten en instituties. Op de
achtergrond hiervan spelen grote maatschappelijke transformaties, met onder meer de
socio-economische (van productie-economie naar diensteneconomie), socio-politieke
(fragmentatie van verzuilde en corporatistische besluitvorming, fragmentatie van het
middenveld) en cultureel-ideologische (van sociaal-christelijke democratie naar
ideologisch liberalisme, marktdenken en individualisering) transformaties van de
Keynesiaanse welvaartsstaat (Van den Broeck 2008). In een eerste deel wordt daarom
ingegaan op de algemene socio-politieke dynamiek in Vlaanderen, alvorens in 3.2. de
institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen wordt voorgesteld
voor de periode van 1962 tot vandaag.

3.1.

Algemene socio-politieke dynamiek in Vlaanderen na 1945

3.1.1. Socio-economische veranderingen: van producten naar diensten
In de literatuur wordt de periode na 1945 vanuit een sociaal-economisch oogpunt in het
algemeen beschreven als een periode van het kapitalisme waarin de welvaartsstaat
5

werd ontwikkeld, maar later ook (gedeeltelijk) weer werd ontmanteld . De Westerse
productiewijze die ontwikkelde vóór de economische crisis van 1973 wordt soms ook
aangeduid als „Fordistisch‟. Typische kenmerken van deze periode zijn economische
groei, de ontwikkeling van massaproductie en massaconsumptie, standaardisatie
alsook

sterke

overheidsinterventie

met

het

oog

op

de

ondersteuning

van

bovengenoemde processen. In het bijzonder in de jaren 1960 werd overheidsinterventie
in België sterk ontwikkeld als een „exceptionally comprehensive complex of institutions,
arrangements and agreements, which together constitute the Belgian variant of the

4

5

Met het Vlaams ruimtelijk beleid bedoelen we instrumentengroepen/systemen met de ambitie in te grijpen in de min of
meer globale ruimtelijke ordening van Vlaanderen (of substantiële delen daarvan), dat wil zeggen in de locatie van de
diverse functies en activiteiten, met behulp van één of andere vorm van collectieve actie.
Literatuurverwijzingen in onderstaande paragrafen werden beperkt gehouden. Enkele algemene bronnen ter zake zijn
(Blommaert 2007, Reynebeau 2009, van Istendael 1993, Witte et al. 1997, Witte and Meynen 2006)
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Keynesian state‟ (Witte en Meynen 2006: 82). De bedoeling was in essentie om een
evenwicht tot stand te brengen tussen stijgingen van de economische productiviteit en
winst en stijgingen van de lonen en de koopkracht. Het beleid richtte zich onder meer
op de ontwikkeling van de sociale zekerheid, op gezondheidszorg en onderwijs, op de
uitvoering van infrastructuurwerken, op economisch herstel en uitbreidingsplannen, en
op de uitvoering van de economische expansiewetten. De instrumenten die hiervoor
werden ingezet omvatten onder meer leningen die door de staat gegarandeerd zijn,
fiscale vrijstellingen voor bedrijven, subsidies of goedkope leningen. Deze instrumenten
werden toegepast door een hele reeks van nationale en regionale economische
organisaties. De evolutie van de lonen en het bijbehorend consumptiegedrag van de
werknemers waren cruciale parameters in het economisch beleid. Beide werden
bediscussieerd in een reeks van overlegpraktijken en -organisaties, wat leidde tot de
institutionalisering van een neo-corporatistisch overlegmodel (Witte en Meynen 2006:
85,365).
De economische crisis in de vroege jaren 1970 legde een structureel onevenwicht in
het Fordistisch model bloot. De stijgende productiviteit leidde tot lagere kosten en een
lagere arbeidswaarde, wat contrasteerde met stijgende lonen en dus resulteerde in
dalende winsten. Internationaal kapitaal begon zich terug te trekken uit België,
industriële bedrijven werden gesloten, de werkloosheid in België steeg fors (van
163.000 in 1974 tot 618.115 in 1980) en de uitgaven en schuld van de overheid
groeiden exponentieel, wat leidde tot een crisis in de industriële economie en een crisis
van het financierings- en subsidiesysteem van de overheid. Deze crisis werd versterkt
door verschillende vormen van protest tegen het Fordistisch despotisme door
verschillende soorten van groepen, waaronder arbeiders, intellectuelen, milieuactivisten, werkgevers en multinationals.
Vergeleken met andere landen kwam de reactie van België op de crisis door middel
van economische herstructurering vrij laat. Dit was te wijten aan een uitgestelde
afname in het totale bedrag van de lonen (Witte en Meynen 2006 :112-114), als gevolg
van de toename van vervangende werkgelegenheid in niet-industriële sectoren, de
Belgische structurele koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen,
en het sterke verzet van de vakbonden en van werknemersfracties in de dominante
politieke partijen (zoals het Algemeen Christelijk Werknemersverbond

ACW in de

Christelijke VolksPartij CVP). Ondertussen is het internationale economische systeem
geëvolueerd naar het zogeheten postfordistisch model. Onder invloed van de
wereldwijde vrijhandelsovereenkomsten is de productie geëvolueerd naar een meer
flexibele productie, naar een gedifferentieerd aanbod binnen massaconsumptie, en
gaan (multinationale) bedrijven - zoals blijkt uit de lange reeks van fusies en
bedrijfssluitingen - naar regio's met goedkopere arbeidskrachten. Er werd een
verschuiving gerealiseerd van een economie die op industriële productie gericht is naar
een economie die sterker toegespitst is op de dienstensector. Informatie- en
communicatietechnologie (ICT) versnelde deze ontwikkeling door de productie en
snelle verspreiding van informatie, automatisatie en een verhoogde dynamiek in
onderzoek en ontwikkeling.
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In de jaren 1980 en 1990 begonnen ook de Belgische regeringen (en andere delen van
de samenleving) met de invoering van een aantal neo-liberale beleidsmaatregelen,
waardoor de productieve structuur van België veranderende. Hierdoor werd een meer
flexibele en gedereguleerde arbeidsmarkt geïntroduceerd, meer tijdelijke banen, just-intime leveringen, minder werkgelegenheid in de industrie die ten dele vervangen werd
door de werkgelegenheid in de dienstensector. Verder waren er ernstige bezuinigingen
op de overheidsuitgaven, maar ook belastingverlagingen voor bedrijven, vooral als
deze

exportgericht

waren,

lagere

lonen,

ondersteuning

voor

technologische

vernieuwing en ICT-ontwikkeling.
Na twintig jaar van economische herstructurering is een min of meer nieuw
accumulatieregime ontstaan, wat gebaseerd is op een verschuiving van sociaal naar
economisch beleid, een permanent monitoren van de lonen en de ontwikkeling van het
concurrentievermogen in vergelijking met de buurlanden van België (1989 Belgische
wet op het concurrentievermogen). Hierbij spelen ook de high-end vraag naar productie
op basis van zeer gedifferentieerde producten een rol, de ontwikkeling van productie
zonder voorraden, een nieuwe organisatie van de arbeid, nieuwe (en voor werknemers
veelal minder interessante) voorwaarden van de arbeid, enz. Volgens Witte et al. (2006:
115-140) is dit een productie die niet langer gericht op de vraag van werknemers, maar
op de vraag van het kapitaal. In plaats van de herverdeling van de winst naar de
arbeiders en bedienden vóór 1973, komt het huidige systeem neer op een
maximalisatie van winst van vennootschappen en de systematische verlaging van de
arbeidskosten.
3.1.2. Socio-politieke veranderingen: fragmentatie van zuilen en middenveld
Al vanaf het einde van de negentiende eeuw werden de collectieve besluitvormingstrajecten in België ontwikkeld binnen belangrijke “sociaal-politieke blokken”. Na 1945
was dit algemeen aanvaard, geïnstitutionaliseerd, verder ontwikkeld en ingebed in de
Belgische samenleving. Politieke partijen waren verbonden met een hele reeks
maatschappelijke

organisaties.

Partijen,

vakbonden,

organisaties

voor

ziekte-

verzekering, scholen, banken, sociaal-culturele organisaties, vrouwenverenigingen,
ziekenhuizen, organisaties voor de betaling van de sociale zekerheid enz. vormden
christelijke, socialistische en liberale „families‟ of zuilen (Witte en Meynen 2006 :7280,331-364). Het beleid werd uitgewerkt binnen deze zuilen, waarin alle actoren zich
organiseerden en waarbinnen de discussies werden gehouden. Uit de ontwikkeling van
overeenkomsten, coalities en compromissen tussen de zuilen ontstonden complexe
onderhandelingsprocedures, verschillende overlegorganisaties en subtiele vormen van
uitoefening van macht. Het sociaal-politieke systeem was in veel opzichten verbonden
met het sociaal-economische systeem. In overeenstemming met het fordistische
welvaartsmodel bijvoorbeeld werd het onderwijs gemoderniseerd met het oog op de
verbetering van kwalificaties van de werknemers. Om massaproductie en -consumptie
te stroomlijnen werd een taakgerichte en verticale (sectorale) administratie ontwikkeld.
Een rationeel-comprehensieve planning werkte met sociaal bepaalde doelstellingen,
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met professionele planners die kozen voor de 'juiste', zogenaamde waardevrije
instrumenten zoals masterplannen, structuurplannen en bestemmingsplannen. Sociaaleconomisch beleid werd ondersteund door een typisch Belgisch corporatistisch model,
met onderhandelingen tussen de organisaties van werknemers en werkgevers over
lonen en het concurrentievermogen. Veel regulerende systemen waren echter sterk
gepolitiseerd volgens de sociaal-politieke opsplitsing. Collectieve besluitvorming was
hierdoor in grote mate toegankelijk voor de personen opgenomen in de socio-politieke
zuilen maar ondemocratisch en favoritistisch volgens diegenen die er niet toe
behoorden.
Zoals ook het sociaal-economisch systeem ondergingen de mechanismen van
besluitvorming en de bijbehorende configuratie van actoren sinds de crisis van het
fordisme en onder invloed van sociaal-economische ontwikkelingen, een grondige
herstructurering. De werkwijzen voor beleidsimplementatie stokten, wat voor de nodige
spanningen zorgde. De absolute meerderheid van de christen-democratische partij
verdween geleidelijk aan, vooral na de economische crisis van 1981 , terwijl nieuwe
politieke partijen ontstonden (groene partij, extreem-rechtse partij, ...). Thematische
actiegroepen reageerden op nieuwe sociale kwesties (migratie, milieuproblematiek,
vergrijzing, globalisering, enz.), waarvoor geen passende procedures en antwoorden
bestonden binnen het systeem van de sociaal-politieke zuilen. Als gevolg daarvan
handelden deze nieuwe actoren buiten de partijen (Huyse 1999). Zelfs vandaag is er
geen

duidelijk

antwoord

op

deze

sociale

kwesties.

De

opeenvolgende

staatshervormingen en het doorschuiven van bevoegdheden naar de regio‟s leidde tot
de regionalisering van het land en een totale herverdeling van de bevoegdheden
(Albrechts, 2001). De vorige structuur met een nationale regering werd vervangen door
een complexe federale structuur, waarin drie culturele entiteiten (Vlaamse, Franse en
Duitse gemeenschappen) en drie territoriale entiteiten (Vlaamse, Waalse en Brusselse
gewesten) met bijbehorende regeringen werden gecreëerd. Door de autonome
regionale ontwikkeling zijn de verschillen tussen de regio's toegenomen, waardoor de
druk op het bestaande sociaal-politieke systeem werd opgevoerd. Het sociaal-politieke
systeem werd vertaald naar de regio's en de sociaal-politieke zuilen werden
geregionaliseerd. De nationale besluitvorming ondervond hiervan al snel de nodige
hinder, nog beïnvloed door de spanning tussen de voormalige partij-specifieke
besluitvormingstrajecten en nieuw ontstane

arena's. Dit geldt ook

voor

de

administratieve organisatie. Terwijl de nieuwe bestuurlijke coalities ontstonden, was de
overheid nog steeds georganiseerd in een voornamelijk fordistische (sectorale) wijze,
en het aantal sectorale instrumenten bleef toenemen. Geleidelijk aan werden nieuwe en
meer flexibele instrumenten ontwikkeld, werd er nagedacht over horizontale overheidsdiensten, en ging er meer aandacht naar nieuwe manieren om de 'civil society' in de
beleidsvorming en uitvoering te betrekken. Al deze maatregelen botsten met een
steeds sterkere neo-liberale ideologie, die voorstander is van een veel meer
marktgericht beleid, van een afgeslankte overheid, van een scheiding tussen
beleidsvorming en -uitvoering, van een ondergeschikte rol van de overheden bij de
uitvoering en de uitbesteding van taken aan ondergeschikte besturen en aan de markt.
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De focus op het concurrentievermogen, die ondersteund werd door sterke
regeringstussenkomsten, dwongen de vakbonden herhaaldelijk tot toegevingen bij
loononderhandelingen, wat de corporatistische wijze van besluitvorming destabiliseerde
(Witte en Meynen 2006 :365-394), de rechten van de vakbonden verminderde en de
macht van de werkgeversorganisaties uitbreidde. Als gevolg van deze evoluties werd
de collectieve besluitvorming meer en meer gefragmenteerd. Dit komt ook tot uiting in
de discussies over de hervorming van het kiesstelsel (invoering referendum,
toenemend belang van de voorkeursstem enz.). Vanuit deze achtergrond valt te
begrijpen dat de planning als een collectieve praktijk onder deze omstandigheden
ernstig bedreigd was (en is), hoewel de verschillende soorten beleid, verschillende
houdingen ten opzichte van de planning en de verschillende soorten instrumenten nog
steeds naast elkaar bestaan. Dit heeft betrekking op de onderliggende visies van de
samenleving.
3.1.3. Culturele en Ideologische Veranderingen : van sociaal-christelijk naar
liberaal-pluralistisch
De (culturele) dynamiek met betrekking tot de visies op de samenleving, theorieën en
discoursen, kan, in een vereenvoudigde vorm, beschreven worden op basis van de
sociale strijd tussen een hele reeks van conformistische en hervormingsgezinde visies,
theorieën en discoursen. Het bewustzijn van deze strijd is essentieel om een inzicht in
de veranderende positie van de Belgische / Vlaamse strategische ruimtelijke planning
te bekomen. Hoewel hiervoor een veel meer verfijnde analyse vereist is, zou men
kunnen stellen dat in de periode na 1945 er een verschuiving optrad van een sociaaldemocratische visie op de samenleving naar een meer neo-liberale visie. Zoals
hierboven reeds is beschreven, was het keynesianisme het dominante discours tot
1973. Het legde de nadruk op de overheid als facilitator van massaproductie en consumptie, op herverdeling van de winst, op het belang van sterke vakbonden, op de
deelname van de sociaal-culturele organisaties in de verschillende beleidsmaatregelen,
enz. Tussen 1966 en 1973 werd het Keynesiaanse discours betwist door verschillende
soorten groepen. Twee van hen zijn vooral belangrijk voor de Belgische / Vlaamse
planning. In het kader van de zogenaamde 'mei '68 beweging' introduceerden onder
meer een aantal Vlaamse planners, academici en activisten een soort van
“emancipatorische strategische ruimtelijke planning” die was verbonden met de
samenlevingsopbouw en de milieubeweging, en zodoende als een deel van het
duurzaamheiddiscours ontwikkelde. De invloed van deze groep en vorm van planning
moet niet worden overdreven, alhoewel dit gedachtegoed met behulp van onder andere
het Europees milieubeleid en enkele Europese fondsen (poverty III, urban I) toch heeft
doorgewerkt in het Belgische / Vlaamse beleid.
De dominante discursieve verschuiving werd echter geïnitieerd door een neo-liberale
contestatie tegen het fordisme. Bovenop het neo-liberale economische beleid, uitte een
Vlaamse

economische

elite

(de

economische

en

juridische

faculteiten

van

universiteiten, economische media, jonge intellectuelen in de christelijke en liberale
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partijen, werkgevers organisaties), de liberale partij en delen van de CVP met succes
kritiek op de instellingen van het fordisme, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor een
sociaal-politieke en ideologische transformatie. Volgens het nieuwe discours was het
systeem van de sociaal-politieke zuilen en de corporatistische wijze van besluitvorming
ondemocratisch door de grote macht die werd gegeven aan de sociaal-culturele
organisaties en politieke partijen. De liberale partij riep op tot een meer 'directe'
democratie, een meer prominente rol voor individuele politici, meer macht voor
individuele

ondernemingen,

marktregulering,

individuele

autonomie

en

minder

overheidssturing. In de jaren 1990 slaagde de liberale partij erin om van haar discours
het

dominante

discours

te

maken.

In

België

leidde

dit

tot

een

liberale

verkiezingsoverwinning en 'paarse' (socialisten en liberalen) regeringen in de periode
tussen 1999 en 2007 (de situatie in Vlaanderen is nog iets complexer). Dit sluit aan bij
een internationale evolutie sinds de jaren 1980, waarin de markt in toenemende mate
als het enige economisch principe werd aangezien. Dit resulteerde in de liberalisering
van de wereldhandel, de ondergang van het communisme, de ontwikkeling van
multinationals, de afslanking van de overheidsadministratie, en de dominantie van het
Angelsaksische liberale model. Na 1999 werden de intermediaire sociaal-culturele
organisaties meer en meer losgekoppeld van politieke partijen en de politiek, wat hun
macht verminderde. Overheidsinterventies werden gereorganiseerd als een meer
marktgericht beleid. De media werden gedepolitiseerd, geliberaliseerd en vermarkt,
waardoor hun politieke banden verminderden. De partijen werden gereorganiseerd om
de loopbanen van individuele politici te ondersteunen, waardoor hun inbedding in de
samenleving verminderde.
Hoewel België / Vlaanderen een sterke sociale traditie heeft en het geloof in de
matigende functie van de overheid nog steeds relatief sterk is, zijn voorgaande
discursieve ontwikkelingen ook zichtbaar in de verschuivende beleidsstijl. Dit uit zich
bijvoorbeeld in een toename van het aantal beheersovereenkomsten als instrument om
uitbestede overheidstaken te controleren, een afname van het geloof in collectieve
leerprocessen (zoals bepleit in de strategische / structuur planning), meer vrijheid voor
ondernemingen en burgers (minder plannen, meer vergunningen, afname van de
vergunningsplicht), het geloof in de meetbaarheid van het beleid (met diverse soorten
effectenrapportering en beleidsevaluatie-instrumenten), etc.
Net zoals het geval is op bestuurlijk niveau, zijn nieuwe visies, theorieën en discoursen
meestal geen volwaardige vervanger van het voormalige discours, en blijven op elk
moment verschillende benaderingen naast elkaar bestaan. Dit geldt bijgevolg ook voor
de instrumenten die de belichaming zijn van verschillende visies, en voor de al dan niet
impliciet gehanteerde planningtheorieën. Dit, bijvoorbeeld, leidt ook tot tegenstrijdige
visies op de positie en het gebruik in een planningsproces van instrumenten zoals
bestemmingsplannen of structuurplannen. In het algemeen staat het nieuwe
marktgerichte discours veeleer ongunstig tegenover ruimtelijke ordening als collectieve
activiteit.

19

3.2.
Een institutionalistische geschiedenis van het ruimtelijk beleid
in Vlaanderen (1962 - 2009)
Het korte overzicht van een aantal structurele transformaties in de Belgische socioeconomische, politieke en culturele context geeft een kader om ontwikkelingen in het
ruimtelijk beleid te evalueren. Nochtans worden deze macro-structurele transformaties
gemedieerd door concrete institutionele dynamieken, die gerelateerd zijn aan het
ruimtelijk beleid en zijn instrumentarium.
Het is immers de meer concrete gestalte van de wisselwerking tussen de actoren die
georganiseerd zijn in relevante sociale groepen, en de instrumenten (en hun
institutionele omkaderingen), die de evolutie van het instrumentarium van het ruimtelijk
beleid en zijn effectiviteit heeft bepaald. De vraag is dus hoe de instrumenten van het
ruimtelijk beleid (en hun actoren) macro-structurele trends hebben gevormd en er een
eigen inhoud aan hebben gegeven. Inzicht in de manier waarop de verschillende
instituties en actoren bij het „maken‟ van het ruimtelijk beleid, elk in hun eigen
competentiedomein en op hun beleidsniveau, betrokken geweest zijn, is essentieel om
te begrijpen hoe het beleid juridisch-institutioneel gekaderd is, in uitvoeringsbesluiten
vertaald en „op het terrein‟ (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten) uitgevoerd.
Vaststellingen over evoluties in het ruimtegebruik kunnen maar op hun waarde geschat
worden indien ook de institutionele dynamiek -gesitueerd binnen de evolutie van het
maatschappelijk draagvlak- en de handelingen van de actoren die het stuurden,
geanalyseerd worden. Deze analyse is ook noodzakelijk om aanbevelingen te doen
voor beleidsbijsturing.
Onderstaande analyse geeft een eerste institutionalistische schets van het ruimtelijk
beleid in zijn institutionele dynamiek. Op basis van overzichtswerken, vroeger
onderzoek, eigen kennis en gerichte aanvullingen, identificeerden we min of meer
coherente instrumentgroepen van ruimtelijk beleid en de bijbehorende relevante sociale
groepen en institutionele omkaderingen (samen socio-technische ensembles). In de
voorbije vijftig jaar is het mogelijk een vijftal episodes te onderscheiden waarin telkens
nieuwe socio-technische ensembles zich min of meer stabiliseerden. Elke episode start
met het samenkomen van een aantal veranderingen die een belangrijke overgang
markeren en bijdragen tot het ontstaan van nieuwe socio-technische ensembles.
De analyse geldt als een hypothese die in de volgende voortgangsrapporten verder zal
worden uitgewerkt, gecorrigeerd en genuanceerd. Gelet op de voorziene tijd en
middelen voor dit onderzoek, concentreren we ons in de verdere uitwerking op het
voorbije decennium (zie hoofdstuk 4).
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3.2.1. Episode 1 (1962 - 1972): Verkavelingen en richtplannen

1962

gemeenten,
bouwsector,
grondeigenaars,
architecten

vooroorlogse
planners en
stedebouwkundigen,
economische sector

vergunningensysteem

bestemmingsplanning

soc.ec. planning
(streekstudies
1948 - 1967)

economische
sector, werkgevers,
vakbonden, fed.
aministraties,
planologen

infrastructuurplanning

opname bestemmingsplanning
in vergunningensysteem
crisis fordisme
opmaak voorontwerpen GP's
wildgroei verkavelingen
wet van 1962
failliet moderne arch en sb

+ minister De Saeger
+ Mens en Ruimte
+ ...

1972

gemeenten,
bouwsector,
grondeigenaars,
architecten,
juridische wereld

minister De
Saeger,
planologen,
DABRO

adm. wegen en
verkeer, bouwsector

vergunningensysteem (incl.
bestemmingsplannen)

soc.ec. planning
(voorontwerpen
gewestplannen)

(infrastructuurplanning)

figuur 4: Representatie institutionele dynamiek tussen tijdstip 1962 en tijdstip 1972 (hypothese)

In 1962 wordt met de wet op de stedenbouw van 29 maart een nieuw instrumentarium
toegevoegd aan de bestaande instrumentgroepen voor ruimtelijk beleid. Het
„vergunningensysteem‟ dat al sinds de 19de eeuw in verschillende vormen bestond
(Tijs 1993) en met wortels in het eigendomsrecht volgens het burgerlijk wetboek en de
grondwet, wordt met de wet geformaliseerd. Op dat moment bestonden ook de „sociaal21

economische planning‟ (met daarin het opmaken van streekstudies als kern) en de
„infrastructuurplanning‟ (dat niet alleen infrastructuren plande maar tegelijk ook
bedrijventerreinen, woongebieden en landschap) (Ryckewaert and Theunis 2006). De
wet op de stedenbouw voegt bij deze bestaande systemen een systeem van
„bestemmingsplanning‟. Dit systeem van bestemmingsplannen op verschillende niveaus
bevat een compromis tussen de aspiraties van de erfgenamen van de vooroorlogse
stedenbouwkunde en planologie (plannen als collectief ingrijpen in de ruimtelijke
organisatie), de eigenaarsverenigingen en bouwsector (bescherming van eigendomsrechten) en de economische sector (planning als een economisch project in functie van
regionale ontwikkeling en de opbouw van de welvaartsstaat) (Janssens 1985,
Ryckewaert and Theunis 2006, Saey 1988).
In het daaropvolgend decennium mobiliseert vooral een groep met eigenaars,
bouwsector en de juridische wereld de wet op de stedenbouw om verkavelingsvergunningen (als een vorm van bouwrecht) te verkrijgen (Anselin et al. 1967,
Merckaert 2008). De facto eigent deze groep zich de stedenbouwwet en de
„bestemmingsplanning‟ toe en wordt de overeenkomstige relevante sociale groep.
Slechts enkele gemeenten gebruiken de wet immers voor hun ruimtelijke planning en
het maken van A.P.A.‟s en B.P.A.‟s. Anderzijds geeft minister van ruimtelijke ordening
en openbare werken De Saeger (1965 - 1971, CVP), opdracht tot het maken van
voorontwerpen van gewestplannen. Gelet op de vorm die de voorontwerpen aannemen
(structuurplan, brede sociaal-economische survey, combinatie van ruimtelijke en socioculturele voorstellen) en de groep van ontwerpers die hij inschakelt (de makers van de
streekstudies en de nieuw opgerichte administratie DABRO), mobiliseert de minister
hiermee niet zozeer de „bestemmingsplanning‟ als instrumentengroep maar veeleer de
„sociaal-economische planning‟. De „infrastructuurplanning„ als derde instrumentengroep voor ruimtelijk beleid verengt in deze episode tot de aanleg van infrastructuren
met de administratie voor wegen en verkeer en de bouwsector als overeenkomstige
verengde relevante sociale groep.
3.2.2 Episode 2 (1972 - 1983): Scheiding van bestemmingsplanning en
structuurplanning
Met de commotie rond de wildgroei aan verkavelingsaanvragen, het KB van 1972, de
opdracht van staatssecretaris voor huisvesting, ruimtelijke ordening en streekeconomie
Dhoore (CVP) in 1974 tot het opmaken van (ontwerpen van) gewestplannen en de
precieze vorm die deze laatste aannamen, wordt de „bestemmingsplanning‟ in de
periode 1972 - 1983 onderdeel van het „vergunningensysteem‟. De overeenkomstige
relevante sociale groep van eigenaarsverenigingen, bouwsector en juridische wereld
die binnen dit systeem opereert, wordt uitgebreid met een administratie voor ruimtelijke
ordening op gemeentelijk, provinciaal (voor beroepen) en nationaal niveau.
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vergunningensysteem (incl.
bestemmingsplannen)

gemeenten,
bouwsector,
grondeigenaars,
architecten,
juridische wereld

1972

soc.ec. planning
(voorontwerpen
gewestplannen)

minister De
Saeger,
planologen,
DABRO

adm. wegen en
verkeer, bouwsector

(infrastructuurplanning)

opmaak ontwerp GP's en GP's
KB 1972
gemeentelijke
structuurplanning
regionalisering 1970, 1980

+ minister D'Hoore
+ ...
+ ...

vergunningensysteem (incl.
ontwerp GP's,
GP's)

adm. RO, juridische
wereld, bouwsector,
architecten,
grondeigenaars

1983

woonbeleid

structuurplanning
(ideeën rsv,
conceptnota's)

planners, natuur- en
milieubeweging,
ACW, samenlevingsopbouw, KBS

sociale
stadsvernieuwing

figuur 5: Representatie institutionele dynamiek tussen 1972 en tijdstip 1983 (hypothese)

Terzelfder tijd grijpt een relevante sociale groep met onder meer planologen,
milieubeweging, samenlevingsopbouw, volkshogescholen en ACW terug naar het
structuurplan (zoals onder andere uitgewerkt in de streekplannen en de voorontwerpen
van gewestplannen) als instrument voor ruimtelijk beleid en bouwt dit uit binnen een
omkadering

van

„structuurplanning‟

en

„sociale

stadsvernieuwing‟,

naast

het

„vergunningensysteem‟. Zij doen dit vanuit hun handelen binnen de institutionele
omkadering rond de „sociaal-economische planning‟, hun reactie op het consumentisme
van de welvaartsstaat en op de geslotenheid van de corporatistische en verzuilde
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besluitvorming (mei „68) en groeiende coalities van ruimtelijk planners met de
samenlevingsopbouw en de milieubeweging. Op Vlaams niveau leidt dit onder
staatssecretaris/minister voor ruimtelijke ordening Akkermans in 1983 - 1984 tot het
opmaken

van

conceptnota‟s

voor

een

structuurplan

Vlaanderen.

De

staatshervormingen van 1970 (instelling van gewesten en gemeenschappen) en 1980
(deelregeringen, bevoegdheidsverdeling) waren daarvoor een essentiële voorwaarde
maar tegelijk - naast de crisis van de welvaartsstaat en het afbouwen van de sociaaleconomische planning - ook een oorzaak van het loskomen van de ruimtelijke planning
van de sociaal-economische planning.
3.2.3. Episode 3 (1983 - 1991): Dominantie van het vergunningssysteem en
opkomst van stadsontwerp

1983

adm. RO, juridische
wereld, bouwsector,
architecten,
grondeigenaars

planners, natuur- en
milieubeweging,
ACW, samenlevingsopbouw, KBS

vergunningensysteem (incl.
ontwerp GP's,
GP's)

woonbeleid

structuurplanning
(ideeën rsv,
conceptnota's)

sociale
stadsvernieuwing

mini-decreet
liberaal discours
opheffen stadsvernieuwing
uitbouw milieubeleid
opgang zuideuropese
stedenbouw
herstructurering economie
en vrijkomen industr sites

+ liberale ministers
+
+ ...

1991

min. Kelchtermans,
milieubeweging,
Vlaamse
administratie

PVV, juridische wereld,
bouwsector,
architecten,
grondeigenaars

vergunningensysteem (incl.
minidecreet)

stedenbouwkundigen, steden

milieuplanning
urban design

adm.
landbouw, VLM

ruilverkaveling
en
landinrichting

figuur 6: Representatie institutionele dynamiek tussen 1983 en 1991 (hypothese)
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Ten gevolge van de goedkeuring van het minidecreet (1984) met daarin een
versoepeling van het vergunningensysteem (Grietens 1995, Renard 1995), de intrede
van een nieuwe Vlaamse regering (1985) en het opheffen van de sociale
stadsvernieuwing (1987) verdwijnen vanaf 1984 de instrumenten, instituties en
relevante sociale groep rond „structuurplanning‟ en „sociale stadsvernieuwing‟ op
Vlaams niveau van het toneel. Op gemeentelijk niveau experimenteert deze groep wel
verder met structuurplanning en wijkontwikkeling (Van den Broeck 1987). Het
(versoepeld) vergunningensysteem en de achterliggende eigendoms- en juridische
logica‟s worden opnieuw het belangrijkste instrumentarium voor het ingrijpen in de
Vlaamse ruimtelijke organisatie. De relevante sociale groep wordt uitgebreid met de
PVV ministers van ruimtelijke ordening Jean Pede, Edward Beysen en Louis Waltniel.
Dit hangt samen met de internationale verspreiding van de neo-liberale aanpak van de
6

crisis van de welvaartsstaat, in het bijzonder na 1981 - 1982 (Witte and Meynen 2006) .
Door de herstructurering van de economie en het vrijkomen van voormalige industriële
sites (waterfronts, brownfields, spoorwegemplacementen, …), het herstel van de
disciplines architectuur en stedenbouw na de problemen met het modernisme in de
jaren 1960, de invloed van de Zuid-Europese stedenbouw en „architectuur van de stad‟
en de verspreiding van de projectplanning en de „new urban policy‟ (Moulaert et al.
2003), ontstaat/herstelt het instrumentarium van de „stedenbouw‟ zich op het einde van
de jaren 1980. Een groep met daarin stedenbouwkundigen, Vlaamse steden, ruimtelijk
planners en schoorvoetend gevolgd door projectontwikkelaars, (her)ontwikkelen het
stadsontwerp als een tweede instrumentarium in deze episode. Daarnaast bouwt de
milieubeweging in samenwerking met minister van leefmilieu, natuurbehoud en
landinrichting Kelchtermans (1988 - 1992) aan de milieuplanning en kennen de
landinrichting en ruilverkaveling stilaan een vernieuwing (Merckaert 2008). De
protagonisten van beide instrumentgroepen hebben in principe niet de ambitie om in te
grijpen in de globale ruimtelijke organisatie van Vlaanderen. Maar toch blijkt de impact
van deze instrumenten de facto meer en meer die richting uit te gaan. Niet alleen zijn er
op dat moment veel contacten tussen ruimtelijke planners, landinrichters en
milieuplanners maar is de invloed van Europa een externe factor met toenemend
belang.
3.2.4 Episode 4 (1991 - 1999): Structuurplanning, milieubeleid, streekontwikkeling,
wijkontwikkeling en mobiliteitsplanning in een gemeenschappelijk k ader
De dynamiek van planningsinstrumenten, individuele en collectieve actoren, relevante
sociale groepen en institutionele omkaderingen, resulteert op het einde van de jaren
1990 in een situatie van enkele min of meer gestabiliseerde institutionele omkaderingen
en daaraan verbonden relevante sociale groepen. Vergunningensysteem, structuurplanning, milieuplanning, stedenbouw, streekontwikkeling, mobiliteitsplanning en

6

Het gaat om: flexibilisering en deregulering van de arbeidsmarkt, meer interim-arbeid, just-in-time leveringen, minder
industriële tewerkstelling, besparingen in overheidsuitgaven, belastingvermindering voor exportgeörienteerde
bedrijven, lagere lonen, ondersteuning van technologische vernieuwing en ICT ontwikkeling.
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landinrichting zijn de kaders waarbinnen diverse instrumenten door diverse actoren en
relevante sociale groepen worden gehanteerd. Een gezamenlijke inspanning van de
groep met daarin de Vlaamse planningswereld (academici, studiebureaus, intercommunales, steden en gemeenten enz.), de administratie voor ruimtelijke ordening, de
milieubeweging, de verdedigers van langzaam verkeer en openbaar vervoer enz., een
aantal schandalen inzake ruimtelijke ordening en milieu, successen in de milieu-,
mobiliteits-, natuur- en plattelandsplanning, de verkiezing van twee opeenvolgende
centrumlinkse regeringen (CVP met sterke ACW inbreng, SP en VU) en de inbreng van
meerdere ministers (waaronder ministers van ruimtelijke ordening Kelchtermans en
Baldewijns), leidden tot een gecoördineerde inspanning tot het opmaken van een
ruimtelijk structuurplan voor Vlaanderen (Albrechts 1999, Merckaert 2008). Met het
structuurplan

Vlaanderen,

de

uitbouw

van

een

bijbehorende

administratie,

aanpassingen aan de bestemmingsplanning op basis van de ervaringen met
gemeentelijke planning, de afschaffing van de opvulregel en nieuwe decreten inzake
ruimtelijke ordening, kwam „structuurplanning‟ opnieuw als instrumentarium op de
voorgrond, naast het„vergunningensysteem‟ dat werd aangepast in functie van strenger
collectief

ingrijpen.

Opnieuw

speelden

de

staatshervormingen

van

1988

(bevoegdheidsoverdrachten, financiering, verkiezingen deelparlementen, Brussels
gewest) en 1993 (bevoegdheidsoverdrachten, aanpassingen overheidsstructuur) hierin
een rol (Albrechts 2001, Van den Broeck 2008, Witte, Craeybeckx and Meynen 1997).
Ondertussen werkte een groep van stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, steden
en gemeenten en opleidingen verder aan het instrumentarium inzake „stedenbouw‟ en
brachten enkele emblematische stedelijke projecten onder de aandacht (Leuven,
Kortrijk, Antwerpen enz.). Zij opereerden hierbij binnen de internationale interesse voor
de herstructurering van steden na de (consumptiegestuurde) suburbanisatie sinds de
tweede wereldoorlog en de crisis van de industriële economie (Moulaert, Rodriguez and
7

Swyngedouw 2003) ,. Daarnaast ontstond met de „streekontwikkeling‟ opnieuw
interesse voor een vorm van socio-economische planning, zij het overwegend (maar
niet altijd) eng-economisch. In economische middens speelden kamers

van

koophandel, vakbonden, intercommunales, de Vlaamse administratie voor economie,
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen enz. in op de crisis van de industriële
economie (Kempen, Limburgse mijnstreek, Westhoek, …) en het vrijkomen van
Europese fondsen voor regionale ontwikkeling en creëerden streekplatformen,
subregionale tewerkstellings- comités, regionaal economisch en sociaal overlegcomités
enz. (Tubex et al. 2005). In deze relevante sociale groep ontstond een min of meer
coherent instrumentarium van strategische plannen, economische overlegcomités,
projectoproepen en subsidies. Tenslotte bouwde men in de sociale sector verder op de
tradities van de samenlevingsopbouw aan experimenten met „wijkontwikkeling‟ in een
groot aantal steden (De Decker et al. 1996, Koning Boudewijnstichting 1996, Moulaert
2000, Nieuwinckel 1996) en kwam ook „mobiliteitsplanning‟ meer op de voorgrond. De

7

In Vlaanderen brengt minister Beysen in 1987 PPS een eerste maal op de agenda.
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overeenkomstige relevante sociale groepen hadden contacten met de relevante sociale
groep inzake „structuurplanning‟.

1991

min. Kelchtermans,
milieubeweging,
Vlaamse
administratie

PVV, juridische wereld,
bouwsector,
architecten,
grondeigenaars

vergunningensysteem (incl.
minidecreet)

stedenbouwkundigen, steden

milieuplanning
urban design

ruilverkaveling
en
landinrichting

adm.
landbouw, VLM

afschaffen mini-decreet
nieuw decreet RO
schandalen RO
Europese structuurfondsen
regionalisering 1988, 1993

+ milieubeweging
+
+ ...

1999

adm. RO, juridische
wereld, bouwsector,
architecten,
eigenaars

stedenbouwkundigen,
steden
min. Kelchtermans,
planologen, ACW, milieu,
landb., economie

Europa, adm.
economie, STC's
LRM

vergunningensysteem

structuurplanning (incl.
R.U.P.'s)

streekontwikkeling

stedenbouw

mobiliteitsplanning
wijkontwikkeling

figuur 7: Representatie institutionele dynamiek tussen 1991 en 1999 (hypothese)
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3.2.5 Episode 5 (1999 - 2009): Herstel van het vergunningensysteem, fragmentatie
van de structuurplanning, en projectgerichte vormen van p lanning

adm. RO, juridische
wereld, bouwsector,
architecten,
eigenaars

1999

stedenbouwkundigen,
steden
min. Kelchtermans,
planologen, ACW, milieu,
landb., economie

vergunningensysteem

stedenbouw

structuurplanning (incl.
R.U.P.'s)

mobiliteitsplanning

streekontwikkeling

Europa, adm.
economie, STC's
LRM

wijkontwikkeling

europese ontwikkelingen
marktgerichte new urban
policy
city-marketing
veiligheidsbeleid

+ paarse
meerderheid
+ sectorale
evoluties
+ ...

VLD, adm. RO,
juridische wereld,
bouwsector, architecten, eigenaars

2009

ARP,
planners,
gemeenten

ontwerpers,
investeerders,
ontwikkelaars,
stedenbeleid

VLM

landschapsontwerpers

vergunningensysteem (incl.
R.U.P.'s en
structuurplannen)

wijkontwikkeling

structuurplanning

integraal
waterbeleid

stedenbeleid

grond- en
pandenbeleid

projectplanning,
ontwikkelingsplanologie

landinrichting

regionaal
ontwerp

figuur 8: Representatie institutionele dynamiek tussen 1999 en 2009 (hypothese)

In deze episode gebeuren vrij grondige veranderingen in betrokken actorengroepen,
instrumentaria en institutionele omkaderingen, waardoor de coherenties tussen
„structuurplanning‟,

„vergunningensysteem‟,

„milieuplanning‟,

„streekontwikkeling‟,

„stedenbouw‟, „stedenbeleid‟ enz. actief in de voorgaande episode wegvallen en diverse
spanningen ontstaan. Een veelheid van instrumentaria en hun logica‟s is hiervan het
resultaat. Binnen het instrumentarium „structuurplanning‟ start in het bijzonder de
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Vlaamse administratie vanaf 1997 een groot aantal processen in uitvoering van het
ruimtelijk

structuurplan

Vlaanderen

(afbakeningen

van

stedelijke

gebieden,

afbakeningen van de natuurlijke en agrarische structuur, opvolging van strategische
plannen voor de Vlaamse havens, opvolging van de hiërarchie van de wegen enz.)
(Vlaamse overheid Departement Ruimtelijke Ordening 2009), wat leidde tot de opmaak
van een groot aantal gewestelijke R.U.P.‟s. Ondertussen maakten alle Vlaamse
provincies en 80% van de gemeenten een structuurplan op (Vlaams minister van
financiën 2009)en startten uitvoeringsprocessen daarvan. Door de vraag van de
juridische wereld (rechtspraak, Raad van State) naar het eenduidig en toetsbaar maken
van overheidsintenties in R.U.P.‟s en structuurplannen, de reacties van eigenaars en
ontwikkelaars tegen het toegenomen overheidsingrijpen, de ontwikkeling van diverse
administratieve

controles

op

gemeentelijke

structuurplannen

en

R.U.P.‟s,

de

ruimteboekhouding in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de invloed van
instrumentalistische, actor-gerichte theorieën in het overheidsdenken (input-output
beleidsevaluaties, lineair procesmanagement) worden het structuurplan en het R.U.P.
veel statischer en via een criteriumbenadering als instrumenten stilaan opgenomen in
het

vergunningensysteem.

R.U.P.

en

structuurplan

worden

gehanteerd

om

stedenbouwkundige vergunningen al dan niet toe te kennen in plaats van voor het
realiseren

van

een

beleid.

Ondertussen

ontstond

een

parallel

circuit

van

planningsinitiatieven die de nieuwe regering (in 1999 gevormd met VLD, SP, Agalev,
VU/ID) lanceerde onder invloed van de eigenaarsverenigingen (twee herzieningen van
het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, omzendbrieven woonuitbreidingsgebieden
enz.), de economische sector (actieplan bedrijventerreinen, SPRE enz.) en diverse
drukkingsgroepen (golfterreinen, lawaaisporten, weekendverblijven). Minister van
ruimtelijke

ordening

Van

Mechelen

(VLD)

en

zijn

kabinet

stemmen

het

vergunningensysteem opnieuw sterker af op de individuele initiatiefnemer/bouwheer
(gebruikerscompensatie, verjaring van bouwmisdrijven, meer afwijkingsmogelijkheden,
gewestelijke typebestemmingen, basisrechten voor zonevreemde constructies enz.),
wat uitmondt in een grondige herziening van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening
in 1999 (Hubeau 2008, Vlaamse regering 2009). Dit past binnen de versterkte impact
van het ideologisch liberalisme na 1999, de overeenkomstige voortschrijdende
herstructurering van de verzuilde en corporatistische besluitvorming van de
Keynesiaanse welvaartsstaat en diverse maatregelen van de paarse regeringen in
functie van het individu (Blommaert 2007, Finlayson 2009, Marshall 2009, Witte and
Meynen 2006). Naast de „structuurplanning‟ en het „vergunningensysteem‟ ontwikkelen
zich nog diverse instrumentaria met impact op onderdelen van de globale ruimtelijke
organisatie van Vlaanderen (Van den Broeck, Vloebergh, De Smet, Wuillaume,
Wauters and De Greef 2009). Het internationaal discours rond de competitie tussen
steden

om

internationale

investeringen

(en

bijbehorende

internationale

vastgoedbewegingen?) creëert nu ook in Vlaanderen een grote aandacht voor het
realiseren van stedelijke projecten (Boudry et al. 2006, Loeckx 2009). Deze visie op
stedelijk ontwikkelingsbeleid
„ontwikkelingsplanologie‟

verspreidt zich als een soort van „projectplanning‟ of

(met

masterplannen,

PPS

constructies,

wedstrijden,
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managementtools, short-tracking voor grote projecten enz. en uiteindelijk ook een
doorwerking in „structuurplanning‟ via een subsidiebesluit). Gesteund door de aandacht
voor „projectplanning‟, ontstaat ook meer interesse voor ruimtelijk ontwerp op diverse
schaalniveaus

(met

ontwerpend

onderzoek,

stadsontwerp,

landschapsontwerp,

internationale ontwerpers en ontwerpiconen, Vlaamse bouwmeester, projectdefinities,
aandacht in de media enz.) binnen het frame van de „stedenbouw‟ zoals gegroeid in de
jaren 1980 (Borret et al. 2006). Na 1999 herstructureert de Vlaamse regering het in
1995 geïntroduceerde stedenbeleid (ministers Sauwens en Van Grembergen (VU),
vanaf 2004 minister Keulen (VLD)) geïnspireerd door een groep van (vooral) sociaal
geografen, bestuurskundigen en stedenbouwkundigen. Zij vervangt het SIF fonds
(Loopmans et al. 2007) door instrumenten als stedenfonds, visitatiecommissies,
subsidies

voor

stadsvernieuwingsprojecten,

begeleiding

bij

stadsprojecten,

stadsmonitor, campagnes en later ook stadscontracten. Hierin zijn elementen van de
„projectplanning‟ en „stedenbouw‟ maar ook organisatorische aandachtspunten uit de
bestuurskunde en enkele sociale accenten van „wijkontwikkeling‟ zichtbaar. De band
met de „structuurplanning‟ - zelfs met de afbakeningen van stedelijke gebieden - lijkt
enerzijds veeleer klein. Anderzijds was de versterking van de steden ook een belangrijk
thema in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Analoog met het „stedenbeleid‟,
werken open ruimte actoren aan de hervorming van ruilverkaveling en landinrichting en
de uitwerking van regionale landschappen (Van den Broeck, Vloebergh, De Smet,
Wuillaume, Wauters and De Greef 2009). Tenslotte zijn, door de diverse genoemde
veranderingen van actoren, instrumenten en instituties, de compromissen die besloten
lagen in de „structuurplanning‟ op Vlaams niveau tussen enerzijds landbouw en natuur
en anderzijds tussen economie en open ruimte (bijvoorbeeld zichtbaar in de
ruimteboekhouding en de sectorale uitwijdingen in het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen) uit elkaar gevallen. Maar ook extern verdween de institutionele en
actorgebonden coherentie tussen een aantal instrumentaria (en hun omkaderingen)
zoals die (gedeeltelijk en tijdelijk) bestond in de jaren 1990. Hierdoor gingen diverse
actorengroepen

hun

eigen

weg

en

ontwikkelden de

overeenkomstige

meer

doelgroepgeoriënteerde instrumentaria (landbouw, natuur, economie, erfgoed, water,
kleinhandel,

milieu,

veiligheid,

huisvesting,

…)

zich

in

uiteenlopende

vaak

conflicterende richtingen, wat leidde tot de explosie van de zogenaamde sectorwetgeving, -planning en -instrumenten (Laga et al. 2005). De BBB-hervorming van de
Vlaamse administratie (desintegratie van beleidsvelden, verzelfstandigingen en
privatisering) heeft hier ook mee te maken.
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Deel IV Herformulering van de
probleemstelling
De institutionalistische analyse zoals weergegeven in deel III - levert ons achtergronden
en aanzetten van verklaringen voor de probleemstelling in deel I. Belangrijke
knelpunten inzake het planningsinstrumentarium die bijvoorbeeld ook in de Beleidsnota
Ruimtelijke Ordening en de Visienota 2020-2050 worden genoemd zijn: (1) het
verdwijnen van het strategisch karakter van het ruimtelijk beleid; (2) de moeilijke
uitvoering van acties, maatregelen en projecten; of (3) het beperkt maatschappelijk
draagvlak voor het ruimtelijk beleid. We trachten in dit deel IV deze knelpunten een
eerste maal in hun ruimere context te plaatsen door terug te grijpen naar de
institutionalistische historische schets. In volgende voortgangsverslagen zullen we dit
verder verfijnen. De aanzet van institutionalistische analyse in vorig deel toonde hoe
ruimtelijk beleid zich ontwikkelt als een dialectisch proces met een veelheid van actoren
die ageren vanuit (wisselende) standpunten ten aanzien van planningsprocessen en
ten aanzien van beoogde doelstellingen inzake ruimtelijke kwaliteit. De analyse toonde
aan dat er regelmatig verschuivingen plaats vinden, die een weerspiegeling zijn van
uiteenlopende waarden en standpunten door verschillende relevante sociale groepen.
Hun posities bevinden zich in dialectische spanningsvelden, waarbij steeds opnieuw het
conflict aangegaan wordt, dominante posities kunnen ontstaan of pogingen tot
verzoenend evenwicht worden ondernomen.
Hieronder willen we de aandacht vestigen op een viertal achtergronden die uit de
institutionalistische analyse naar voor komen. Hierin zijn verklaringen af te lezen voor
de probleemstelling die hoger werd gedefinieerd, en inzichten over wie welke
knelpunten als zodanig definieert en met welke argumenten. Volgende kwesties
bepaalden in het verleden de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid en zijn ons inziens
ook voor de toekomst van belang:
1. de relatie structuurplanning en vergunningenbeleid,
2. de relatie van ruimtelijk beleid en socio-economisch beleid,
3. de relatie tussen strategie, plan en concept, en uitvoering,
4. de diversiteit aan ruimtelijk-maatschappelijke projecten.
.
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4.1.
Suprematie van het eigendomsrecht? De strijd om het
vergunningensysteem
De inbedding van het eigendomsrecht in de grondwet en het burgerlijk wetboek, de
bescherming daarvan door de juridische wereld en de invloed van eigenaarsverenigingen, ontwikkelaars en investeerders geeft het vergunningensysteem een zeer
grote institutionele stabiliteit. In de voorbije vijftig jaar stonden de meer collectief
gerichte vormen van planning telkens opnieuw tegenover het vergunningenbeleid. Uit
de institutionalistische analyse komt duidelijk naar voor dat de klemtonen binnen
structuurplanning en vergunningenbeleid wijzigden in het verleden, waarbij ook de
relaties tussen de twee instrumentgroepen en de overeenkomstige relevante sociale
groepen en institutionele omkaderingen veranderde:


jaren 72-83 (episode 2): Structuurplanning sluit aan bij sociale stadsvernieuwing,
binnen de institutionele omkadering van sociaal-economische planning. Structuurplanning bestaat naast vergunningenbeleid.



jaren 83-91 (episode 3): De versoepeling van vergunningsysteem en het opheffen
van sociale stadsvernieuwing betekent de facto dat structuurplanning verdwijnt op
Vlaams niveau. Eigendomsrechten en juridische logica‟s primeren in deze fase.



jaren 91-99 (episode 4): Het vergunningensysteem wordt aangepast in functie van
een strenger collectief ingrijpen. Structuurplanning bestaat terug naast vergunningenbeleid en krijgt relaties met mobiliteitsplanning, milieubeleid, streekontwikkeling
enz. Sociale stadsvernieuwing vindt een vertaling in initiatieven voor wijkontwikkeling.



Jaren 1999 – nu (episode 5): In de fase van uitvoering van het RSV komt de nadruk
terug sterker te liggen op aspecten van vergunningenbeleid en rechtszekerheid.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden veeleer gehanteerd als instrument om
stedenbouwkundige vergunningen al dan niet toe te kennen, dan als instrument om
een bepaald beleid te realiseren.

Deze geschiedenis uit zich ook in concrete conflicten tussen en invloeden van beide
systemen op elkaar. Enkele voorbeelden:
 De bestemmingsplannen (B.P.A., A.P.A., gewestplan) zoals voorzien in de
stedenbouwwet van 1962 gingen oorspronkelijk uit van ruimtelijke ontwerpers, maar
werden na hun formalisering hulpmiddelen voor het juridisch-administratief apparaat
om vergunningen al dan niet toe te kennen in plaats van plannen die moesten
worden gerealiseerd. Bovendien moesten de bestemmingsplannen meer en meer
een voorafspiegeling vormen van de toekomstige vergunningen die konden/zouden
worden afgeleverd.
 De gebiedsdekkende gewestplannen zoals daadwerkelijk opgemaakt in de jaren
1970 waren een reactie op de wildgroei aan verkavelingen maar betekenden in de
praktijk dat de overheid daarmee de grondprijs bepaalde, de grondontwikkelings-
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rechten uit handen gaf en als het ware “speculatiemogelijkheden inbouwde” in het
vergunningensysteem.
 De ruimtelijke uitvoeringsplannen (R.U.P.‟s) zoals voorzien in het planningsdecreet
van 1996, waren bedacht als onderdeel van de „structuurplanning‟ en niet van het
vergunningensysteem, maar werden al heel snel door de administratieve praktijk
(afkeuren van ingebouwde flexibiliteit door provincies en Raad van State), de
juridische praktijk (afkeuren door Raad van State van ingebouwde flexibiliteit en van
het

opleggen

van

bijkomende

voorwaarden

aan

initiatiefnemers)

en

de

beleidspraktijk (opmaken van typevoorschriften van dezelfde aard als voor de
gewestplannen

8

) opnieuw in het vergunningensysteem gedwongen, net zoals

vroeger de B.P.A.‟s. De „projectgerichte R.U.P.‟s‟ bedoeld om het vergunningenkader in orde te brengen (bijvoorbeeld naar aanleiding van planologische attesten,
lijninfrastructuur enz.) werden de laatste jaren dan ook veel belangrijker dan de
„gebiedsgerichte R.U.P.‟s‟ die passen binnen de „structuurplanning‟.
 De gemeentelijke en provinciale structuurplannen, bedacht als beleidsplannen en
bedoeld als onderdeel van een permanent en niet lineair proces van planning,
uitvoering en overleg, werden aangevochten vanuit het burgerlijk recht (bijvoorbeeld
door individuen die schade menen te leiden ten gevolge van een structuurplan) en
9

door uitspraken van de Raad van State en de decreetgever

10

in het vergunningen-

systeem betrokken, zelfs al staat uitdrukkelijk in de wet dat dit niet kan

11

..

Door het centraal stellen van eigendoms- en gebruiksrechten is het vergunningensysteem altijd voorwerp geweest van een strijd tussen verschillende belangen. In de
versie van het vergunningensysteem van 1962 was een compromis zichtbaar tussen de
belangen van grondeigenaars, ruimtelijk ontwerpers en de economische sector. De
gewestplannen in de jaren 1970 verankerden de belangen van landbouw en sector in
het systeem, gaven eveneens ruime ontwikkelingsmogelijkheden aan grondeigenaars
en waren tevens een doelwit van politieke en administratieve logica‟s. Zij betekenden
ook een probleem voor de individuele bezitters van honderdduizenden zonevreemde
woningen. Allerlei versoepelingen in de jaren 1980 versterkten de mogelijkheden van
individuele initiatiefnemers om hun bouwplannen te realiseren. Die werden stopgezet
met de afschaffing van de opvulregel in de jaren 1990, de verstrenging van het
handhavingsbeleid en het invoeren van de planbaten maar na 1999 opnieuw
versoepeld.

8

9

10

11

De Raad van State heeft haar houding terzake recent gewijzigd. Onder bepaalde voorwaarde kan een R.U.P. nu toch
zaken doorschuiven naar de vergunningverlenende overheid.
Zie bijvoorbeeld de schorsing van het R.U.P. voor het bedrijventerrein Westrode door de Raad van State omdat dit in
een gemeente komt die in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen niet geselecteerd is als economisch knooppunt.
In de rechtsleer kwam kritiek op het verbod op het gebruiken van structuurplannen bij de beoordeling van
vergunningen vanuit de idee dat men de opties uit de structuurplannen moet kunnen betrekken in de beoordeling van
de “goede ruimtelijke ordening” die een onderdeel vormt van elke vergunningsaanvraag. In antwoord daarop voorziet
de Codex Ruimtelijke Ordening nu dat vergunningsaanvragen ook mogen worden getoetst aan “beleidsmatig
gewenste ontwikkelingen”.
Men kan zich afvragen of het opnemen van het beleidsplan in een vergunningenpraktijk ook in andere
beleidsdomeinen gebeurt. Op het eerste gezicht is de ruimtelijke ordening op dit vlak uniek.
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Het spanningsveld waarbinnen structuurplanning en vergunningenbeleid ontwikkelen
weerspiegelt de tegenoverstelling tussen enerzijds een discours waarbij planning als
een collectief ingrijpen in de ruimtelijke organisatie gezien wordt, en anderzijds een
discours ter bescherming van (particuliere) eigendomsrechten. Achterliggend speelt
hierbij de differentiatie algemeen versus particulier belang, en de discussie over de
mate van overheidsingrijpen. In de visienota wordt hierop ingegaan en is een poging tot
verzoening van beide standpunten voorgesteld: door uitbreiding van de rechtslogica
van het „algemeen belang‟ in functie van gedeelde ontwikkelingsdoelstellingen zouden
individuele aanspraken in balans gebracht kunnen worden met ruimere doelstellingen
(cf. visienota, 2009:92). Ook in de Codex Ruimtelijke Ordening van 2009 zijn de sporen
van deze geschiedenis zichtbaar. De codex geeft - in overeenstemming met de
internationale doorbraak van het ideologisch neo-liberalisme en het marktdenkenopnieuw ruime ontwikkelings-mogelijkheden aan individuele grondeigenaars en
initiatiefnemers en bemoeilijkt collectieve planning en projecten (Van den Broeck,
Vloebergh, De Smet, Wuillaume, Wauters, and De Greef 2009). Aangezien de
vastgoedcyclus vaak aangestuurd wordt door overheidsinvesteringen, is de kans echter
groot dat de individualisering van het vergunningensysteem uiteindelijk ook nadelig zal
zijn voor de individuele investeringen. Het is niet toevallig dat de Codex uitzonderingen
bevat inzake „werken van algemeen belang‟.

4.2.
Verabsolutering van de ruimte - loskomen van ruimtelijk beleid
van sociaal-economisch beleid
Een tweede spanningsveld dat naar voor komt vanuit de institutionalistische analyse is
de wisselende relatie tussen ruimtelijk beleid en sociaal-economisch beleid. Economische, sociale, culturele en ruimtelijke doelstellingen bevinden zich in dialectische
relaties, waarbij deze eens afzonderlijk, dan weer geïntegreerd worden aangepakt. De
integratie kan op verschillende manieren ontwikkeld worden. De Duitse sociologe
Martina

Löw

(2007:9)

maakt

een

onderscheid

tussen

het

-relatief

zwak

vertegenwoordigde- discours van een relationeel en dus niet-absoluut begrip van de
12

ruimte en een verabsoluteerd begrip van de ruimte . Ook in de Vlaamse context en op
gewestelijke schaal komen deze verschillende benaderingen in verloop van tijd aan
bod.

12

Hierbij aansluitend poneert Fabian Kessl de noodzaak tot ontwikkeling van “SozialRaumforschung” (Kessel, 2009:92),
en illustreert de door Löw beschreven benaderingen treffend aan hand van een casestudie over de stationsomgeving
van Bielefeld: terwijl de „Stadtväter‟ eerder beperkte, lokale maatregelen namen om het parkeerterrein naast het
station vrij te houden van ongewenst gebruik (rondhangen, nachtlawaai, deels ook drugsverkoop en gebruik), werd
de kans gemist om de situatie in de ruimere context van het stedelijke gebied Bielefeld te begrijpen, maar ook om het
fenomeen te situeren als een symptoom van maatschappelijke transformaties dat op veel plekken kan worden
geobserveerd. Terwijl de actuele aanzet in beleid start vanuit de specificiteit van die éne plek, pleit Kessl ervoor om
aan te zetten bij sociaal-economische en culturele perspectieven die een interpretatie kunnen bieden aan een
fenomeen dat lokaal wordt vastgesteld. Ruimtelijk beleid is enerzijds territoriaal gebonden, maar anderzijds ook
maatschappelijk ingebed.
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Waar de streekstudies en voorontwerpen van gewestplannen nog ruimtelijke en socioeconomische aspiraties hadden en pasten binnen een context van fordistische
welvaartstaat en sociaal-economische planning (Albrechts and Swyngedouw 1989),
neemt de socio-economische dimensie af in de „structuurplanning‟. Enerzijds leidt de
crisis van het fordisme tot een afbouwen van sociaal-economische planning. Anderzijds
dwingen de staatshervorming en het behoud van het fiscaal en sociaal-economisch
beleid op federaal niveau, het Vlaams ruimtelijk beleid tot een statische invulling van
functionele invalshoeken (economie, open ruimte, …). Uitspraken inzake sociaalcultureel beleid zijn afwezig. Dit wordt versterkt door de opname van de
bestemmingsplannen in het vergunningenbeleid en is zichtbaar in de conceptnota‟s van
de jaren 1980 en in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen van 1997.
Het concept „ruimtelijke kwaliteit‟ wordt in de loop van dit proces steeds meer
verabsoluteerd, geneutraliseerd en losgekoppeld van achterliggende maatschappelijke
projecten. Zo concentreert het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zich vooral op
13

ruimtelijke uitspraken , waarbij de strategisch-dynamische dimensie met aandacht voor
economische en maatschappelijke ontwikkelingen beperkt is ingevuld. Ook in
gemeentelijke en provinciale structuurplannen zijn weinig niet-ruimtelijke uitspraken te
vinden. Door institutionalisering ontstond de administratieve praktijk dat niet ruimtelijke
uitspraken verboden werden in gemeentelijke en provinciale structuurplannen.
Vermoedelijk heeft de in alle beleidsdomeinen toenemende praktijk tot het maken van
beleidsplannen hier ook mee te maken. Zo worden de strategieën die ruimtelijk
ingekaderd kunnen worden (bv. via een strategisch ingevuld RSV2?) in andere
beleidsdomeinen „marginaal‟ ruimtelijk uitgewerkt. Hierdoor worden er geen duurzame
functionele verwevingsstrategieën uitgewerkt en kunnen conflicten over ruimtegebruik
toenemen.

4.3.
Verschraling van de strategische ruimtelijke planning - van
strategisch en uitvoeringsgericht naar comprehensief en
bestemmingsplan-gericht
Als derde achtergrond bij de ontwikkeling van een aantal hypotheses rond het actueel
ruimtelijk beleid in Vlaanderen keken we naar de strategieën en uitvoering. Binnen het
instrumentarium „structuurplanning‟ en de institutionele omkadering daarvan zijn in de
afgelopen tien jaar een indrukwekkend aantal planningsprocessen opgestart en
beëindigd. Het initiatief daarvoor ging in het bijzonder uit van de afdeling ruimtelijke
planning (ARP) van de administratie AROHM (binnen het departement LIN), die tijdens
de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en onmiddellijk daarna sterk
werd uitgebouwd. ARP werkte onder andere aan (David 2009, Vlaamse overheid
Departement Ruimtelijke Ordening 2009):
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En is het op andere vlakken niet ruimtelijk genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte onderbouwing met
ontwerpend onderzoek.
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gewestplanwijzigingen in de periode 1996 – 1999,



afbakeningsprocessen van de groot- en regionaalstedelijke gebieden en het
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en de afstemming daarvan op gemeentelijke
structuurplanningsprocessen,



planningsprocessen voor dertien buitengebiedregio‟s met het oog op de afbakening
van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur en de afstemming met
de instrumenten van het natuurbeleid en de landinrichting,



het opvolgen van de 60/40 trendbreuk inzake de nieuwbouw van woningen via de
gemeentelijke structuurplannen en de atlas van woonuitbreidingsgebieden,



het opvolgen van de opmaak van provinciale en gemeentelijke structuurplannen,



het opvolgen van diverse planningsprocessen opgestart door andere Vlaamse
diensten,



het planningsproces voor het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) met het oog
op het bestemmen van een groot aantal bedrijventerreinen en het herstructureren
en uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen,



het subsidiëren van een twaalftal strategische projecten van Vlaams niveau,



het opvolgen van ruimtelijk beleid in naburige gewesten en landen en van
Europees ruimtelijk beleid.

In uitvoering van het planningsdecreet van 1996 maakten alle Vlaamse provincies
ruimtelijke structuurplannen op, in sterk uitgewerkte overlegprocessen en ondersteund
door uitvoerig onderzoek. Alhoewel de aanpak niet in alle provincies dezelfde is, sluiten
de provinciale structuurplannen inhoudelijk en methodologisch sterk aan bij het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Tijdens deze processen werden de provinciale
administraties voor ruimtelijke ordening sterk uitgebouwd. Daarna gingen de provincies
over tot het opmaken van provinciale R.U.P.‟s en gebiedsgerichte planningsprocessen.
Hetzelfde geldt voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Tachtig procent van de Vlaamse
gemeenten beschikt thans over een ruimtelijk structuurplan, zij het in sterk wisselende
kwaliteiten en doorwerkingen op het terrein (Vlaams minister van financiën 2009)
Diverse oorzaken zowel uit de recente geschiedenis als met een vroeger verleden,
hebben echter geleid tot een verschraling van de strategische planning. „Structuurplanning‟ is minder een strategisch open collectief leerproces dat leidt tot uitvoering van
ruimtelijke strategieën zoals in de uitwerkingsfase van het RSV het geval was, maar
meer en meer een comprehensief en gesloten systeem gericht op het maken van
bestemmingsplannen. Dit is zichtbaar op Vlaams niveau, maar gelet op de
voorbeeldfunctie daarvan, uit zich dat ook op provinciaal en gemeentelijk niveau.
Het compromis dat was ingebed in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen tussen
natuur en landbouw en tussen economie en open ruimte heeft het instrument an sich
beïnvloed. Dit compromis heeft van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen een
comprehensief

in

plaats

van

een

strategisch

document

gemaakt,

met

toekomstperspectieven over een grote waaier van sectorale ontwikkelingen. Het
comprehensief karakter volgt ook uit het feit dat de Vlaamse regering en de
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administratie de doorwerking van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in belangrijke
mate overlaten aan anderen. Zo werd het behouden van de 60/40 verdeling slechts
gedeeltelijk gerealiseerd met behulp van de afbakening van stedelijke gebieden. Ook
de verdere uitwerking in provinciale en gemeentelijke structuurplannen was hiervoor
essentieel. Dit vergde de ontwikkeling van toetskaders en het opzetten van een
controlesysteem ten aanzien van provinciale en gemeentelijke structuurplannen. Het
resultaat was een (onnodig?) complex systeem voor wat uiteindelijk neerkwam (had
moeten neerkomen) op het bevriezen of schrappen van woonuitbreidingsgebieden.
Ten tweede werd de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen vanwege de
druk van het vergunningensysteem en de actoren die het actief of passief steunen, de
pure verruimtelijking van „structuurplanning‟, de barrières tussen sectoren afkomstig uit
de organisatie van de welvaartsstaat, fouten bij het ontwerpen van het nieuwe
planningssysteem (R.U.P. als uitvoering van het structuurplan maar in wezen een
bestemmingsplan) en de schroom om zich vanuit ruimtelijke planning op andere
beleidsdomeinen te begeven (en vice versa) in grote mate herleid tot het maken van
bestemmingsplannen (zij het in een nieuw kleedje als R.U.P.‟s). Planning en uitvoering
worden daardoor de facto van elkaar gescheiden in plaats van als interactieve
processen met elkaar om te gaan. De ruimtelijke afweging van maatschappelijke
keuzes en belangen wordt verschoven naar het opmaken van R.U.P.‟s als laatste
stadium van ervoor gevoerde processen, in plaats van mee beslissingsprocessen van
bij het begin van het structuurplanningsproces mee aan te sturen. De ruimtelijke
afweging bevestigt zo in een aantal gevallen „elders‟ genomen opties en vervlakt tot
een ruimtelijke boekhouding - die zelfs nog niet keurig bijgehouden, wordt - op vooral
de lagere schaalniveaus.
Ondertussen is de beleidsplanning in alle beleidsdomeinen doorgedrongen (of beter
herontdekt, na het begraven van de sociaal-economische planning op het einde van de
jaren 1980). De veelheid en de sectoralisering van deze beleidsplannen hollen het
strategische karakter van de ruimtelijke planning uit. In sommige domeinen zijn
dergelijke plannen bovendien geïnspireerd door lineair management denken en
neutraal procesmanagement, wat op zijn beurt doordringt in de ruimtelijke planning en
deze laatste verder neutraliseert.

4.4.
Diversiteit aan ruimtelijk-maatschappelijke projecten en
beleidsincrementalisme, basis voor een maatschappelijk debat?
Tot slot richten we de aandacht op de veelheid aan maatschappelijke projecten die in
verband kunnen gebracht worden met ruimtelijke ontwikkeling. Zoals al werd
aangegeven in de institutionalistische analyse, werden het ruimtelijk beleid (waaronder
het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen) in belangrijke mate uitgevoerd in andere
beleidsdomeinen dan de ruimtelijke ordening. Het gaat bijvoorbeeld om:
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strategische plannen voor de poorten van Vlaams niveau, de havens en de
luchthaven van Zaventem (beleidsdomein infrastructuur en provincies),



plannen voor het overstromingsbeleid, afvalwater (integraal waterbeleid, administraties voor de waterwegen),



langetermijnvisies voor bos en natuur (administraties voor natuur, bos en
leefmilieu),



plannen voor toerisme, recreatie en sport,



het strategisch plan ruimtelijke economie,



een economische visie voor logistiek en leidingennetwerk,



het mobiliteitsplan Vlaanderen en de uitbouw van de mobiliteitsconvenanten,



de uitvoering van de categorisering van de wegen (administraties voor
infrastructuur, mobiliteit, leefmilieu),



plannen voor de uitbouw van het openbaar vervoer.

De basis hiervan is gelegd in de jaren 1990 en de decennia daarvóór. Tussen de
actoren betrokken bij ruimtelijke planning, milieu- en natuurbeleid, mobiliteitsplanning
en streekontwikkeling bestonden al sinds lang goede relaties en ver-rijkende
netwerken. Deze netwerken waren geworteld in het Vlaamse middenveld met daarin in
het bijzonder ACW- en milieugerelateerde organisaties. De staatshervormingen, de
continuïteit van de CVP-SP-VU regeringen in de jaren 1990, schandalen inzake
ruimtelijke ordening en milieu, een negatief discours rond „eindtoestandsplanning‟ enz.
hadden een voedingsbodem gecreëerd waarbinnen deze netwerken konden ontstaan.
Daarenboven kon de toenmalige coalitie ook economische belangen betrekken en
inhoudelijke compromissen bewerkstelligen tussen landbouw en natuur en tussen open
ruimte en economie.
Vanaf 1999 introduceren nieuwe actoren echter een nieuw ruimtelijk-maatschappelijk
project. De regeringen met VLD, SP, Agalev en VU/ID vanaf 1999 en de regeringen
met CD&V-NVA, SPA-spirit en VLD-Vivant vanaf 2004 leggen - onder invloed van
allerlei omstandigheden (internationale socio-politieke verschuivingen, wisselende
krachtsverhoudingen tussen partijen en doorbraak van paars, oppositiekuur en
vervlaamsing van CD&V, economische hoogconjunctuur enz.) - heel andere accenten
dan de regeringen in de jaren 1990. Als gevolg daarvan brokkelt het maatschappelijk
project van de jaren 1990 af en gaan de actoren van het vroegere compromis hun
eigen weg wat beleidsbeïnvloeding betreft. Dit resulteert in de ontwikkeling van
concurrerende instrumentaria. “Andere beleidsdomeinen, die kunnen genieten van een
groeiend maatschappelijk debat en grotere beleidsaandacht zoals milieu, gezondheid,
bereikbaarheid, …, brengen hun eigen doelstellingen en ambities niet binnen in het
ruimtelijk planningsproces, laat staan dat ze voluit participeren in de realisatie van de
ruimtelijke planningsprocessen. Ze vertonen integendeel steeds meer de neiging om
hun eigen ambities in de vorm van randvoorwaarden, via allerlei toetsen en
effectevaluaties, juridisch af te dwingen van de ruimtelijke planning.” (Steunpunt Ruimte
en Wonen and Vlaamse overheid Departement Ruimtelijke Ordening 2009:88).
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Instrumenten van het vorig ruimtelijk-maatschappelijk project komen naast nieuwe
instrumenten van nieuwe ruimtelijk-maatschappelijke projecten te bestaan. Het
„vergunningensysteem‟,
„landinrichting‟,

„structuurplanning‟,

„projectplanning‟,

„stedenbeleid‟,

„mobiliteitsplanning‟,

„regionaal

ontwerp‟,

„milieuplanning‟,

„ruimtelijk-

economische planning‟ enz. hebben nu allemaal de ambitie in te grijpen in de globale
ruimtelijke organisatie van Vlaanderen. Bovendien dienen zich nieuwe ruimtelijke en
maatschappelijke uitdagingen aan waarvoor nog geen instrumenten bestaan.
Het is duidelijk dat in deze omstandigheden coherentie in het ruimtelijk beleid quasi
onmogelijk is, de doelstellingen ervan veelal niet kunnen worden gehaald, het
strategisch karakter verder afbrokkelt, de realisatiegraad daalt en het maatschappelijk
draagvlak afneemt. De ruimtelijke planning kwam dan ook in mineur aan bod in
belangrijke ruimtelijke debatten en projecten (nationale luchthaven, Oosterweelverbinding, stadsregio‟s enz.) en men ging op zoek naar mogelijke instrumentele
vereenvoudigingen in bijvoorbeeld de „sectorwetgeving‟ zonder terug te grijpen naar de
oorzaken van de ontstane complexiteit.
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Deel V De toekomst van het
instrumentarium voor het ruimtelijk beleid:
enkele denkpistes
Voorgaande analyse geeft inzicht in de achterliggende oorzaken van het verlies aan
strategisch karakter, de moeilijke uitvoering en een gebrek aan maatschappelijk
draagvlak van het ruimtelijk beleid, zowel intern (verschraling door een evolutie naar
comprehensiviteit en gerichtheid op het maken van bestemmingsplannen, loskomen
van de sociale en economische planning) als extern (verzwakte positie van ruimtelijke
planning ten gevolge van de suprematie en liberalisering van het vergunningenbeleid,
gebrek aan coherentie tussen achterliggende ruimtelijk-maatschappelijke projecten en
de bijbehorende coalities, opkomst van andere instrumentaria). Verwijzend naar
gewijzigde en ongewijzigde ruimtelijke trends leiden we hieruit aanknopingspunten af
voor toekomstig ruimtelijk beleid.

5.1

Impulsen voor debat
De uitdaging is een nieuwe coherentie te realiseren tussen de verschillende bestaande
instrumenten, hun logica‟s en hun toepassing. Daarvoor moet het debat tussen actoren
-inclusief beleidsinstanties- nieuw leven worden ingeblazen. Dit debat zal niet
eenvoudig zijn. Het zal krijtlijnen moeten uitzetten om de spanningen die in secties 2;
3.1 en 3.2 hierboven aangegeven zijn, te overbruggen. Binnen die krijtlijnen zullen dan
concretere

voorstellen

voor

een

beter

afgestemd

en

uitvoeringsvriendelijker

instrumentarium uitgewerkt moeten worden. Zo moet bijvoorbeeld de spanning tussen
de rechtszekerheid voor private initiatiefnemers en collectieve beslissingen voor het
algemeen belang een oplossing krijgen. Hetzelfde geldt voor de spanning tussen
rechtszekerheid en ruimteschaarste, tussen strategische planning en structuurplanning,
tussen R.U.P.'s en structuurplannen, tussen de noodzaak om op het terrein vlug op
ruimtelijke uitdagingen in te spelen en democratische kwaliteit, enz.
In een volgende fase zullen we het noodzakelijke debat simuleren door de
verschillende interpretaties die aan instrumenten zijn verleend, maar ook de
spanningsvelden die tussen verschillende instrumenten ontstaan, aan verschillende
actoren voor te leggen. In verschillende beleidsrelevante documenten (beleidsnota‟s,
beleidsvoorbereidende nota‟s, commentaren en analyses naar voorgebracht op
studiedagen enz.) geven actoren een interpretatie over (het gebruik) van het
planningsinstrumentarium in termen van successen en knelpunten. We zullen deze
uitspraken confronteren met onze institutionalistische analyse, de probleemstelling met
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behulp van deze confrontatie herdefiniëren en denkpistes voor de toekomst
identificeren.

5.2

Koppelen van instrumenten aan ruimtelijke uitdagingen
Voor het ontwikkelen van een aantal denkpistes inzake de verdere ontwikkeling van het
instrumentarium voor het ruimtelijk beleid moeten discussies over het instrumentarium
gekoppeld worden aan inhoudelijke thema‟s, net zoals aan het debat tussen betrokken
actoren. Inhoudelijke aandachtspunten uit de beleidsnota ruimtelijke ordening bieden
aanknopingspunten (creatieve steden, vitaal en duurzaam platteland, ondernemerschap en nieuwe economie). Deze sluiten trouwens sterk aan op de beleidsopties geuit
in de Visienota. Bij wijze van aanzet grijpen we terug naar inhoudelijke
aandachtspunten zoals blootgelegd in onderzoek door het Steunpunt Ruimte en
Wonen. We richten de aandacht op enkele centrale ruimtelijke effecten van de
afgelopen tien jaar, zoals bijvoorbeeld de toegenomen stedelijke aantrekkelijkheid, de
zichtbare investering in buitengebied, ruimtelijk-economische veranderingen en de
ontwikkeling van infrastructuren (Steunpunt Ruimte en Wonen and Vlaamse overheid
Departement Ruimtelijke Ordening 2009). Onderstaande, beknopte aanzet is
geformuleerd in functie van het ontwikkelen van de agenda en instrumenten van het
toekomstig ruimtelijk beleid:
 Overheden,

investeerders, ontwikkelaars, bewoners

en civiele organisaties

investeren in de steden. We gaan ervan uit dat diverse vormen van ruimtelijk beleid
(structuurplanning, stedenbeleid, mobiliteitsbeleid, milieubeleid en open ruimte
beleid) hebben bijgedragen tot een verhoging van de aantrekkelijkheid van steden.
De bevolking van de steden neemt niet langer af, stadsdelen worden gerenoveerd,
nieuwe projecten ontwikkeld en uitbreidingen gerealiseerd waarbij gaten in het
stedelijk weefsel worden opgevuld. In het buitengebied is een verdichting van de
kernen merkbaar. Daartegenover staat dat ondanks de investeringen in de steden
de 60/40 verhouding die in het RSV vooropgesteld was, als statisch streefdoel
(namelijk het behoud ervan) niet behouden is geworden. Het buitengebied is ook
met het RSV de geprefereerde woonlocatie van grotere, welstellender gezinnen
gebleven. Dit heeft geleid tot een blijvende toename van de bebouwde oppervlakte
in het buitengebied, de suburbanisatie van vooral de kleinstedelijke gebieden en
herbestemmingen van niet woongebouwen in het buitengebied naar meer
ruimtenemende functies. Daar tegenover staat een onderbezetting van 60% van de
woningen. Projecten in de steden brachten processen van sociale verdringing en
versterkten problemen van diversiteit.
 Ook in de vrijwaring van de productie-, leefbaarheids- en protectiefunctie van het
buitengebied is geïnvesteerd. Dit is onder andere zichtbaar in de uitvoering van
landinrichtingsprojecten, regionale landschappen, natuurinrichtingsprojecten, de
afbakeningen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur, het
integraal waterbeleid en het realiseren van natuurlijke overstromingsgebieden, de
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bescherming van landschappelijke waardevol erfgoed, de (tijdelijke) vertraging van
het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en greenfields enz. Voornamelijk in
West-Vlaanderen is een versterking van de landbouw zichtbaar. Interessante
combinaties van landbouw met natuur- en landschapsbeheer, bosbouw en recreatie
ontstaan. De verdere uitbouw van de onbebouwde ruimte verloopt echter
problematisch. Uitzonderingsbesluiten spelen hier een verstorende rol. Daarnaast
bestaan blijvende spanningen tussen landbouw, natuur en bosbouw en tussen
tussen

nieuwe

claims

waterbeheersing,

koolstofopslag,

energiewinning,

bodembescherming, bescherming van oppervlakte- en grondwater, recreatie en
landschapsontwikkeling versus landbouw, natuur en bos. Verpaarding en vertuining
leiden tot een privatisering en een afname van de collectieve waarde van de open
ruimte.
 Op ruimtelijk-economisch vlak zijn een aantal belangrijke veranderingen zichtbaar.
In nagenoeg alle economische poorten zijn planningsprocessen gevoerd, is sterk
geïnvesteerd in verdere economische ontwikkeling en is samengewerkt tussen
economie en natuur. Daarnaast hebben de afbakeningsprocessen voor stedelijke
gebieden en het ENA geleid tot het bestemmen van bijkomende goed gelegen
bedrijventerreinen, zijn visies ontwikkeld op de kantoorontwikkeling van Vlaanderen
en zijn nieuwe kantoren ontwikkeld in stationsomgevingen. De toename van de
oppervlakte bedrijventerreinen verloopt echter moeizaam en wordt geapprecieerd
als onvoldoende. Anderzijds leiden internationale herstructureringen van de
economie tot een toename van de transportstromen, vragen naar bijkomende
kantoorlocaties en kleinschalige economische inplantingen. De verspreiding van het
winkelen in shoppingcentra en baanwinkels neemt toe. De herontwikkeling van
brownfields komt zeer langzaam van de grond.
 De ruimtelijke veranderingen op infrastructuurvlak zijn bijvoorbeeld wijzigingen aan
de hiërarchie van de wegen door het verlagen van functies van wegen (verminderen
van rijstroken, aanpassen van regionale circulaties) maar ook het verhogen ervan,
uitbreidingen van het openbaar vervoer, realisaties van regionale fietsnetwerken,
aanpassingen van „zwarte punten‟ in het wegennet, vernieuwing van het stelsel van
kanalen enz. Tegenover een afplatting van de groeicurve van personenvervoer die
hiervan het gevolg is, staat echter een sterke toename van het goederenvervoer.
Ook kende het voorbije decennium een belangrijke toename aan recreatieve
verplaatsingen die belangrijker worden in vergelijking met de pendel. Op het
hoofdwegennet treedt vaak congestie op waardoor de reissnelheid afneemt en er
sluipverkeer optreedt op het onderliggend wegennet. Er werd nog veel bijkomende
infrastructuur

aangelegd

waardoor

de

capaciteit

van

de

infrastructuur

is

toegenomen. De lengte van het autowegennet groeide met 5%, die van het
onderliggende wegennet met 9%, de lengte van het spoorwegennet groeide met
4%. De door deze infrastructuur ingenomen oppervlakte nam de laatste jaren nog
veel sneller toe dan de lengte. De ongelijke kwaliteit van het wegennet van de
verschillende secties in het wegennet leidt tot onveiligheid, vooral voor de zwakke
weggebruikers.
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Onderliggend aan een aantal van de daadwerkelijke ruimtelijke ontwikkelingen staan
fundamentele ruimtelijk-maatschappelijke spanningen die in het verleden maar meer
nog in de toekomst belangrijk zijn (K.U.Leuven et al. 2007). Een eerste spanning
bestaat tussen de (noodzakelijke) accumulatie van welvaart, de intensivering van
stedelijke en economische functies en consumentisme in één van de rijkste regio‟s ter
wereld enerzijds en de overeenkomstige druk op het natuurlijk milieu, de stijgende
ecologische voetafdruk, toenemende gezondheidsrisico‟s en verbruik van natuurlijke
rijkdommen anderzijds. De klimaatswijziging plaatst deze spanning hoog op de agenda.
De tweede spanning betreft de vraag hoe de accumulatie van welvaart, intensivering
van landgebruik en ruimtelijk-economisch beleid kunnen samengaan met sociaal
beleid, herverdeling en een betrokkenheid van een toenemende diversiteit van
bevolkingsgroepen in de sociaal-economische ontwikkeling en de besluitvorming. De
regionalisering van woningmarkten, de segregatie van het wonen, de ruimtelijke
polarisering en exclusie in de steden en de verarming van landbouwers zijn hiervan
symptomen.

5.3

Ontwikkelen van mogelijke denkpistes
Uitgaande van de institutionalistische analyse van het ruimtelijk instrumentarium, willen
we in een laatste stap een aantal mogelijke denkpistes identificeren die gekoppeld zijn
aan een inhoudelijk perspectief en aan potentiële coalities, die we dan samen met
stakeholders proberen door te denken in hun inhoudelijke, organisatorische,
administratieve, … consequenties. Hierbij zou ook aandacht besteed worden aan het
verlichten van procedures, planlast en het vermijden van conflicten tussen
instrumentaria.
Als we bijvoorbeeld uitgaan van een nieuwe coalitie van nieuwe stedelijke (kennis-)
economische ontwikkelingen en energie-, koolstof- en afvalarme steden, moeten we
ons afvragen hoe een herstelde ruimtelijke strategische planning náást het
vergunningenbeleid daarin een rol kan spelen. Kan in functie daarvan ruimtelijke
strategische planning (tijdelijk) gekoppeld worden aan stedenbeleid, economisch beleid,
het beleid inzake duurzame ontwikkeling, energiebeleid, milieubeleid en sociaal beleid?
Is een interdisciplinaire Vlaamse ondersteuning mogelijk die interdisciplinaire
planningstaken en uitvoeringstaken combineert? Kan dat administratief ingepast
worden? In dat geval wordt ruimtelijke uitvoering meer dan het subsidiëren van
strategische projecten of het opmaken van R.U.P.‟s maar ook een engagement in het
uitwerken van diverse acties en maatregelen. In dat geval worden stedelijke
strategische

projecten

misschien

meer

dan

grote

vastgoedoperaties

maar

daadwerkelijke ontwikkelingsprojecten gekaderd in een regionale strategie. Misschien
moeten we de strategische ruimtelijke planning daarvoor uit de wetgeving op de
ruimtelijke ordening halen en onderbrengen in een aparte wetgeving?
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Een andere, mogelijke denkpiste vertrekt van de nieuwste trends inzake landbouw-,
natuur-, landschaps- en recreatieproductie in de (semi-) open ruimte en de coalities die
terzake mogelijk zijn. Is het mogelijk nieuwe instrumenten te creëren waarin
ruilverkaveling, landinrichting, ruimtelijke strategische planning en landschapsontwerp
worden gecombineerd? En kunnen we daarvoor plannen creëren die mengsels zijn van
richtinggevende, verordenende, ruimtelijke en socio-economische, comprehensieve en
strategische uitspraken?
Een andere nieuwe coalitie betreft die tussen Brussel en zijn ommeland, zowel in
Vlaanderen als Wallonië. De dynamieken rond Brussel storen zich immers niet aan
gewestgrenzen. Kunnen we ons daarvoor inspireren op voorbeelden van andere
stadsregio‟s? En heeft dit invloed op de wijze van besluitvorming, op de bestuurlijke
organisatie en op de subregionale bevoegdheidsverdelingen?
Tenslotte moeten we ook nadenken over de complexiteit van het vergunningenbeleid
en de waarden die daarin besloten liggen. Is het bijvoorbeeld mogelijk over te gaan op
een geïntegreerd vergunningenbeleid? Welke gevolgen heeft dat organisatorisch,
juridisch enz.?
Deze, en allicht nog andere denkpistes worden verder aangevuld, uitgewerkt en
genuanceerd in de volgende fases van onderzoek. We rekenen hiervoor op de
medewerking van een veelheid van actoren.
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Deel I
1.1

Inleiding

Doelstelling
Bij de regeringswissel van 2009 worden in verschillende beleidsdocumenten

1

de

uitdagingen in verband met ruimtelijke planning geformuleerd als gebrek aan draagvlak,
gebrek aan strategisch karakter en gebrek aan uitvoeringsgericht karakter. Een eerste
ruwe analyse van de verschillende episodes in het ruimtelijk beleid sinds WOII, leidde
2

tot een herformulering naar de volgende verder te onderzoeken spanningen :


het loskomen van het ruimtelijke beleid van de sociaal-economische planning en
verschuiving naar het puur ruimtelijke



de verschraling van de strategische ruimtelijke planning, van strategisch en
uitvoeringsgericht naar comprehensief en bestemmingsplan-gericht



de fragmentatie in de planning en uitvoering ten gevolge van een veelheid aan
maatschappelijke projecten



de ondergraving van de ruimtelijke planning door het vergunningenbeleid.

Dit voortgangsrapport vormt een uitwerking in detail van één van deze onderdelen. Het
analyseert

in

detail

het

vergunningenbeleid,

en

daaraan

gekoppeld

de

vergunningenkaders (plannen) en de handhaving. Het bekijkt met name de impact
hiervan op de positie van ruimtelijke planning. Dit gebeurt met een focus op de periode
van 1999 tot 2009, maar met een ruwere terugblik tot aan de stedenbouwwet van 1962,
waar nodig zelfs tot aan WOII.
Doel van dit voortgangsrapport is dus:


verklaren waarom het vergunningensysteem en de handhaving werken zoals ze
heden werken, hoe en waarom ze tot stand zijn gekomen op deze manier, en meer
bepaald welke verschuivingen zich hebben voorgedaan in de laatste 10 jaar; dit op
basis van de institutionalistische benadering zoals omschreven in het eerste
3

voortgangsrapport ;


vragen formuleren en denkrichtingen aanreiken voor een toekomstig ruimtelijk
beleid en de verhouding tussen planning, vergunningverlening en handhaving.

1

(Steunpunt Ruimte en Wonen and Vlaamse overheid Departement Ruimtelijke Ordening 2009:2) en (Vlaams
minister van financiën 2009).
2
(Van den Broeck et al. 2010).
3
(Van den Broeck, Verachtert and Kuhk 2010).
1

1.2

Methodiek
De methodiek voor de analyse van het vergunningensysteem is beschreven in het
tweede hoofdstuk van het eerste voortgangsrapport

4

. De instrumenten van het

vergunningensysteem worden benaderd (conform Van den Broeck, Verachtert and
Kuhk 2010) als onderdeel van de dynamieken van betrokken actoren en hun praktijken
en de instituties die door deze actoren worden geproduceerd, onderhouden en
getransformeerd. Het vergunningensysteem (en zijn instrumenten) wordt bekeken als
ingebed in een ‘institutioneel veld’. In plaats van ons te concentreren op instituties in de
vergunningverlening, nemen we dus aan dat deze een ‘geïnstitutionaliseerde praktijk’
is,

‘een

set

van

institutionalisering’.

praktijken
Het

die

zelf

onderhevig

vergunningensysteem

zelf

zijn
wordt

aan

processen

geproduceerd

van
door

combinaties van specifieke actoren die er hun belangen en waarden ook inleggen.
Omgekeerd structureert het ook het gedrag van die actoren. Het systeem en
instrumentarium van de vergunningverlening vormt dus slechts de technische kern,
ingebed in een ruimere institutionele omkadering, met naast de technische elementen
ook cognitieve, discursieve en socio-politieke elementen. Groepen van actoren
produceren, reproduceren, mobiliseren en kneden specifieke beleidsinstrumenten, wat
gepaard gaat met (politieke) strijd omtrent de keuze en inzet van instrumenten. Een
groep van actoren met samensporende belangen opereert na verloop van tijd binnen
de institutionele omkadering zoals op dat moment bereikt, en groeit uit tot een
‘relevante sociale groep’, gerelateerd aan deze instrumenten en hun institutionele
omkadering.
We onderzoeken dus de veranderingen van het Vlaams instrumentarium vanuit de
wisselwerking tussen dit instrumentarium en de maatschappelijke context, waarin we
de (wisselende) relevante actorengroepen detecteren alsook de institutionele
elementen waarbinnen zij opereren. Als onderzoekstechniek hanteren we een „dubbele
sneeuwbalmethode‟, zoals omschreven door Van den Broeck (2010, 2011). Als
bronnen hanteren we enerzijds schriftelijke informatie waaruit kan worden afgeleid
welke actoren in het recente verleden een rol speelden in de ontwikkeling van het
instrumentarium, binnen welke netwerken of actorengroepen zij opereren en vanuit
welke institutionele omkadering zij handelen (technische, cognitieve, socio-politieke en
discursieve elementen). Schriftelijke bronnen zijn voornamelijk parlementaire debatten
en

adviesverlening

omtrent

decreetswijzigingen,

alsook

opiniestukken

in

de

vakliteratuur. Voor het verdere verleden worden voornamelijk secundaire bronnen
gebruikt. Naast schriftelijke bronnen wordt gebruik gemaakt van een bevraging van
bevoorrechte getuigen en van actoren die de evolutie van het instrumentarium zelf mee
beïnvloedden. Enerzijds werd een reeks interviews afgenomen in 2007-2008 omtrent

4

idem
2

5

de ontwikkeling van de ruimtelijke planning sinds de jaren 1970 . Anderzijds werd in de
periode 2009-2010 een reeks gesprekken gevoerd specifiek over het systeem van
6

vergunnen en handhaven .

1.3

Leeswijzer
Het rapport vat in deel II aan met een summiere beschrijving van de historiek van het
vergunningensysteem in de laatste 50 jaar, tot aan de periode waarin het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen werd voorbereid en goedgekeurd.
Vervolgens wordt in deel III gedetailleerd omschreven hoe het instrumentarium van
vergunnen en handhaven eruit zag bij de goedkeuring van het Decreet houdende de
Ruimtelijke Ordening van 1999 en welke actoren daarin hun doelstellingen al dan niet
verwezenlijkt zagen.
Deel IV beschrijft dan in detail hoe dit instrumentarium wijzigde en onder invloed van
welke actoren, in een tijdsspanne van 10 jaar tot aan de goedkeuring van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening in 2009.
In deel V wordt geduid hoe in de diverse instrumenten van het (breed geïnterpreteerd)
vergunningensysteem, diverse instituties/logica’s actief zijn, en overlopen we de
logica’s die het meest verbonden zijn met de instrumenten en actoren die in delen II tot
IV omschreven werden.
Deel VI vat de conclusies uit voorgaande delen samen.

5

Interviews door Van den Broeck P. en Merckaert A. in het kader van (Merckaert 2008) met Hugo Abts, Louis
Albrechts, Herman Baeyens, Eddy Baldewijns, Fons Beyers, Bob Cools, Luc De Langhe, Wivina Demeester,
Arnold Desmet, Luc Dhoore, Theo Kelchtermans, Guido Knops, Roger Liekens, Jos Lorent, Johan Malcorps,
Peter Renard, Jef Van den Broeck, Leo Van der Vliet, Jef Van Eetvelt, Charles Vermeersch
6
Interviews door Verachtert K. in 2009 en 2010 met Hugo Beersmans, Hubert Bloemen, Xavier Buijs, Ann De
Graeve en Piet Vanhoutte, Isabelle Jacobs, Gerald Kindermans, Wolfgang Vandevyvere, Stefaan Van Rossum
3

Deel II Voorgeschiedenis
In dit deel wordt beschreven hoe het systeem van vergunningverlening en bijbehorende
handhaving tot stand kwam. Dit gebeurt eerder ruw voor de periode tot aan de eerste
geïntegreerde stedenbouwwet van 1962. In het tweede gedeelte wordt meer in detail
bekeken

hoe

het

vergunningensysteem

(evolutie

van

de

kaders

voor

de

vergunningverlening, van de vergunningverlening zelf en van de handhaving) sinds
deze stedenbouwwet evolueerde tot aan het einde van de jaren 1990, waarin het
decreet houdende de ruimtelijke ordening werd voorbereid.

2.1.

‘De lange weg naar een nationaal vergunningensysteem (vóór
1962)
De geschiedenis van de stedenbouwkundige vergunningverlening gaat honderden
jaren terug. Het gebruik van de ruimte werd tot diep in de 19

de

eeuw nog hoofdzakelijk

geregeld via het burgerlijk wetboek (Bouckaert and Dewaele 2000:8, Roelandts 2000,
Tijs 1993) en de privaatrechterlijke technieken daarin.Het betreft bijvoorbeeld het
eigendomsrecht,

het

vruchtgebruik,

de

erfdienstbaarheden

(bijvoorbeeld

non-

aedificandi gebieden, recht van doorgang), de landpacht, het recht van gebruik en
bewoning, gemene muur en erfscheiding enz.
Ondertussen

ontstonden onder andere op basis van de gemeentewet ook lokale

reglementen en verordeningen die de algemene veiligheid en goede openbare orde
moesten verzekeren. .Deze bevatten bijvoorbeeld verplichtingen inzake de hygiëne van
gebouwen, veiligheid van constructies, hoogte van gebouwen, bouwsels die een deel
van de openbare weg in beslag zouden nemen, vrijhouden van de weg enz. Vooral
onder het bewind van Napoleon werden deze verplichtingen verder geformaliseerd.
Rond 1800 wordt de basis gelegd van de administratieve bouwvergunning zoals we die
vandaag nog kennen (Tijs 1993:268-277), aangezien de stedelijke en gemeentelijke
overheden nu ook meer en meer bepaalden dat een goedkeuring nodig was voor
werken aan nieuwe en bestaande gebouwen aan de straat

7

. Bijgevolg moesten

initiatiefnemers een aanvraag voor dergelijke werken indienen, volgens een vooraf
omschreven procedure (indienen van een brief met bouwtekening, inschrijving in
registers, inwinnen van advies bij de stadsbouwmeester, toetsing aan rooilijnplannen,
8

discussie in de gemeenteraad, beoordeling door de burgemeester enz. ). Volgens Tijs
(1993) is dit ‘vooral toe te schrijven aan de algehele “verwettelijking” vanaf het Franse

7

Tijs ziet in het bijzonder het besluit van de burgemeester van Antwerpen van 3 fructidor an X (1801) als een
belangrijke stap hierin.
8 Zie naast Tijs 1993 ook (Lombaerde 1993a, Lombaerde 1993b).
4

tijdvak’. ‘De overheid wilde de oude, dikwijls ongeschreven gewoontewetten in een
administratief jargon vertalen om het Franse rechtsstelsel consequent door te voeren
op alle domeinen waar zij zich bevoegd achtte.’ Het resultaat was dat nauwkeuriger dan
in de eeuwen daarvoor aangegeven was wat mocht en wat niet mocht.
Naast de verplichtingen voor particulieren creëerden gemeenten en de Belgische
overheid ook wettelijke mogelijkheden voor (de planning van) haar eigen handelen.
Deze legden tegelijk ook voorwaarden op aan de initiatieven van individuele burgers en
boden bijgevolg een kader voor het al dan niet toekennen van vergunningen. Zo
creëerden gemeenten reglementen en plannen voor de realisatie van werken van
openbaar nut, .bijvoorbeeld rooilijnplannen. De Belgische staat stemde bijvoorbeeld de
wetten van 1858 en 1867 over de ‘onteigening bij stroken’ die in het teken stonden van
de sanering van verloederde stadswijken, maar die vooral ingrepen op de noodzakelijke
voorwaarden voor openbare werken. Tegelijk werden aan de gronden die werden
vrijgemaakt met behulp van de saneringswetten, ook voorwaarden opgelegd die de
bouwwerken door particuliere initiatiefnemers moesten sturen. De wereldoorlogen en
hun verwoestingen leidden tot een omvattend kader voor de wederopbouw waarin ook
de particuliere bouwwerken werden geregeld. De wederopbouwwetten van 25 augustus
1915 en 8 april 1919 boden niet enkel een kader voor rooilijnplannen en onteigeningen,
maar ook voor verordeningen en algemene aanlegplannen die de bouwvoorschriften
vastlegden. De wetten leidden echter nauwelijks tot aanlegplannen, alhoewel de door
krijgsverrichtingen getroffen steden en gemeenten verplicht waren dergelijke plannen te
maken. Ook de besluitwetten van 12 september 1940 en 2 december 1946 voorzagen
in de opmaak van algemene en bijzondere plannen van aanleg, maar leverden veeleer
magere resultaten. Begin 1960 hadden 186 van de 2.663 gemeenten (waarvan er
1.891 onder de besluitwet vielen) een algemeen plan van aanleg en 400 gemeenten
één of meerdere B.P.A.’s opgesteld (Bouckaert and Dewaele 2000:9). De naoorlogse
regeringen, voornamelijk coalities van christendemocraten en socialisten, opteerden in
de jaren 1950 en 1960 voor een verspreide en gelijkmatige ontwikkeling over het
gehele grondgebied van huisvesting en productie-activiteiten, met een bijbehorend
dicht net van wegen, spoorwegen en kanalen. Ter ondersteuning van deze publieke
interventies werden bestemmingsplannen opgemaakt, die bijgevolg ook voorwaarden
vormden voor particuliere projecten.
Naast de planning en uitvoering van overheidsinterventies, bleef in België het particulier
initiatief tijdens de 19

de

ste

en 20

eeuw een essentiële factor in de totstandkoming van de

ruimte. Dit werd onder andere gestimuleerd door een sterke inbedding van het
eigendomsrecht in grondwet en wetgeving, het huisvestingsbeleid (met bijvoorbeeld de
wetten De Taeye (1948) en Brunfaut (1949), de kleinschalige structuur van de
bouwsector, het fiscaal beleid, de structuur van het bankwezen, electorale en
ideologische verschillen tussen politieke partijen enz. (zie daarvoor deel V.2). Het
vergunningensysteem is bijgevolg naast controlesysteem (aanvragen door particulieren
van individuele (bouw)projecten en beoordelen, toekennen en registreren van
5

vergunningen door gemeenten) ook een uitdrukking van het belang dat België hechtte
aan het particulier initiatief.
Vanaf de jaren 1920 produceerden diverse partijen als de Bond van Steden en
Gemeenten (1924), modernistische stedenbouwkundigen als Van der Swaelmen,
Braem, Vande Velde, Stijnen, Bourgeois enz., het Studiecentrum voor de hervorming
van de Staat (1938, 1939) in het kader van de staatshervormingen van de jaren 1930,
het Bestuur van de Stedebouw opgericht bij besluit van 31 mei 1945 en diverse
parlementsleden met bijvoorbeeld Borremans (1946) en E. Vinck (1954, 1959),
9

voorstellen om een meer gestructureerde wetgeving tot stand te brengen . Dit leidde
uiteindelijk tot de vaststelling van de wet van 29 maart 1962. De wet centraliseerde de
bestaande gemeentelijke vergunningenstelsels voor het gehele grondgebied tot een
éénvormige procedure voor het bekomen van bouw- en verkavelingsvergunningen,
bevatte een systeem van sanctionering bij het overtreden van de vergunningsplicht en
voorzag de opmaak van hiërarchisch georganiseerde ruimtelijke plannen op vijf
schaalniveaus (nationaal plan, streekplannen, gewestplannen, algemeen plan van
aanleg, bijzonder plan van aanleg). Daarmee verenigde de wet de belangen van de
gemeenten (wiens autonomie sterk bleef doorwegen), stedenbouwkundigen, juristen
en

centrale

overheid

(die

aandrongen

op

eenvormigheid

van

10

het

vergunningensysteem), stedenbouwkundigen (die meer samenhang in de ruimtelijke
ontwikkeling voorstonden

11

) en politieke partijen (die het belang van het privaat initiatief

benadrukten). Ook grondeigenaars (behoud van grondontwikkelingsmogelijkheden via
de verkavelingsvergunning) en economische sector (inzet van het planningssysteem
voor economische ontwikkeling) zagen hun belangen geïntegreerd.
De evolutie naar een geïntegreerd plannings- en vergunningensysteem is onderdeel
van de opbouw van de Belgische staat en het liberaal kapitalisme vanaf ongeveer
1830, het ontstaan van de socio-politieke zuilen en een fordistische economie vanaf
ongeveer 1920, en de verdere ontwikkeling van de welvaartstaat na WO II. Daarin lijken
de liberale grondwet (met onder andere een groot belang voor het eigendomsrecht) en
de uitbouw van het liberaal kapitalisme in de 19

de

eeuw (en het ontstaan van

bijbehorende coalities tussen industriële ondernemers en kapitaalbezitters en de staat),
de

vorming

en stelselmatige versterking

van

het

nationaal

overheidsniveau

(administratief, juridisch, politiek), de spanning tussen gemeenten en centrale overheid

9

Voor een overzicht daarvan zie onder andere Janssens (1985), Vermeersch (1989), Van Damme (2010),
Lombaerde (Lombaerde 1983), Van den Broeck (Van den Broeck 1985).
10 Van den Broeck (1985) stelt op basis van een analyse van de voorbereidingen en voorafgaandelijke
wetsvoorstellen van de stedenbouwwet van 1962 dat het planningsinstrumentarium evolueerde van
planmatig ordeningsinstrument naar instrument dat bestemmingen en erfdienstbaarheden vastlegde ten
behoeve van de rechtszekerheid van de burger, en dus van stedenbouwkundig instrument naar juridischadministratief instrument.
11 Zie bijvoorbeeld de reactie van Renaat Braem (Braem and Strauven 2010) op de ruimtelijke versnippering
van België. Zie ook Interview met Jef Van den Broeck 2008.
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inzake de verdeling van bevoegdheden

12

, de ontwikkeling van het fordistisch socio-

economisch project en het geleidelijk toenemend gebruik van ruimtelijke plannen als
kader/argumentatie voor het beoordelen van vergunningen, belangrijke deelprocessen
die sterk samenhangen met de evolutie van het vergunningensysteem. In deel V komen
we op een aantal van deze processen terug.

2.2.

Gebruik/misbruik van de stedenbouwwet (jaren 1960 en begin
jaren 1970)
Tot op zekere hoogte maakten lokale besturen na 1962 inderdaad gedetailleerde APA’s
en

BPA’s

op,

zoals

de

stedenbouwwet

had

voorzien.

De

kritieken

door

stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners op deze vroege lokale plannen uit de jaren
1960 en 1970 zijn divers: zij zouden zijn opgemaakt door stedenbouwkundigen op
basis van onvoldoende terreinkennis, losstaan van het investeringsbeleid in het
openbaar domein, onduidelijke stedenbouwkundige kwaliteit hebben enz. Bovendien
leerde de praktijk dat de werken op het terrein vaak genoeg afweken van de vergunning
of dat de vergunning - soms noodgedwongen door de zeer irrealistische inhoud van het
plan - vlotjes van de lokale aanlegplannen afweek (Van den Broeck 1985). De
opgemaakte plannen boden bijgevolg noch een basis voor overheidsinterventies (tenzij
voor al te specifieke ingrepen), noch een kader voor het beoordelen van vergunningen
(aangezien voortdurend werd afgeweken).
In tegenstelling tot de plannen van aanleg had de verkavelingsvergunning
ingeschreven in de stedenbouwwet van 1962 wel verregaande consequenties op het
terrein. Grondeigenaars mobiliseerden het vergunningensysteem en de stedenbouwwet
voor het massaal aanvragen van verkavelingsvergunningen. Het resultaat was een
ongebreidelde verkaveling van de Vlaamse open ruimte

13

. Samen met de

subsidiëringsmechanismen voor de private huisvesting stimuleerde de stedenbouwwet
het ontstaan en de groei van de bouwsector en de sector van landmeters/verkavelaars
die verkoop van kavels voor gesubsidieerde woningen als broodwinning konden
uitbouwen. In tegenstelling tot de situatie in de ons omringende landen, was de sector
van de bouwpromotoren/verkavelaars in Vlaanderen zeer sterk lokaal ingebed en
verbonden met de lokale economie (Theunis 2008:381-385). In de praktijk diende het
vergunningensysteem in de stedenbouwwet in deze episode dus vooral de belangen
van de grondeigenaars (via de verkavelingsvergunningen) en van gemeenten (via hun

12

Van Damme (2010:9-10) verwijst bijvoorbeeld naar de heel beperkte opmaak van aanlegplannen na WO I.
Hij wijt dit voornamelijk aan het feit dat hier voor het eerst de volledige gemeentelijke autonomie op vlak
van onteigening en voorschriften werd aangetast. De gemeenten voelden niets voor een inmenging van de
centrale overheden in deze materies. zelf.
13
Zoals uitvoerig aangeklaagd in het eerste nummer van STERO, publicatie voor Stedebouw en Ruimtelijke
Ordening, 1967 door ondermeer professoren M. Anselin, R. Soetewey, en L. Hendrickx met ondersteuning
van minister Jos De Saeger (Anselin et al. 1967). Het misbruik van de verkavelingsvergunning is eveneens
uitgebreid omschreven door Renard (1995). Zie ook Braem (Braem and Strauven 2010) en interviews met Jef
Van den Broeck
7

belang bij de ondersteuning van de lokale economie) en loste de verwachtingen van de
andere actoren (stedenbouwkundigen, juristen, centrale overheid en economische
sector) die de stedenbouwwet hadden tot stand helpen brengen, niet of slechts
gedeeltelijk in.

2.3.

Inschakeling van de gewestplannen in het vergunningensysteem
(jaren 1970)
De gevolgen van deze verkaveling van de open ruimte werden al snel duidelijk, en
zouden leiden tot vragen door diverse groepen naar een kader voor de toenemende
versnippering en naar aanpassingen aan het vergunningensysteem.
Ten eerste vroeg de landbouwsector naar hervormingen, niet alleen om een halt toe te
roepen aan de gestage inname van het landbouwareaal door de verkavelaars

14

, maar

ook aan de plotse stijging van de grondprijzen door de speculatie van verkavelaars op
het einde van de jaren 1960

15

. Naast landbouw was ten tweede ook de sector van

infrastructuurplanning, openbare werken en de bijbehorende ingenieurstraditie
vragende partij voor het afremmen van de verkaveling van de open ruimte. In de
periode van de ontwikkeling van autosnelwegen en andere infrastructuren vormde de
snelle inname van de open ruimte immers steeds meer een bedreiging voor nieuwe
projecten

16

.

Een

derde

groep

van

reacties

kwam

vanuit

de

stadsvernieuwingsbeweging. Op het einde van de jaren 1960 groeide onder druk van
architecten,

stedenbouwkundigen,

de

erfgoedsector,

bewonersgroepen,

samenlevingsopbouwers en de ecologische beweging de politieke interesse in de
fysieke en sociale achteruitgang van de historische stadskernen

17

. De suburbanisatie

betekende immers een belangrijke rem voor hernieuwde investeringen in de steden en
in het bijzonder de (kansarme) bewonders daarvan. Een vierde groep van reacties
kwam vanuit de sector van erfgoed- en landschapszorg. De zorg om de aantasting van
het landschap stimuleerde de pogingen om halt toe te roepen aan de ongeplande
verkavelingen. Ten vijfde, en niet in het minst, werd de sector van de publieke en
private huisvesting zelf zich bewust van de problematiek van de ongeplande
ontwikkelingen. Deze werden in de loop van de jaren 1960 reeds aangekaart binnen de
academische wereld die wees op de inefficiënte investeringen in de publieke

14

R. Liekens vermeldt in een interview van april 2008 de Boerenbond als grote drijvende kracht achter de
gewestplannen.
15
Anselin in (Anselin, Blanquart, Demeyere, Lauwereys, Mortelmans, Vanden Borre and Van Havre 1967).
16
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de minister van openbare werken Jos De Saeger in interviews met
bijvoorbeeld Roger Liekens, Jef van den Broeck en Charles Vermeersch als drijvende kracht achter de
totstandkoming van de gewestplannen wordt vermeld.
17
Zie bijvoorbeeld (Knops et al. 1992),(Baelus 1996) over de stadsvernieuwingsbeweging, (Van den Broeck
2010, Van den Broeck 2011) over de stadsvernieuwing in het ‘Eerste Kwartier’ in Antwerpen. Zie ook (Theunis
2008) en interview met Jos Lorent, 8-4-2008.
8

voorzieningen als lokale wegen- en rioleringsinfrastructuur

18

. Onder impuls van

ministers De Saeger en Breyne werd aan het einde van de jaren 1960 stilaan het
belang van geïndustrialiseerde en compactere groepswoningbouw erkend en werd de
ongestructureerde verkavelingswoede los van relaties met voorzieningen, via
aanpassingen in de financieringsmechanismen, al enigszins getemperd. Het feit dat de
bouwpromotoren hiervoor zelf vragende partij waren om de verkavelingen te kunnen
aanpassen aan de verwachtingen vanuit de markt, heeft deze hervormingen mee
mogelijk gemaakt (Theunis 2008:393)

19

.

Tenslotte passen de eerste aanzetten tot lokale structuurplanning ook in de reacties
tegen de verkaveling van de open ruimte. De pogingen tot lokale structuurplanning
bleven echter experimenteel

20 21

..

In uitvoering van de stedenbouwwet van 1962, als vervolg van de streekstudies
opgemaakt in het begin van de jaren 1960 en als antwoord op de kritieken op de
verkaveling van de Belgische open ruimte gaf het Bestuur Stedebouw en Ruimtelijke
Ordening van het Ministerie van Openbare Werken in de periode 1967 - 1968 een
aantal studiebureaus en universiteiten (Mens en Ruimte, Schelde-Dijle, Universiteit
Gent, Universiteit Leuven, …) opdracht tot het opmaken van voorontwerpen van
structuurplannen (op schaal 1/50.000) als voorbereiding op de gewestplannen.

.

Ondertussen werd vanaf ongeveer 1968 onder Minister van openbare werken Jos De
Saeger, de administratie op het centrale niveau verder uitgebouwd. De Dienst voor het
Algemeen Beleid Ruimtelijke Ordening (DABRO), moest de plannen uit de
stedenbouwwet in de praktijk helpen totstandkomen. Een sterk ministerie openbare
werken, dat vragende partij was om de ruimtelijke ontwikkeling in plannen vast te
leggen, ondersteunde deze ontwikkeling

22

. Onder DABRO maakten de diverse

opdrachthouders die aan de voorontwerp structuurplannen hadden gewerkt in de

18

M. Anselin en D. Van Havre in (Anselin, Blanquart, Demeyere, Lauwereys, Mortelmans, Vanden Borre and
Van Havre 1967)
19 Het privaat woningbezit volgens het gekende model van woning op eigen kavel bleef echter wel het
dominante model. Pogingen om de huisvesting te realiseren via grootschaliger projectontwikkelingen bleven
beperkt tot pilootprojecten. De financieringsmechanismen bleven immers de weinig gestandaardiseerde
aanpak van het familiale bouwbedrijf ondersteunen, zo typisch voor de Vlaamse context. Door de
versnipperde en kleine particuliere eigendommen, bleef de ruimtelijke ontwikkeling moeilijk stuurbaar.
20 De verschillende pogingen in zowel de steden als de buitengebieden om te komen tot een geplande
ontwikkeling op de wat grotere schaal, bleven beperkt tot uitzonderingen (Theunis 2008:399-401). Zowel de
lokale aanlegplannen als de lokale structuurplannen (onder andere in het kader van de stadsvernieuwing)
bleven eerder uitzondering dan regel. Het erg diffuse en weinig geordende verstedelijkingsproces zoals
aangezet na WOII en versterkt met de stedenbouwwet van 1962, kon door deze initiatieven van einde jaren
1960 en begin jaren 1970 niet worden gestuit.
21 De kritiek luidt dat de (structuur)planningsinitiatieven zelfs de aanpak via het stadsontwikkelingsproject
vertraagden (Theunis: 2008).
22 In interviews met onder andere Josse Lorent, Roger Liekens, Jef Van den Broeck, Arnold De Smet, Herman
Baeyens, Wivina De Meester, Luc Dhoore (voorjaar 2008) wordt Minister van openbare werken Jos De Saeger
door verschillende relevante actoren uit die periode vermeld als drijvende kracht achter de uitbouw van de
administratie DABRO en later de opmaak van de gewestplannen. Zie ook Saey (1988) en Lagrou (1983). Zie
ook (Merckaert 2008).
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periode 1969 - 1970 voorontwerpen van gewestplannen (schaal 1/25.000), nog steeds
met de bedoeling deze als een soort structuurplannen te beschouwen

23

.

In het begin van de jaren 1970 kregen de gewestplannen echter een heel andere vorm.
De samensporende belangen van de verkavelings- en bouwsector die stuitte op de
problematiek van de niet-uitgeruste verkavelingen, de landbouwsector die werd
geconfronteerd met stijgende grondprijzen, de actoren begaan met stadsvernieuwing
en de overheid die ruimte moest vrijwaren voor infrastructuuraanleg, vormden een
sterke ‘drive’ om de gewestplannen op heel korte termijn af te maken en
gebiedsdekkend te regelen. Met het aantreden van minister Luc Dhoore op ruimtelijke
ordening, regionale economie en huisvesting (oktober 1973 - juni 1974) onder de
regeringen Leburton II en Tindemans kreeg de opmaak van de gewestplannen een
sterke impuls

24 25

,.De voorontwerp structuurplannen werden versneld vastgesteld als

ontwerp gewestplannen en dankzij de goedkeuring van het Koninklijk Besluit van 28
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen, verordenend voor heel het grondgebied.
Vervolgens werden de definitief vastgestelde gewestplannen in minder dan een
decennium voor het gehele grondgebied van kracht. Het laatste gewestplan voor het
Limburgs Maasland werd afgerond in 1980. Dit ging gepaard met wijzigingen in het
karakter en het gebruik van de plannen van aanleg ten aanzien van de geest van de
stedenbouwwet van 1962. De gewestplannen kregen een veel gedetailleerder karakter
dan in de geest van de stedenbouwwet vooropgesteld en legden bestemmingen
eenduidig vast 26. Zo werd de schaal van de gewestplannen, in concept of voorontwerp
opgemaakt op schaal 1/50.000, onder druk van het kabinet Dhoore vergroot naar
1/10.000 met de bedoeling hierop de vergunningverlening te kunnen baseren

27

. Binnen

de redelijk korte tijdsspanne van voorbereiding van de gewestplannen tot hun
definitieve goedkeuringen verengden de voorschriften ook systematisch tot de regeling
van de toelaatbare functies (Leinfelder 2007:81-84). Zodra de gewestplannen
gedetailleerd,

gebiedsdekkend

en

verordenend

waren

geworden,

bleek

het

onvermijdelijk om aan elke are grond de geëigende gebruiker toe te wijzen en de open
ruimte te verdelen tussen landbouw, groen en in beperkte mate recreatie. Als resultaat
van deze verschuivingen, werden de gewestplannen een steeds éénduidiger kader
voor het beoordelen van bouw- en verkavelingsvergunningensaanvragen en dus de
facto onderdeel van het vergunningensysteem

28

. In het begin van de jaren 1970 ging

dit gepaard met een toenemende personeelscapaciteit van DABRO en daardoor een
toegenomen greep van de overheid op de bouw- en verkavelingsvergunningverlening.

23 Interviews met onder andere Jos Lorent, 8-4-2008, Jef Van den Broeck, xx
24 Interviews met onder andere Jos Lorent, Arnold De Smet, Luc Dhoore.
25
Merk op dat zoals hoger aangegeven, heel wat studiewerk voor de opmaak van de gewestplannen al
gebeurde onder de regeringen Eyskens en Leburton I, met een sterke impuls vanuit het infrastructuurbeleid
onder minister De Saeger.
26
(interview Jos Lorent, april 2008)
27
Interview met Jos Lorent, 8-4-2008
28 Zie ook (Saey 1988) voor een gelijkaardige conclusie.
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In principe legde dit beperkingen op aan de verkaveling van de open ruimte door
grondeigenaars.

Tegelijk

maakten

de

gewestplannen

als

generieke

2

vergunningenkaders de gebruiksmogelijkheden van elke m grond echter ook expliciet
en garandeerden zij de ontwikkeling van een groot gedeelte (wonen, bedrijvigheid,
landbouw,

recreatie

enz.)

ervan.

De

concrete

verdere

evolutie

van

het

vergunningensysteem (zonevreemde constructies, opvulregel, zie hieronder) versterkte
dat nog. Bovendien bleek, niet verrassend, de invloed van de (grotere) grondeigenaars
moeilijk buiten de opmaak van de ontwerp en definitieve gewestplannen te houden. Zo
werden heel wat gewestplannen in de loop van hun procedure grondig en rechtstreeks
beïnvloed door de grotere grondeigenaars, gesteund door CVP, PVV en de landelijke
gemeenten in de Vereniging van Steden en Gemeenten, onder andere door de
oppervlakten woongebied sterk uit te breiden. Dit leidde zelfs tot misbruiken. De
schandalen omtrent het herinkleuren van de gewestplannen, ook wel genoemd het
“quintelieren” na contacten tussen grondeigenaars en het kabinet ruimtelijke ordening,
zijn omschreven in de literatuur

29

. Dit gebeurde zowel in de fase van voorbereiding als

tijdens de procedure, en zelfs na de definitieve goedkeuring. De bewijzen hiervoor zijn
overweldigend maar er volgden geen veroordelingen wegens verjaring

30

. Niet enkel

cliëntelisme t.a.v. grote en invloedrijke grondeigenaars speelde hierin mee. Ook het
spijzen van de partijkassen wordt door getuigen uit die periode vermeld als belangrijke
drijfveer voor ongeoorloofde aanpassingen aan de plannen

31

in functie van

gegarandeerde ontwikkelingsmogelijkheden van grondeigenaars.
De facto beperkte dit alles zeer sterk de mogelijkheden van overheden tot het plannen
van haar eigen handelen en tot collectief ingrijpen. In het bijzonder de impact van
gemeenten op de ruimtelijke ontwikkeling en hun positie tegenover grondeigenaars
werd beperkt door de centralisatie en verankering in gewestplannen van het
vergunningensysteem. Doordat de gewestplannen nu de rol van vergunningenkader
vervulden, was de aanleiding voor gemeenten klein om nog algemene en bijzondere
plannen van aanleg op te maken, behalve waar het nuttig was ook de
bebouwingsvoorschriften gedetailleerd te regelen (i.e. in de dicht bebouwde kernen).

29

Naar dhr. Quintelier (kabinetsmedewerker in de jaren 1970 en later parlementslid die in de betreffende
rechtzaken werd genoemd), zoals vermeld door Renard (1995) en interview met Arnold Desmet 2008. Ook
Wivina De Meester (interview 2008) vermeldt de invloed van de grondeigenaars op de totstandkoming van
de gewestplannen.
30
Een uitgebreide omschrijving is te vinden in Renard (1995). Zowel binnen de CVP-kabinetten in de jaren
1970 bij de opmaak van de eerste gewestplannen als in de jaren 1980 bij de gewestplanwijzigingen onder
CVP en liberale portefeuilles zijn duizenden wijzigingen aan de plannen doorgevoerd tijdens of zelfs na de
procedure van goedkeuring. De aard van de vervolging hiervan is op zijn minst vreemd te noemen, met
vragen van het openbaar ministerie tegen de onderzoeksrechter in, om verdachte kabinetsleden niet te
vervolgen. Uiteindelijk worden alle feiten als verjaard afgesloten en volgen er geen veroordelingen.
31
Interview met A. Desmet, 2008
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2.4.

Versoepeling van het vergunningensysteem in de jaren 1980 en
het begin van de jaren 1990

Soepele vergunningverlening in de open ruimte
In de 15 à 20 jaar na de inwerkingtreding van de gewestplannen werd het kader voor
de vergunningverlening onder invloed van onder andere grondeigenaars en hun
verenigingen, politieke partijen CVP en PVV, landelijke gemeenten in de Vereniging
van Steden en Gemeenten en de bouwsector stelselmatig aangepast zodat de
realisatie van de gewestplannen op het terrein werd omzeild en grondeigenaars meer
ontwikkelingsmogelijkheden kregen

32

. Niet zozeer de inhoud van de plannen, wel het

vergunningensysteem gerelateerd aan de goedgekeurde plannen werd aangepast.
Bij gebrek aan gebiedsgerichte oplossingen in APA’s en BPA’s in de open ruimte,
kwamen al snel na de inwerkingtreding van de gewestplannen de reeds bestaande
zonevreemde constructies onder de aandacht. Een generieke regeling voor
constructies buiten de geëigende bestemmingszone was al voorzien in het KB van
1972 over de toepassing van de gewestplannen. Deze werd al heel snel na de
inwerkingtreding van de gewestplannen sterk versoepeld. Voor de zonevreemde
woningen voorzag het KB van 1972 verbouwingsmogelijkheden en uitbreiding met
20%. In de herziening van het KB in 1978 werd de uitbreiding slechts beperkt tot wat
mogelijk was binnen de goede ruimtelijke ordening. Het mini-decreet van 1984 voegde
art. 79 toe aan de stedenbouwwet dat een uitbreiding mogelijk maakte tot 800m³. Voor
de zonevreemde bedrijven voorzag het KB van 1972 art. 22 slechts dat de
exploitatievergunning verlengbaar was. Het mini-decreet van 1984 maakte met het
nieuwe art. 79 in de stedenbouwwet de uitbreiding van een zonevreemd bedrijf mogelijk
tot 100%.
Naast de mogelijkheden voor bestaande zonevreemde constructies springen in deze
periode ook de mogelijkheden voor bijkomend ‘zonevreemd’ bouwen in het oog. De
opvulregel die de lintbebouwing in agrarisch gebied veroorzaakte
uitgebreid in de (juridische) literatuur beschreven

33

, werd reeds

34

. De regelgeving werd op méér dan

soepele wijze toegepast, met instemming van verschillende van de gemachtigde
32

In de loop van de verdere tekst komen diverse van deze actoren nog ter sprake. Zie aldaar voor
bronvermeldingen naar interviews met onder andere Charles Vermeersch, Louis Albrechts, Jef Van den
Broeck, Arnold De Smet, Roger Liekens, Jos Lorent, Wivina De Meester en anderen, parlementaire stukken,
literatuur over de Vlaamse planning enz.
33
Het KB van 1972 art. 23 maakte reeds woningbouw mogelijk op gronden in agrarisch gebied, echter enkel
indien gelegen binnen een bestaande huizengroep (i.e. tussen bestaande woongebouwen aan dezelfde kant
van de weg), aan een uitgeruste weg, “bij uitzondering” én mits de goede RO niet werd geschaad. In het KB
van 1978 werd geëxpliciteerd dat de tussenafstand tussen de woningen max. 70m mocht bedragen (de
voorheen bestaande richtlijn van 50m werd immers vaak niet toegepast). In de praktijk werden echter de
grenzen van deze regeling vlot opgezocht en overschreden, met een verderzetting van de lintbebouwing als
gevolg. Vergunningen voor gebouwen naast en niet tussen bestaande woningen, aan de overzijde van de
weg, tot afstanden van wel 200m werden afgeleverd (Renard 1995).
34
Bij voorbeeld Bouckaert and De Waele (2000), Hubeau and Vandevyvere (2010)
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35

ambtenaren, en met sterke ondersteuning van de lokale overheden

. De

lintbebouwing in de open ruimte ging zo gestaag verder.
De versnippering van de open ruimte werd nog op een andere wijze verdergezet,
namelijk door het niet correct toepassen van de vervalregeling van de oude
verkavelingsvergunningen, zoals ingeschreven in art. 74 van de stedenbouwwet

36

. Tot

ver in de jaren 1990 werden wettelijk vervallen verkavelingen zonder veel problemen
toch nog bebouwd, als gevolg van verschillende interpretaties van de stedenbouwwet
of het louter negeren van de bepaling door de vergunningverlener

37

.

Het versoepelde vergunningenbeleid gericht op grotere bouwmogelijkheden voor
eigenaars van gronden en van zonevreemde constructies, kwam tot stand binnen
coalities waarin ruimtelijke ordening bijna continu tot de CVP-bevoegdheden hoorde.
Het beleid zoals aangezet onder minister Dhoore werd daarbij flink uitgehold en de
lintbebouwing ging nog steeds zijn gang. De speculatie omtrent bebouwbaarheid van
landbouwgronden, met bijhorende effecten op de grondprijzen, werd niet gestuit. Dit
beleid werd in de PVV-kabinetten van 1985 tot 1992 voortgezet. Tegelijk nam ook de
weerstand van de sectoren Openbare Werken en Economie tegen de verkaveling van
de open ruimte in deze periode af, omwille van de dalende investeringen in
infrastructuur en het dalende belang van de primaire sector in de economie. Ook de
sterke voeling van sommige RO-ministers in de jaren 1980 met de bouwsector wordt
vermeld als aanleiding voor het loslaten van de geest van de gewestplannen

38

. Renard

(1995) wijst daarnaast op de toegenomen invloed van lokale overheden die een soepel
vergunningenbeleid aanhingen om belangrijke lokale spelers hun ontwikkelingsplannen
te kunnen laten realiseren. Zowel de sterke vertegenwoordiging van de CVP
burgemeesters in het buitengebied als de liberale voorkeuren voor minder centrale
inmenging en meer lokale autonomie speelden hier een rol. Tenslotte is ook de
inbedding van het individueel eigendom in onderdelen van de Belgische maatschappij
(zie deel V) en de versterking daarvan in de jaren 1980 (en later in de jaren 2000) een
belangrijke factor in de aanpassingen in reglementering en vergunningspraktijk.

35

Interviews met onder andere Arnold De Smet, Jef Van den Broeck, Wivina De Meester. Renard (1995:56)
beschrijft de sterke tegenkanting van de VSG en CVP-burgemeesters tegen de eerste voorstellen van
Kelchtermans voor de afschaffing van de opvulregel begin jaren 1990.
36
Deze vervalregeling werd in de herziening van 1970 ingeschreven in de stedenbouwwet van 1962 met de
uitdrukkelijke bedoeling de grondspeculatie tegen te gaan, omdat werd vastgesteld dat grondeigenaars de
verkavelingsvergunning louter gebruikten om de waarde van hun goed op te drijven. Op deze manier was
een goede planning van de infrastructuur en nutsvoorzieningen voor de overheid onmogelijk (Van Damme
2010:16-17). De discussies over het al dan niet vervallen zijn van de verkavelingsvergunningen waren echter
talrijk. Ze leidden tot diverse juridische geschillen en de evaluatie van het verval werd uiteindelijk pas einde
jaren 1990 definitief geregeld in het DRO van 1999.
37
Interview met H. Beersmans, 2010 en Renard (1995).
38
De verbondenheid van minister Akkermans met de bouwsector is een publiek geheim (zie bijvoorbeeld
Renard 2005).
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Toch moet het beeld enigszins genuanceerd. De realisatie van de visie van de
gewestplannen in de vergunningverlening werd niet helemaal losgelaten. De wetgever
had in de stedenbouwwet van 1962 en het KB van 1972 de aankomende
transformaties in de open ruimte, met name afbouw van de landbouw, niet voldoende
ingeschat. Het strijdig gebruik van bestaande gebouwen was in principe niet
vervolgbaar, maar werd wel onwenselijk geacht

39

. In ’84 werd daarom voor het eerst

de vergunningsplicht voor functiewijzigingen ingevoerd

40

(zie verder).

Weinig kansen voor een ernstig handhavingsbeleid
Ook in de handhaving stond de bescherming van de individuele eigenaar(-overtreder)
voorop. Al volgens de stedenbouwwet van 1962 waren zowel de overtreding van de
vergunningsplicht als de instandhouding van onvergunde vergunningsplichtige werken
strafbaar. De stedenbouwwet voorzag naast strafmaatregelen in de mogelijkheid om
herstelmaatregelen op te leggen en om de vonnissen ambtshalve te laten uitvoeren. Er
waren in deze periode wel degelijk vaststellingen van overtredingen en vonnissen.
Maar de effectieve uitvoering van de vonnissen bleef in de praktijk uit.
Een aantal pogingen om de regelgeving aan te passen zodat er een haalbaarder
uitvoering van het handhavingsbeleid kon komen, werden ondernomen in de jaren
1970 en 1980, maar zonder veel resultaat

41.

Terwijl het wettelijk kader heel wat

mogelijkheden bood, wrong het immers vooral op het vlak van de praktijk en de
politieke wil

42

. Er waren talloze vonnissen, die echter niet werden uitgevoerd. Het innen

van dwangsommen, het voorbereiden van ambtshalve uitvoering van het herstel in de
oorspronkelijke toestand vereisten zware procedures. De nodige ambtenaren en
middelen op de begroting werden hiervoor binnen het gewest niet voorzien in de jaren
1980. Bovendien lag de bevoegdheid voor de administratieve opvolging in deze periode
bij de gemachtigde ambtenaar, wiens positie niet aanzette tot strikt toezicht op het
naleven van de voorschriften. Ook op bestuurlijk niveau, zowel centraal als bij vele

39

Interview met Dhr. Van Rossum, 2010.
Dit gebeurde in de aanpassingen aan de stedenbouwwet van 1984 (mini-decreet) en bijbehorend BVR van
17-7-1984 omtrent de vergunningsplichtige functiewijzigingen. De vergunningsplicht van functiewijzigingen
werd in de jaren daarop steeds verder aangevuld en verfijnd.
41
In de aanpassing van de stedenbouwwet van 22-12-1970 werd de mogelijke herstelmaatregel uitgebreid
met betaling van de meerwaarde en uitvoeren van aanpassingswerken. Aanvankelijk was immers enkel een
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand de mogelijke herstelmaatregel. Ook de preventieve
werking werd verder uitgebouwd, door de mogelijkheid in te bouwen om wederrechtelijke werken stil te
leggen. In 1980 werd de dwangsom ingevoerd met het oog op het vlotter laten uitvoeren van de bij vonnis
opgelegde herstelmaatregelen; het innen van de dwangsommen was echter voorwerp van juridische
geschillen tussen overtreders en administratie tot 1990. Pas nadat deze geschillen door rechtspraak waren
uitgeklaard, werd het innen van de dwangsommen voor het eerst ingezet om de overtreders aan te zetten
tot uitvoering van de herstelmaatregelen opgenomen in de vonnissen.
42
(Hubeau 1997, Hubeau 1998, Renard 1995, Roosemont 1998, Van Damme 2010:17-18), interviews H.
Bloemen, H. Beersmans, A. De Graeve.
40
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lokale besturen, stond zoals hoger aangegeven veeleer de maximalisering van de
mogelijkheden van de eigenaar voorop.
Planning op waakvlam
Door de goedkeuring van gedetailleerde gewestplannen was er nog weinig aanleiding
voor de overheid om het eigen handelen te plannen. Enerzijds was een aantal acties
van de Belgische overheid vertaald in de gewestplannen. Maar ook de opmaak van de
lokale aanlegplannen door de gemeenten was grotendeels stilgevallen. Door de
gedetailleerde gewestplannen was er immers nog weinig aanleiding om algemene
plannen van aanleg op te maken. Bijzondere plannen van aanleg werden vooral
ingezet om zeer concrete problemen op te lossen.
De soepele generieke regelgeving over vergunbaarheid (en de manier waarop ze werd
toegepast in de praktijk) zorgde er bovendien voor dat de inhoud van de bestaande
plannen zo weinig mogelijk de vergunningspraktijk beïnvloedde. Het mini-decreet en de
opvulregel zorgden hiervoor, aangevuld met richtlijnen voor de administraties over de
interpretatie van bestemmingsvoorschriften

43

..

Problemen met vergunbaarheid van bouwplannen binnen de gewestplannen konden
ook eenvoudig met een afwijkend BPA worden ‘opgelost’. De discussie over de
interpretatie van de stedenbouwwet, die stelde dat de BPA’s ‘desnoods’ konden
afwijken van de hogere plannen, liep gedurende de hele jaren 1980. Ze werd
uiteindelijk pas op het einde van de jaren 1980 definitief beslecht

44

door de Raad van

State (Bouckaert and Dewaele 2000:81), die de redenen voor het afwijken strikt
beperkte. In de hele periode van de vaststelling van de eerste gewestplannen tot ver in
de jaren 1980, werden op het terrein de gewestplannen echter veelvuldig omzeild met
afwijkende BPA’s.
Handhaving was beperkt en als er al vonnissen waren, werkten deze niet door op het
terrein. Ontwikkelingen die de lokale overheden moeilijk vergund kregen, werden dan
maar zonder vergunning uitgevoerd. Vanuit de kabinetten werd niet gereageerd

2.5.

45

.

Verstrenging van het vergunningens ysteem in de jaren 1990

Structuurplanning op Vlaams niveau

43

Zie bijvoorbeeld de ministeriële richtlijn over het toelaten van distributie, kleinhandel en grootschalige
recreatie en zelfs horeca in industriegebied en KMO-zones van 3-1-1992 en de zeer ruime interpretatie die
werd gegeven aan de mogelijkheden binnen zones voor openbaar nut.
44
Met het arrest Heylen van 1988. Op dit arrest volgden begin jaren 1990 verdere verstrengingen d.m.v.
ministeriële omzendbrieven.
45
Voorbeelden in Renard 1995, hoofdstuk 5.
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Onder invloed van de protesten van de mei ’68 beweging tegen het consumentisme
van de welvaartsstaat, reacties tegen de verzuiling en particratische manier van
besluitvorming, de regionalisering van België en het ontstaan van een Vlaams
beleidsniveau en de opkomst van de milieubeweging hadden actoren uit de
academische

en

professionele

planningswereld,

de

stedenbouw,

de

samenlevingsopbouw, de ecologische beweging, het ACW, de volkshogescholen, de
Koning Boudewijnstichting enz. de structuurplanning in de jaren 1970 als een
ecologistische en emancipatorische vorm van planning ontwikkeld

46

. Experimenten met

structuurplanning (op gemeentelijk niveau maar waaronder ook de voorontwerpen van
gewestplannen) werden door minister Akkermans op Vlaams niveau opgepikt. Na de
overdracht van de bevoegdheid ruimtelijke ordening aan de Vlaamse Executieve leidde
dit tot een opdracht van de Vlaamse administratie aan een kleine plangroep tot het
opmaken van twee conceptnota’s voor een ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (1983
en

1984).

Verschillende

opeenvolgende

regeringen

stelden

vervolgens

in

beleidsplannen de opmaak van een structuurplan voor het gewest voorop. Hiervan
werd echter nooit ernstig werk gemaakt

47

.

De liberale kabinetten in de jaren 1980 deden wel enkele (flauwe) aanzetten. Eerst zou
bekeken worden in hoeverre de gewestplannen voor het gehele grondgebied al dan
niet een grote herziening behoefden. Een ruime bevraging van de gemeenten aan het
einde van de jaren 1980 vanuit het liberale kabinet toonde aan dat de gemeenten veel
tekorten zagen in de gewestplannen. Hun vragen tot aanpassing waren echter dermate
pover gemotiveerd en hielden een dermate grote uitbreiding van de bebouwbare ruimte
in, dat het onbegonnen werk leek om hieraan tegemoet te willen komen zonder
grondiger debat over de toekomst van de openruimtegebruikers. De resultaten werden
dan ook snel opgeborgen (Renard 1995:66-69). Met het oog op het opstarten van een
gewestelijk structuurplanningsproces werd door prof. Van Naelten een beleidsnota in
opdracht van minister Waltniel van 1992 opgemaakt, echter helemaal aan het einde
van de liberale regeringsdeelname en dus zonder verdere gevolgen.
Onder de regering Van den Brande I nam minister van ruimtelijke ordening
Kelchtermans voor het eerst de idee voor een structuurplan Vlaanderen, ernstig op, in
een context van Vlaamse gewestvorming, reacties tegen het stilvallen van de aandacht
voor overheidsplanning in de jaren 1980 en tegen de tekortkomingen van het
vergunningensysteem met daarin ook de gewestplannen, de ontwikkeling van
milieubeleid in de jaren 1980, reacties tegen schandalen in het vergunningenbeleid, ad
hoc BPA’s en gewestplanwijzigingen en gesteund door de hoger genoemde actoren.
Hierbij stond het beschermen van de open ruimte, gekoppeld aan een concentratie van
stedelijke functies, centraal. De strijd van de opkomende milieusector tegen de
voormalige kabinetten en hogere ambtenaren in verschillende schandaaldossiers (rond

46

(Van den Broeck, Verachtert and Kuhk 2010).
47 Zie bijvoorbeeld interviews in 2008 met Jef Van den Broeck, Charles Vermeersch, Louis Albrechts enz.
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golfterreinen, bedrijventerreinen, …) haalde de pers en maakte de publieke opinie rijp
voor de opmaak van een ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. De algemene visie op een
duurzame ruimtelijke ontwikkeling (die later zou worden uitgewerkt in het RSV), werd
door de regering van den Brande III nog goedgekeurd vóór de verkiezingen van 1995.
Ze zou onder het volgende kabinet in een RSV worden doorvertaald en doorwerking
krijgen in het planningsdecreet en een nieuw decreet op de ruimtelijke ordening. Deze
dynamiek leidde niet alleen tot nieuwe wetgeving en de goedkeuring van het een
ruimtelijk structuurplan voor Vlaanderen maar effende ook het pad voor aanpassingen
aan het vergunningensysteem.
Een nieuwe wind door het vergunningensysteem
Vanaf 1993 werd het kader voor de vergunningverlening in de open ruimte bruusk terug
verstrengd. Onder impuls van minister van ruimtelijke ordening Kelchtermans (CVP) en
diens kabinet en na vragen van de academische en professionele plannerswereld

48

schroefde de Vlaamse regering in 1993 ondermeer de uitgebreide mogelijkheden voor
zonevreemde gebouwen uit het decreet van 1984 terug en hief zij de opvulregel uit de
KB’s van 1972 en 1978 op

49.

Ook de mogelijkheden voor de opmaak van van het

gewestplan afwijkende BPA’s werden opgeschort en later afhankelijk gemaakt van
inbedding

in

een

structuurplanningsproces

50

.

Het

aansnijden

van

woonuitbreidingsgebieden werd aan voorwaarden onderworpen, en de ruime
interpretatie

van

gemeenschapsvoorzieningen

die

in

verschillende

gewestplanbestemmingen konden worden vergund, werd weer teruggeschroefd

51

.

De verstrakking van het vergunningensysteem had een impact op een enorm aantal
individuele eigendommen en gebeurde niet zonder slag of stoot

52

. De druk vanuit

landelijke lokale overheden tot herinvoeren van de opvulregel was groot

53

en kwam

zowel vanuit liberale als christendemocratische hoek. De minister voelde zich
genoodzaakt in 1994 een eenmalige overgangsmaatregel te laten goedkeuren voor de
getroffen eigenaars en een beperkt aantal afwijkingen weer mogelijk te maken,
uitgezonderd in een aantal kwetsbaar geachte gebieden

54

. Veeleer onopgemerkt

55

48

Zie interviews met Roger Liekens, Louis Albrechts, Charles Vermeersch. Zie ook (Albrechts 2001, Merckaert
2008, Van den Broeck 2008, Van den Broeck, Verachtert and Kuhk 2010).
49
De decreten van 23 juni 1993 tot wijziging en aanvulling van de stedenbouwwet maakten een eind aan de
zeer ruime mogelijkheden van het minidecreet van ’84 en schaften de opvulregel af.
50
Circulaire van 18-03-1992 die een moratorium instelde op afwijkende BPA’s, weer genuanceerd door de
omzendbrief van 10-11-1993 in het licht van de realisatie van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
(ondermeer met het oog op de sectorale BPA’s voor zonevreemde bedrijven, kaderend in een aangezet
structuurplanningsproces op gemeentelijk niveau).
51
Eerste richtlijnen dateren van 17-9-1992.
52
Alhoewel in het parlement de ongeoorloofd soepele toepassing van de opvulregel algemeen werd
aangeklaagd, werd een beperkte invulling binnen bestaande huizengroepen her en der nog verdedigd
(Parl.St. 1992-1993/265).
53
Zie hiervoor bijvoorbeeld de vragen vanuit de VVSG (Renard 1995:56).
54
Decreten van 13 juli 1994.
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werd eveneens een noodscenario goedgekeurd om ‘in uitzonderlijke omstandigheden’
toch een opvulling te kunnen vergunnen na doorlopen van een versnelde procedure
voor een van het gewestplan afwijkend BPA.
Ondanks het afschaffen in de eerste helft van de jaren 1990 van de verschillende
afwijkingsmogelijkheden in de open ruimte, bleven overheden aanvankelijk ad hoc
aanpassingen uitvoeren aan het vergunningkader (de gewestplannen). De invloed van
de grondeigenaarsverenigingen bleef daarbij groot. Er gold wel een verplichting om
BPA’s op te maken ofwel binnen het gewestplan, ofwel binnen een bestaande visie in
het kader van een structuurplan in opmaak. Maar dit laatste was een rekbaar begrip. En
daar waar afwijkingen toch niet werden toegestaan, kon het gewestplan nog steeds ad
hoc worden aangepast, of werden de werken uitgevoerd en de nodige plannen achteraf
opgemaakt of aangepast

56.

Op het einde van de jaren 1990 verminderde het aantal ad

hoc aanpassingen aan de gewestplannen. Na de goedkeuring van het ontwerp
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in 1995

57

, werden immers een groot aantal

gewestplanwijzigingen uitgevoerd, volgens de principes van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen

58

. De gewestplanwijzigingen medio jaren 1990 realiseerden, naast ruimte

voor de harde functies, bijvoorbeeld een uitbreiding van de bosstructuur en natuurlijke
structuur.
In deze periode ontstond ook de discussie over de voorwaarden voor het aansnijden
van de woonuitbreidingsgebieden, die begin jaren 2000 tot de omzendbrieven over het
aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden zou leiden, en einde jaren 1990 reeds
een strenger beleid vanwege de gewestelijke ambtenaren veroorzaakte ten aanzien
van bouw- en verkavelingsvergunningen in de woonuitbreidingsgebieden.
De ideeën omtrent het vrijwaren van de open ruimte door een strak vergunningenbeleid
conform de visie vanuit planning werkten ook door in het volgende kabinet van minister
Baldewijns (SP). Immers, ondanks de bevoegdheidsoverdracht naar SP, bleef min of
meer hetzelfde netwerk van actoren behouden van spelers op niveau van kabinetten en
middenveld.
Handhaving uit de startblokken
Ook in de handhaving werd vanaf 1992 het roer drastisch omgegooid. Men kon in de
discussies over het RSV in wording immers niet omheen de vaststellingen van wat er

55

Verstopt in het programmadecreet van 22-12-1993 n.a.v. de begrotingsbesprekingen (Renard 1995 en
interview met Roger Liekens, 2008)
56
Voorbeelden bij Renard (1995), hoofdstuk 5.
57
“De gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen - voorstel van ontwerp structuurplan Vlaanderen”, 9
maart 1995.
58 Zie onder andere interviews met Peter David en Wolfgang Vandevyvere in 2010.
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op het terrein gebeurde

59

, en de regeringen Van den Brande I en II in de jaren 1990

namen ook op dit vlak initiatieven. De visie op een verstrengde aanpak van planning en
vergunningverlening gericht op het vrijwaren van open ruimte, ondersteunen van de
ruimtelijke structuur,… maakte de vraag naar een beleid voor de illegale constructies
onvermijdelijk.
De uitbouw van een echte handhaving vereiste in eerste instantie een administratieve
opvolging. Er werden een aantal nieuwe krachten op de centrale administratie inspectie
aangetrokken die een veel stelselmatiger opvolging van de dossiers voorstonden en in
een goede verstandhouding met het kabinet een systematischer aanpak van de
handhaving opbouwden. Tegelijk groeide binnen de regering de wil om een
onafhankelijke administratie Inspectie op te bouwen, los van de vergunningverlening,
als onafhankelijke ‘waakhond’ over de correctheid van de vergunningverlening binnen
de geldende plannen

60

.

Door een meer systematische opvolging van de dossiers binnen de bestaande
regelgeving werd vanaf de jaren 1990 reeds veel bereikt in het afdwingen van de
uitvoering van bestaande vonnissen. Zo startte de administratie met het innen van de
dwangsommen, waardoor aan veel vonnissen vrijwillig uitvoering werd gegeven. Ook in
het beleid met betrekking tot de ambtshalve uitvoering (gedwongen afbraak) kwam er
rond 1996 een keerpunt. Binnen de gewestelijke administratie werd een plan opgezet
om de niet-uitgevoerde vonnissen nog systematischer aan te pakken, ook met het oog
op ambtshalve uitvoering. De nodige middelen werden op de begroting voorzien. In
1997 verduidelijkte minister Baldewijns per omzendbrief ook uitdrukkelijk dat het
behoud van illegale werken niet zou worden getolereerd

61

. Het kabinet Baldewijns liet

via een enquête het draagvlak voor de ambtshalve uitvoeringen peilen aan het einde
van de jaren 1990, met positief resultaat. Enkele honderden dossiers werden

59

Interviews met H. Beersmans, H. Bloemen, A. De Graeve in 2010
De memorie van toelichting bij het DRO van 1999 laat er geen twijfel over bestaan dat het functioneren
van de gemachtigd ambtenaar met zijn gecombineerde bevoegdheden niet bevorderlijk was bevonden voor
de goede ruimtelijke ordening en dat de regering de striktere lijn van bouwinspectie aanhing. Zie Parl.St
1999-1332/1: “Belangrijke innovaties die met dit decreet worden ingevoerd, zijn de uitvoeringsplannen op
drie niveaus en de wijziging van het vergunningenstelsel, waarbij de gemeente de vergunningen aflevert en
er één beroepstrap bestaat namelijk naar de provincie. Dit heeft belangrijke implicaties voor de rol van de
gewestelijke administratie. Op gewestelijk niveau bestaat er alleen een wettigheidstoezicht. De figuur van de
gemachtigde ambtenaar wordt in het nieuwe stelsel vervangen door een stedenbouwkundige inspecteur die
een controlerende taak inzake vergunningen toegewezen krijgt, een planologische ambtenaar met een
adviserende en controlerende taak met betrekking tot de plannen, en zoals hierboven reeds vermeld werd,
een gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die de vergunningen voorbereidt en aflevert. De splitsing
van de functie van de gemachtigde ambtenaar moet bijdragen tot de kwaliteit van de ruimtelijke ordening.”
De felle discussies in deze periode tussen de gemachtigd ambtenaren en de ambtenaren van de afdeling
bouwinspectie omtrent wat al dan niet regulariseerbaar was, illustreren de spanningen tussen
vergunningverlening en handhaving.
61
De omzendbrief van 1997 stelde dat in de meeste gevallen het herstel in de oorspronkelijke staat of
desnoods aanpassingswerken de herstelmaatregel moest zijn, en dat de betaling van meerwaarde maar
beperkt kon worden toegepast.
60
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aangeduid voor ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregel, waarvan de meeste op
initiatief van de eigenaars zelf werden hersteld

62

. Slechts een heel beperkt aantal werd

op bevel van de overheid gedwongen afgebroken in 1999-2000. Door het aangehouden
beleid van betekening van vonnissen en innen van dwangsommen, is heden echter de
historische achterstand in een periode van 10 jaar grotendeels ingehaald. Men kan
stellen dat vonnissen vandaag ook effectief worden uitgevoerd. Nochtans blijft de kans
op een veroordeling na proces-verbaal bijzonder klein

63

. Dit heeft deels te maken met

het kleine aantal herstelvorderingen, wat hieronder aan bod komt.
Experimenten met bestemmingsplannen
De jaren 1990 worden gekenmerkt door experimenten met nieuwe types van plannen
van aanleg, zowel gewestplannen als BPA’s. Deze vinden hun grondslag in ideeën
binnen de professionele en academische wereld die reeds in de jaren 1980 tot eerste
experimenten leidden.
Voor wat betreft de lokale plannen van aanleg, voerden de academische wereld en de
mensen uit het veld (ontwerpbureaus, intercommunales, ambtenaren, …) discussies
over de gebrekkige realisatie van BPA’s op het terrein en de grote invloed van
individuele eigenaars op de doelstellingen van B.P.A.’s

64

. Men zocht daarvoor

oplossingen in een grotere flexibiliteit in de voorschriften (interne flexibiliteit), op
verschillende vlakken

65

. Ten eerste werd geëxperimenteerd met voorschriften die

meerdere kwalitatieve oplossingen open lieten, zoals bijvoorbeeld het niet gedetailleerd
vastleggen van bouwvolumes maar werken met

vloer-terrein indexen (V/T),

projectzones en kwaliteitsvereisten. De bedoeling hiervan was initiatiefnemers niet
nodeloos te blokkeren door onaangepastheid aan de marktnoden, door ondoordachte
intekening van bouwzones ten opzichte van de eigendomsstructuur,... Bij sommige
BPA’s werd ten tweede in de vergunningsprocedure een bijkomend controle- en
goedkeuringsmoment vastgelegd (goed te keuren inrichtingsplan of soortgelijke)

66

. Ten

derde kwamen er BPA’s met voorschriften die een bepaalde basiskwaliteit oplegden,
maar toestonden om hiervan af te wijken indien tijdens de vergunningsprocedure aan
bijkomende controles werd voldaan (en b.v. een ‘machtiging’ werd bekomen door een
controlecommissie). De marges waarmee werd geëxperimenteerd betroffen zowel de

62

Bijlage 1 bij het ontwerp van Vlaams Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening, p.31 toont dat er per jaar
verschillende honderden bij vonnis opgelegde herstelmaatregelen uitvoering krijgen, met een scherpe piek in
2008 naar aanleiding van een massale betekening van vonnissen die dreigden te verjaren. Dit is veel meer
dan het aantal uitgesproken herstelmaatregelen.
63
Ontwerp van Vlaams Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2009, bijlage 1, p.30: de kans op gerechtelijke
vervolging na pv schommelt tussen de provincies tussen 3 en 18%.
64
De problemen zijn uitvoerig omschreven in (Van den Broeck 1985) met illustraties van de eerste generatie
vernieuwende BPA’s waarin reeds een zekere mate van flexibiliteit werd ingebouwd.
65 Zie bijvoorbeeld (Vloebergh 1999).
66
Verschillende voorbeelden kunnen gevonden in Leuven (BPA’s Vaartkom, Sint-Geertrui,…), in Hoeilaert
(BPA Kern),…
20

inpasbaarheid in de omgeving op vlak van architectuur, als de toelaatbare volumetrie

67

.

Ten vierde werden ook de bestemmingen ruimer omschreven (Martens 2001). Ten
vijfde werden in BPA’s voorschriften gebruikt die een bepaalde zone reserveerden voor
een gebruiker, hetzij een bestaand bedrijf, hetzij de overheid

68

. Tenslotte werd ook de

vraag naar het vastleggen van beheersaspecten naar voor geschoven (zie onder).
Ook op gewestelijk niveau trachtte de administratie ruimtelijke ordening in de periode
1999 - 2002 de vorm van gewestplannen te vernieuwen

69

. Daarbij zocht men voor de

gewestplanwijzigingen naar voorschriften met een meer strategisch karakter, die een
vlottere uitvoering, een grotere impact van de overheid op de uitvoering en de realisatie
van een aantal doelstellingen uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (zie
bijvoorbeeld de gebieden voor stedelijke ontwikkeling - SO), moesten garanderen.
Nieuwe types bestemmingen werden in het leven geroepen om te voldoen aan de
wijzigende maatschappelijke noden

70

, waaronder ook de groeiende steun voor de

uitbouw van de natuurlijke structuur. Hier zijn echter vooral de experimenten met
bijzondere gewestplanvoorschriften interessant die de timing, ontwikkelingswijze en het
beheer regelen. Voor bedrijvenzones en woonzones werd de ontwikkeling en het
beheer op overheidsinitiatief vastgelegd, zodat een betere sturing in timing en
ontwikkeling mogelijk werd. De bestemming woonreservegebieden, bij voorbeeld,
reserveerde zones voor overheidsinitiatief. Het voorschrift regionale bedrijventerrein
met openbaar karakter reserveerde bedrijventerreinen voor realisatie door de overheid.
De gewestplanbestemming ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’ bevroor een aantal
strategische stedelijke herontwikkelingslocaties en dwong de lokale overheden de
inrichting en bestemming te regelen per BPA.
De experimenten met de BPA’s stuitten echter het eerst op verschillende arresten van
de Raad van State. De Raad beschouwde de interne flexibiliteit in de BPA’s als
onwettig

71

. De Raad maakte einde jaren 1990 komaf met de mogelijkheid om pas op

basis van een inrichtingsplan de beoordeling over de inpasbaarheid in de omgeving en
de goede ruimtelijke ordening te maken. Ook stelde ze al snel dat een bijzonder plan
van aanleg geen uitspraken kon doen over de initiatiefnemers voor een bepaalde
ontwikkeling

72

.

67

Voorbeelden te vinden in Sint-Truiden (Binnenstad, Stationskwartier), Gent (Binnenstad),…
Voorbeeld BPA Carré te Machelen.
69 Zie onder andere interviews met Peter David (2010), Wolfgang Vandevyvere (2010) en Roger Liekens
(2008).
70
B.v. bestemmingen voor golfterreinen in de gewestplannen Antwerpen en Gentse en kanaalzone,
Toeristisch recreatiepark in de gewestplannen Oostende-Middenkust en Brugge-Oostkust.
71
Trendsetter in de rechtspraak omtrent de flexibele voorschriften waren de bekende schorsings- en
vernietigingdsarresten Correia De Almeida en De Bloem nr. 82.079 in 1999 en nr. 93.208 in 2001. Bespreking
van het schorsingsarrest en de problematiek van de getrapte machtiging is te vinden in TROS, april 1999.
72 In het arrest Buggenhout en Van Parijs (R.v.St. arrest nr 55.432) uit 1995 werd reeds gesteld dat het
reserveren van een bepaalde zone voor overheidsinitiatief, en dit zonder dat een onteigening gepland was,
niet mocht geïnterpreteerd worden als een (toelaatbare) eigendomsbeperking. Ze omschreef dit eerder als
een beperking van de handelingsbekwaamheid van de eigenaar, die zij als onwettig beschouwde. Ook het
68
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Ook de experimenten met de gewestplannen stuitten op de rechtspraak van de Raad
van State

73

. De Raad trok de redenering over de BPA’s door, die stelde dat het

reserveren van gebieden voor realisatie door de overheid niet als gepermitteerde
eigendomsbeperking

kan

worden

beschouwd,

maar

als

inperking

van

de

handelingsbekwaamheid. Het uitstellen van de beslissing over bestemming en
inrichting tot de goedkeuring van een BPA, tast eveneens de rechtszekerheid aan
omwille van het uitblijven van duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden. Dat
iedereen te allen tijde recht heeft op een bestemmingsvoorschrift, was als lijn in de
rechtspraak reeds lang uitgezet

74

.

Deze uitspraken veroorzaakten ook binnen de juridische wereld heel wat discussie.
Juristen

bespraken

in

verschillende

artikels

uit

deze

periode

het

aspect

‘rechtszekerheid’. Popelier (1999) en Sebreghts (1999) hanteren veeleer het concept
van dynamische rechtszekerheid, waarin regels voorspelbaar moeten zijn en op
transparante wijze tot stand moeten komen en in de totstandkoming duidelijk moeten
worden gemotiveerd, maar daarom niet bebouwingsmogelijkheden bij voorbaat
gedetailleerd moeten omschrijven om aan de notie rechtszekerheid tegemoet te komen.
De Preter (2001) bekritiseerde uitvoerig de redenering van de Raad van State over de
ontoelaatbaarheid van het voorschrift bedrijventerrein met openbaar karakter.
De rechtspraak

legde dus niet op dat op elk moment de gedetailleerde

inrichtingsmodaliteiten en de gedetailleerde ontwikkelingsvoorwaarden moeten bekend
zijn, tenzij de te regelen aspecten bij decreet uitdrukkelijk zijn bepaald (BPA’s). Ze liet
integendeel een ruime beoordelingsmarge aan de overheid. Een voorbeeld daarvan is
de rechtspraak over de woonuitbreidingsgebieden waarin wel degelijk wordt aanvaard
dat bij het aansnijden van deze gebieden de goede ontwikkeling van het geheel op
lange termijn als beoordelingsgrond de doorslag geeft in een weigering

75

. In die zin

reserveren van een zone voor gebruik door één welbepaald bedrijf vormt een dergelijke onaanvaardbare
beperking (arrest vzw Boterstraatactiecomité nr. 72.213 uit 1998).
73
Uitspraken over de gewestplanwijzigingen dateren slechts van de eeuwwisseling. Een voorbeeld is het
arrest 91.932 vzw Boterstraatactiecomité tegen de gewestplanwijziging Oudenaerde. Het Vlaams Gewest
was echter reeds gewaarschuwd bij de opmaak van verschillende gewestplanwijzigingen in het advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State. Recent werd het verplicht opmaken van een lokaal aanleg- of
uitvoeringsplan binnen het gebied voor stedelijke ontwikkeling nog als onwettig bestempeld in een uitspraak
over een dergelijk Leuvens BPA voor de Kolonel Begaultlaan (arrest Celis nummer 195.854 van 9 september
2009).
74
Bijvoorbeeld arrest De Liedekerke de Pailhe nr. 35.392 uit 1990 en arrest Van Schoote en Van Schoote nr.
57.851 uit 1996.
75 Besproken in (Defoort 2006). In een hele reeks arresten sinds de jaren 1980 werd verduidelijkt dat
groepswoningbouw door private actoren wel degelijk vergunbaar is binnen woonuitbreidingsgebied. Maar de
overheid heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid vanuit de verplichting om elke aanvraag te toetsen aan
de goede ruimtelijke ordening. Een fragmentatie van het gebied of een aansnijden van een onderdeel dat de
ontwikkeling van de rest dreigt te hypothekeren, kan perfect worden geweigerd. Belangrijke arresten zijn het
arrest Motmans nr. 74.050 van 3 juni 1998.
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pleit ook de Raad van State voor een ‘planmatige aanpak’. Wat echter wél door de
rechtspraak als lijn wordt gehanteerd, is de verplichting van de overheid om voor elk
onderdeel van het grondgebied te allen tijde een bestemming te voorzien die voor elke
eigenaar

in

principe

uitvoerbaar

is.

Doorgetrokken

naar,

opnieuw,

de

woonuitbreidingsgebieden, betekent dit dus dat niet wordt aanvaard dat een
woonuitbreidingsgebied wordt gereserveerd totdat de behoefte om aan te snijden wordt
aangetoond

76

. De planmatige aanpak en beoordeling van de goede ruimtelijke

ordening blijft dus beperkt tot een ruimtelijke beoordeling ‘in concreto’, niet een
strategische beoordeling in termen van de structuurplanning. Ook deze beoordeling ligt
in de lijn van de uitspraken waarin niet werd aanvaard dat een gewestplanbestemming
een gebied géén uitvoerbare bestemming gaf totdat de overheid initiatief neemt onder
vorm van een BPA, een goed te keuren inrichtingsplan, een eigen ontwikkeling zonder
duidelijke intenties om via onteigening de eigenaar te vergoeden. In het algemeen
hadden volgens de rechtspraak percelen/eigenaars dus recht op een bestemming en
een recht op de uitvoering van die bestemming maar behield de overheid in belangrijke
mate een recht op concrete beoordeling.
De wereld van academici en ontwerpers richtte dan ook de hoop op de ruimtelijke
uitvoeringsplannen, voorzien in het DRO om aan deze beperkingen te ontkomen (zie
verder).
Ondertussen werd in de laatste gewestplanwijzigingen, nauwkeuriger omgegaan met
de redactie van plan en voorschriften: in nieuwe types gewestplanvoorschriften werd
ervoor gezorgd dat, naast een bestemming die gerealiseerd kon worden op
overheidsinitiatief, ook een onderliggende bestemming voorhanden was die in
tussentijd voor de private eigenaar het mogelijke gebruik regelde
lijken de toets van de rechtspraak te kunnen doorstaan

77

. Deze voorschriften

78

.

Vergunningen en structuurplannen
Tijdens de parallelle ontwikkeling en formalisering van de structuurplanning en wijziging
van het vergunningensysteem, ontstonden verbanden tussen beide. Vanaf het
planningsdecreet van 1996, waren aanpassingen aan de vergunningenkaders
(verordeningen en plannen van aanleg) bijvoorbeeld slechts mogelijk indien zij conform
waren met de bestaande structuurplannen, op elk van de beleidsniveaus. De

76

Hierover is binnen de rechtspraak enige onduidelijkheid geweest, zoals omschreven in Defoort (2006).
Enkele arresten uit de jaren 1980 en 1990 konden gelezen worden als zou de overheid vrij kunnen beslissen
over de opportuniteit om een gebied aan te snijden ( arrest Thomas en Rommens nr. 43.273 uit 1983 en
arrest Gemeente Kluisbergen nr. 59.999 uit 1996). Echter, begin jaren 2000 werd uitdrukkelijk gesteld dat de
bestemming op zich rechtsgevolgen creëert en de WUG formeel geen reservegebieden zijn (arresten
Grégoire en Rowart nr. 114.361 en Van Niel en Heinkens nr. 117.347, beide uit 2003).
77 Het voorschrift ‘reservegebied voor woonwijken’ kunnen door de overheid worden bestemd voor de
aanleg van woonwijken na vaststelling van een BPA, maar het is opgevat als overdruk bovenop b.v. een
agrarische bestemming die tot dan de mogelijkheden regelt.
78 We vonden daarover althans geen arresten terug.
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gewestplanwijzigingen na 1994 gebeurden bijvoorbeeld - in afwachting van de
goedkeuring van het RSV en het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening - al op basis
van de goedgekeurde onderlinge visie van het latere RSV. Hierdoor werden ook de
structuurplannen stilaan onderdeel van het vergunningensysteem (zie verder).
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Deel III Het vergunningensysteem anno
1999
In deel II werd al beschreven dat in de loop van de jaren 1990 min of meer een
informele coalitie ontstond rond de voorbereiding van het RSV. Deze coalitie is in staat
geweest, met het oog op het behoud van open ruimte, de bundeling van stedelijke
functies

en

een

meer

pluralistische

besluitvorming,

om

de

zeer

soepele

vergunningverlening in de open ruimte een halt toe te roepen, een handhaving op
poten te zetten, de impact van individuele eigenaars op bestemmingsplannen te
verlagen

door

te

zoeken

vergunningverlening,

naar

de

meer

flexibiliteit

mogelijkheden

voor

voor

de

beter

overheid

bij

de

geargumenteerde

vergunningverlening door de overheid te verruimen door te experimenteren met andere
types

bestemmingsplannen

structuurplanning.

De

en

de

experimenten

bestemmingsplannen
met

een

in

verruimd

te
en

bedden

in

strategischer

vergunningenkader, zowel in de BPA’s als de gewestplannen, werkten door in de
voorbereiding van een nieuw decreet. Al deze principes vinden we terug in het decreet
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO). We
bespreken het instrumentarium zoals het eruit zag in 1999 en de actoren en hun
drijfveren die het instrumentarium mee hebben gevormd. Dit gebeurt, om de analyse
leesbaar te houden, afzonderlijk voor vergunningverlening, voor handhaving en voor de
planmatige vergunningenkaders, alhoewel de drie natuurlijk sterk onderling verbonden
zijn.

3.1

Vergunningen

3.1.1

Instrumenten van de vergunningverlening rond 1999

Inhoudelijk verstrengde vergunningverlening vanuit ideeën RSV, ingebed in DRO
De

verstrakte

principes

die

ontstonden

tijdens

de

jaren

1990,

over

wat

vergunningsplichtig en vergunbaar is, werden met een paar nuances, behouden.
Op een aantal punten werden ze verder verduidelijkt en gedetailleerd. De verdere
detaillering in de vergunningsplicht

79

kaderde in een proces aangezet sinds de

inwerkingtreding van de gewestplannen, waarbij systematisch de vergunningsplicht
werd verduidelijkt en verfijnd. Enerzijds merkte de vergunningverlener dat de realisatie
van de plannen van aanleg te wensen overliet en botste met ongecontroleerde
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B.v. de vergunningsplicht voor de opdeling van een woning in meerdere woongelegenheden werd pas in
het DRO van 1999 ingevoerd.
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ontwikkelingen indien niet bijkomende zaken vergunningsplichtig werden gemaakt

80

.

De administratieve en rechterlijke wereld vroegen daarom aanpassingen. Anderzijds
was er ook nood aan tal van vrijstellingen met het oog op een hanteerbare handhaving
81

.

De regels uit de jaren 1990 voor vergunningverlening voor gebouwen buiten de
geëigende gewestplanbestemming, werden grotendeels meegenomen in het DRO van
‘99. In 1993 was de opvulregel al afgeschaft en waren de zeer ruime mogelijkheden
voor de zonevreemde gebouwen van de jaren 1980 al werden opgeheven. het DRO
omvatte bovendien een aantal maatregelen die moesten afrekenen met de té soepele
toepassingen van de stedenbouwwet in de voorgaande decennia. Het DRO legde bij
voorbeeld een vervalregeling vast voor van het gewestplan afwijkende BPA’s. Het DRO
verplichtte ook de lokale overheden om alle oude verkavelingsvergunningen te
evalueren op verval.
Het DRO legde echter niet alleen bijkomende beperkingen op. Een aantal
verstrengingen uit het midden van de jaren 1990 werden immers weer genuanceerd,
met name voor de zonevreemde constructies. Beperkte mogelijkheden voor de
herbouw van zonevreemde gebouwen en billijke vergoedingen voor de gevallen waarin
heropbouw niet mogelijk was

82

, werden in het DRO voorzien. De (tijdelijke)

mogelijkheden tot uitbreiding en verbouwing van zonevreemde gebouwen werden weer
licht uitgebreid. Dit vooral vanuit sociale beweegredenen. Bepaalde mogelijkheden
bleven bijvoorbeeld beperkt tot de eerste woning.
Het DRO zette de trend verder van een verstrakte vergunningverlening die reeds was
aangezet in de jaren 1990. Voor de zonevreemde constructies werden een paar
versoepelingen aangebracht in de wel erg drastische terugschroeving van de
mogelijkheden in 1993. Belangrijke instrumenten zijn:


de vergunning



tijdelijke en beperkte mogelijkheden voor herbouw en verbouwing/uitbreiding van
zonevreemde constructies ten aanzien van de gewestplannen



evaluatieregeling van de van het gewestplan afwijkende BPA’s en van oude
verkavelingsvergunningen



woonbehoeftestudie voor aansnijden woonuitbreidingsgebieden.

Versnelde vergunningsprocedures

80

De vergunningsplichtige functiewijziging als manier om de ongestuurde transformaties in het agrarisch
gebied tegen te gaan, werd al eerder genoemd. Ook nieuw te regelen zaken als telecom, infrastructuur voor
hernieuwbare energie,… vroegen om bijkomende definities.
81
Zie hoofdstuk over handhaving
82
Een surplus op de brandverzekering werd bijgepast door de Vlaamse overheid, op het moment waarop een
zonevreemd gebouw na heirkracht niet meer kon worden heropgebouwd; dit gold echter maar voor
bescheiden woningen.
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Het DRO koppelde aan de vergunningverlening na “ontvoogding” bindende en korte
behandelingstermijnen. Om een stilzwijgende weigering te vermijden (waarna beroep
bij de provincie openstaat), werden de gemeenten verplicht een beslissing te versturen
aan de aanvrager binnen bepaalde termijnen. Deze bepaling vermijdt dat gemeenten
beslissingen uitstellen en aanvragers in het ongewisse laten. Ze dwingt echter ook de
vergunningverlener om aanvragen die niet volledig in orde zijn, terug te sturen als
onvolledig of te weigeren veeleer dan nog planaanpassingen te vragen. De korte
termijnen laten dit immers niet toe. Overleg over een dossier verschuift zo naar
informeel vooroverleg.
Ook het aantal beroepstrappen werd afgebouwd. De dubbele beroepstrap voor de
aanvrager of de gemeente - eerst bij de provincie en dan bij de minister – werd
omgezet in een enkele beroepstrap bij de Deputatie. Enkel de nieuwe figuur van de
gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur kon nog bij de minister “in beroep” via een
schorsingsbevoegdheid. Voor andere partijen restte nog enkel de Raad Van State. Dit
met het oog op snel uitsluitsel over de definitieve vergunning of weigering van
projecten, en in de hoop het aantal dossiers bij de Raad van State door derdenbelanghebbenden

te

verminderen

83

.

Aanvankelijk

leidde

een

nieuwe

termijnoverschrijding, door de Deputatie, zelfs tot een stilzwijgende vergunning.
Grotere impact van ‘derden’
Anders dan bij de vergunningverlening in niet-ontvoogde gemeenten (op basis van de
gecoördineerde stedenbouwwet), werd de mogelijkheid voor administratief beroep
opengezet voor derden-belanghebbenden. Hetzelfde geldt voor de aangeduide
adviserende instellingen en administraties, vertegenwoordigers van sectoren die van
een toenemende aandacht konden genieten zoals erfgoed, mobiliteit/infrastructuur,
milieu en natuur,… die binnen de vernieuwde procedure ook bij de provincie in beroep
konden gaan.
Afbouw van de taken van de gemachtigd ambtenaar en van de minister
De ontvoogding van de gemeenten voor wat betreft de vergunningverlening zou
gepaard gaan met een belangrijke verschuiving in de taken voor de ambtenaar op
gewestelijk niveau. Deze zouden immers stilaan worden gereduceerd tot louter
legaliteitstoezicht op de vergunningsbeslissingen van de lagere overheden, en de
vergunningverlening voor de overheidsaanvragen. Bovendien werd de figuur van de
gemachtigd ambtenaar gesplitst in de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur,
bevoegd voor zowel handhaving als toezicht op de lokale vergunningverlening, en de
gewestelijk

stedenbouwkundig

ambtenaar

die

de

vergunningverlening

voor

overheidsaanvragen kreeg toegewezen. Naast deze twee stond nog de planologisch
ambtenaar bevoegd voor (toezicht op de) planning. Het uiteen halen van de

83

Toelichting door minister S. Stevaert bij het ontwerp van decreet, Parl.St (1998-1999) 1332/8
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vergunningverlening enerzijds en de handhaving plus legaliteitstoezicht anderzijds zou
moeten zorgen voor een breuk met het verleden, gekenmerkt door al te soepele
vergunningverlening.
De nieuwe vergunningsprocedures in het DRO moesten het draagvlak voor de
vergunningverlening verhogen door de procedures sneller af te handelen. Tegelijk
konden alle belanghebbenden tegen een vergunningsbeslissing in beroep gaan.
Belangrijke instrumenten zijn:


de bindende behandelingstermijn en stilzwijgende weigering bij overschrijden



de enkelvoudige administratieve beroepstrap bij de Deputatie en de beperking van
het beroep bij de minister tot uitspraken over de schorsingsbeslissingen van de
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur



het derdenberoep



het administratieve toezicht op de lokale en provinciale vergunningverlening door
de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur

Lokale vergunningverlening ingebed in een planmatig aangepakt ruimtelijk beleid
De grote innovaties in het DRO ten aanzien van de vergunningverlening op basis van
de gecoördineerde stedenbouwwet (1996), lijken op het eerste gezicht voornamelijk
procedurele aanpassingen. Ze waren echter ingrijpender dan dat. De nieuwe
procedures en bevoegdheden waren onlosmakelijk verbonden met de vernieuwde visie
op subsidiaire planning en op de relatie vergunningverlening - ruimtelijke planning.
Het DRO voorzag een overgang van vergunningverlening volgens de gecoördineerde
stedenbouwwet

84

naar een vergunningverlening volgens het DRO, zodra een

gemeente kon worden ‘ontvoogd’. De gemeenten werd de taak toegewezen om vanaf
dan zonder tussenkomst (bindend advies) van de gemachtigd ambtenaar, nu
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, vergunningen af te leveren.
Deze ‘ontvoogding’ voor wat betreft de vergunningverlening was echter rechtstreeks
gekoppeld aan het opnemen van planningstaken en de ontwikkeling van de nodige
instrumenten voor een ruimtelijk beleid, op het lokale niveau. De voorwaarden voor de
ontvoogding werden strikt vastgelegd: een gemeente moest beschikken over een
structuurplan, plannen- en vergunningenregisters, een inventaris onbebouwde percelen
en een stedenbouwkundig ambtenaar met de nodige opleidingen of ervaring. De lokale
overheden werden dus sterk gestimuleerd om snel nieuwe soorten planningstaken op
te nemen. Het ging daarbij niet enkel om de verplichting een structuurplan op te maken.
Binnen het subsidiariteitsprincipe kregen de gemeenten ook de bevoegdheid om een
beleid uit te werken voor alle ruimtelijke thema’s die niet tot de bevoegdheden van de
hogere beleidsniveaus werden gerekend.

84

De stedenbouwwet van 29 maart 1962 en zijn herzieningen, gecoördineerd in het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening van 22 oktober 1996
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De ontvoogding was een verplichting, in die zin dat de gemeente al haar
bevoegdheden inzake vergunningverlening dreigde te verliezen aan de provincies
indien ze niet binnen een periode van 5 jaar aan die voorwaarden zou voldoen. Het
DRO

had

bovendien

voorzien

dat

er

gedurende

5

jaar

een

hanteerbare

vergunningverlening op basis van de plannen van aanleg nog mogelijk was. Het DRO
schreef daartoe in de gecoördineerde stedenbouwwet een periode van 5 jaar in,
gedurende de welke afwijkingen mogelijk waren voor constructies die afweken van het
gewestplan

85

. De marges voor vergunningverlening voor de zonevreemde constructies

in afwijking van de plannen van aanleg, werden dus opgenomen als tijdelijke
overgangsmaatregel. Wie niet tijdig een planmatige oplossing had voorzien, kaderend
binnen een visie op de lokale ruimtelijke ontwikkeling ingepast in de doelstellingen van
het RSV, kon geen gebruik meer maken van de, op dat moment al redelijk beperkte,
generieke oplossingen voor de zonevreemde constructies die het Gecoördineerd
Decreet voorzag.
Ook voor de zonevreemde bedrijven trok de decreetgever uitdrukkelijk de kaart van de
planmatige oplossing: naast de tijdelijke overgangsmaatregelen die slechts beperkte
aanpassingen toelieten aan de bestaande zonevreemde bedrijven, werd de opmaak
van een sectoraal BPA of een RUP vereist, waarvan de opmaak via een planologisch
attest kon worden afgedwongen. Het planologisch attest was (toen nog) een puur
informatief document waarin het relevante bestuursniveau zich ertoe verbond om een
uitbreiding voor een bedrijf planmatig mogelijk te maken oftewel de uitbreiding als niet
mogelijk te bestempelen.
De gemeenten werden door de Vlaamse administratie ruimtelijke ordening - wellicht wat
onbedoeld

86

- hierdoor zelfs verplicht om voor heel specifieke kwesties die te maken

hebben met vergunbaarheid, een planmatige oplossing te vinden, kaderend binnen hun
eigen structuurplan, op korte termijn.
Ook voor het aansnijden van de ‘reservegebieden’ werd door de Vlaamse administratie
van de lokale overheden een planmatige oplossing verwacht. De beslissingen hierover
werden verplicht gekaderd binnen het structuurplanningsproces of de voorbereidingen
hiervoor.

De

omzendbrieven

van

25-10-2002

over

het

aansnijden

van

de

woonuitbreidingsgebieden, koppelden de ontwikkeling hiervan aan het aantonen van de
woonbehoefte.
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De vergunningverlening zou per gemeente tot aan de ontvoogding, gebaseerd blijven op de
stedenbouwwet en zijn wijzigingen zoals toen opgenomen in het decreet op de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 11 oktober 1996 en bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
86
Van Wesenbeeck, Vloebergh en Wuillaume argumenteren in hun bijdragen “planningspraktijk in
Vlaanderen” in (Hubeau and Vandevyvere 2010), p346 dat het Vlaamse decreet en de toepassing ervan een
onnodig zware druk legt op de gemeenten om in hun planningsprocessen uitspraken te doen over
zonevreemdheid, waardoor het strategisch karakter van de lokale plannen wordt ondergraven.
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De verschuiving van de bevoegdheid over vergunningverlening naar het lokale niveau
ging

gepaard

met

planningsintiatieven

verplichtingen
op

de

drie

om

op

korte

termijn

over

beleidsniveaus

binnen

de

te

gaan

tot

onderscheiden

bevoegdheden. Belangrijke regelingen van de vergunbaarheid, ook in de open ruimte
en met name voor de bestaande afwijkende constructies, zouden op lokaal niveau op
korte termijn moeten worden opgelost. Belangrijke onderdelen van het instrumentarium
zijn:


de vergunning



het principe van ontvoogding en

ontvoogdingsvoorwaarden: structuurplan,

registers, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar


bevoegdheidsverdeling in de planning en het principe van subsidiariteit



tijdelijkheid van de generieke afwijkingsmogelijkheden van de plannen van aanleg



planmatige oplossingen voor de zonevreemde bedrijven: sectoraal BPA, sectoraal
RUP na (informatief) planologisch attest



woonbehoeftestudie voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.

Samengevat
Het DRO zoals vastgesteld in 1999 was vooral gericht op een vernieuwde
vergunningverlening,

ingebed

in

een

systeem

van

bestemmingsplannen,

structuurplannen, controle en handhaving:


verschuivend van gewestelijk naar lokaal niveau



gebaseerd op een capaciteitsverhoging op dat lokaal niveau



met een versnelling in procedures in eerste aanleg en in beroep, door enkelvoudig
administratief beroep en een reductie van de rol van de minister als finale
beoordelaar



met een uitdovend karakter van de, reeds beperkte, mogelijkheden om van de
bestaande plannen af te wijken



met een splitsing van de bevoegdheden van de gemachtigd ambtenaar naar
toezicht bij de stedenbouwkundig inspecteur en een heel beperkte rol voor de
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar



met de mogelijkheid voor derden tot administratief beroep



verplicht gebaseerd op een planmatig vastgelegde oplossing, kaderend binnen de
structuurplannen op drie niveaus, met belangrijke bevoegdheden voor de lokale
overheden

3.1.2

Actoren van de vergunningverlening rond 1999

Breed draagvlak voor een planmatige aanpak van een lokale vergunningverlening
De doelstellingen van het DRO om het vergunningenbeleid af te stemmen op een
vergunningenkader dat moest steunen op de structuurplannen op drie niveaus
30

(stringent vergunningenbeleid, duidelijke wil en geloof in een snelle opmaak van meer
doordachte vergunningenkaders op de drie beleidsniveaus, belangrijke taak voor de
gemeenten in de voorheen generieke regelingen omtrent zonevreemde constructies,
…) werden zeer uitdrukkelijk ondersteund door een brede coalitie van actoren met
daarin de politieke meerderheid, de groenen, het middenveld zoals vertegenwoordigd in
MiNa-Raad en SERV, academici, ambtenaren, beroepswereld van planners, …. Ook
het feit dat deze structuurplannen er op korte termijn moesten komen, werd niet
fundamenteel in vraag gesteld. Deze actoren ondersteunden dan ook uitdrukkelijk

87

de

beperkte overgangsperiode die er voorzien was om tot plannen te komen ter
vervanging van het gewestplan. Dit zou gemeenten en gewest dwingen op korte termijn
de zonevreemde problematiek op te lossen

88

. Dit is uitdrukkelijk zo voor het

middenveld zoals vertegenwoordigd in Mina-Raad, SERV en VLACORO

89

. Er werden

wel twijfels geuit bij de mogelijkheid om de gewestplannen en BPA’s op korte termijn
allemaal aan te passen zodat de bestaande vergunningsproblemen een antwoord
konden krijgen

90

. Maar als er opmerkingen werden gemaakt dat de overgangsperiode

van 5 jaar wel heel erg ambitieus was, was steeds de conclusie dat er in de loop van de
periode de nodige ondersteuning voor de gemeenten moest worden georganiseerd. De
Mina-Raad sprak zelfs van een noodzakelijk kwaad dat liefst nog werd ingekort. SERV
en VLACORO stelden de termijn evenmin ter discussie, maar wezen op de noodzaak
om de gemeenten goed te ondersteunen om deze ambitieuze doelstelling te halen. Ook
in de parlementaire discussies werd de beperkte overgangstermijn voor de lokale
overheden niet fundamenteel in vraag gesteld door de coalitieleden. Hier waren de
opmerkingen over de korte overgangsperiode beperkt tot technische bemerkingen,
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Uit de toelichting van de minister in Parl.St. 1998-1999 1332/8: “Het is uitermate belangrijk om de
overschakeling binnen een redelijke termijn, een termijn van 5 jaar is redelijk, tot stand te brengen. Sommige
gemeenten beschikken reeds over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar en/of een register van onbebouwde percelen. Zij voldoen dus reeds aan één
of meer van de vijf voorwaarden. De minister is zich ervan bewust dat het een grote inspanning zal vergen
om de overschakeling vlot en binnen de termijn waar te maken. Dit vergt een inzet van middelen, mensen en
een constructieve samenwerking, een dialoog tussen gewest en gemeenten. En niet in het minst vraagt dit
een geloof in de realiseerbaarheid. "Niets doet wat het moet doen zonder geloof", zo citeert de minister.
Maar evengoed geldt voor hem hier het motto dat het geloof zonder de werken, dood is.”
88
Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van DRO 1999 (Parl.St. 1998-1999 – 1332/1): “Deze
wijziging van artikel 43, § 2 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996 (die beperkte verbouwingen toelaat aan zonevreemde constructies), is van toepassing
gedurende de periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit decreet. Na deze periode dienen alle
gemeenten overgeschakeld te zijn naar het nieuwe vergunningenstelsel van onderhavig decreet. Ingevolge
dit decreet moeten de gemeenten dan ook beslissen of ze de zonevreemde woningen zullen opnemen in een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan teneinde de bestemming te wijzigen naar een bestemming waar
wonen toegelaten is.”
89
Parl.St. 1998-1999 1332/1, adviezen op het voorontwerp van RUP
90
Zowel in de parlementaire debatten over het planningsdecreet als deze over het DRO werd de discussie
gevoerd over de verhouding tussen plannen van aanleg en structuurplannen; parlementsleden wezen hier op
de noodzaak om snel structuurplannen en RUP’s op te maken.
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maar werd ze niet fundamenteel in vraag gesteld
werd niet opgepikt in de discussies

91

. Eén amendement door de VLD

92

.

Ook de verval- en evaluatieregelingen voor de verkavelingen en voor van het
gewestplan afwijkende BPA’s, werden algemeen aanvaard op het moment van
goedkeuring van het DRO, zowel binnen de adviesraden als in de parlementaire
besprekingen.
Ook het principe van een strenge vergunningverlening voor bestaande zonevreemde
gebouwen, werd niet fundamenteel betwist. Ook hierover was ruime consensus in de
voorbereidingsperiode DRO. De verschillende adviesinstanties beaamden in hun
adviezen de nood aan een beperkende vergunningverlening m.b.t. de zonevreemde
woningen, waarbij het voorstel van DRO nog te soepel werd bevonden voor b.v. de
Mina-Raad, de VLACORO en oppositiepartijen als VU en Agalev

93

.

Het enige grote discussiepunt bij de goedkeuring van het DRO in de principes van de
vergunningverlening was de keuze voor een planmatige oplossing voor de
zonevreemde

bedrijven,

waarover

geen

eensgezindheid

bestond

tussen

de

economische actoren en de belanghebbenden in de openruimtesectoren. Alhoewel de
drie adviesraden uitdrukkelijk de planmatige benadering ondersteunden boven een adhoc oplossing voor elk individueel bedrijf, moest de planvorming voor de economische
actoren uit de adviesraden vooral sneller en soepeler kunnen. Ook in de parlementaire
discussies overheerste de kwestie van de zonevreemde bedrijven en niet zozeer
andere zonevreemde constructies. Hier maakten verschillende fracties voorbehoud bij
de veronderstelling dat de gemeenten tijdig in staat zouden zijn om op voldoende korte
termijn een planmatige oplossing te bieden, en deden het economische middenveld,
VLD en CVP enkele voorstellen voor snellere alternatieve planningsprocedures.
De problematiek van de zonevreemde constructies bleef door VLD en CVP nochtans
niet onbesproken. Maar ze werd voornamelijk toegespitst op technische details en
billijke oplossingen binnen de planningsprocessen: het uitsluiten van deze percelen uit
de planbatenregeling bij voorbeeld, het aanmaken van registers zonevreemde
constructies zodat ze voldoende waren gekend, … slechts één oppositielid van VLD
bleef op z’n honger zitten naar een duidelijke oplossing voor allerlei situaties waar de
vergunbaarheid (of belangrijker: de mogelijke regularisatie van overtredingen) voor hem
nog niet definitief was uitgeklaard, zoals de illegale weekendverblijven, de
zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied enz.
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Parl.St. 1998-1999 1332/8, verslag parlementaire bespreking.
Idem.
93
Parl.St. 1998-1999 1332/1, adviezen op het voorontwerp van RUP, en Parl.St. 1998-1999 1332/8, verslag
parlementaire bespreking.
92

32

Voorbehoud omtrent de grotere lokale en provinciale bevoegdheden
De evolutie naar een lokale vergunningverlening was wel voorwerp van discussie

94

. Ze

werd maar voorzichtig onderschreven door coalitiepartner SP, die heel wat
voorwaarden stelde voor een goed uitgebouwde controle: door de gloednieuwe
stedenbouwkundig inspecteur los van de vroegere gemachtigde ambtenaar, door het
ingebed zijn in structuur- en uitvoeringsplanning, via het derdenberoep,… Agalev zat
min of meer op dezelfde lijn. VU was ronduit tegen, vrezend dat een lokaal beleid bijna
noodgedwongen een te permissief beleid zou worden. VU verwijst hiervoor naar de
terughoudendheid van de gemeenten ten aanzien van de handhaving. Oppositiepartij
VLD juichtte de ontvoogding toe en zag het gewest eindelijk bevrijd van de betuttelende
en restrictieve gewestelijke ambtenaar.
De grotere rol voor de provincies (die in het nieuwe DRO de laatste beroepstrap
vormde

waar

een

opportuniteitsbeoordeling

zou

gebeuren,

waarna

enkel

legaliteitstoezicht door de stedenbouwkundig inspecteur kon volgen) werd dan weer
niet in vraag gesteld door de actoren die een te soepele vergunningverlening door de
lokale besturen vreesden.
Algemene instemming met afbouw gemachtigd ambtenaar
Dat het functioneren van de gemachtigde ambtenaren in het verleden niet tot een
kwalitatieve vergunningverlening leidde, werd door coalitie, oppositie en middenveld
breed onderkend en met zoveel woorden in de besprekingen van het DRO vermeld

95

.

Het breken van de macht van de gemachtigd ambtenaar en het creëren van de
onderscheiden

functies

gewestelijk

stedenbouwkundig

ambtenaar

en

stedenbouwkundig inspecteur werden dan ook bijna unaniem ondersteund. De
stedenbouwkundig inspecteur kreeg naast de handhaving, ook de bevoegdheid van de
controle op de wettige vergunningverlening door de lagere overheden toegewezen.
Adviesinstanties als Mina-Raad waren uitdrukkelijk vóór, net zoals de verschillende
fracties. Enkel VLD en de vertegenwoordigers van de bedrijven formuleerden bezwaar.
Zij wezen een schorsingsbevoegdheid ten aanzien van lokale vergunningsbeslissingen
door een gewestelijke ambtenaar immers bij voorbaat af. De actoren die het meest de
vrijwaring van de open ruimte voorstonden, formuleerden voorbehoud bij de grote
bevoegdheden op lokaal niveau en pleitten voor een duidelijke inbedding in de planning
en een strenge controle op de vergunningverlening door de stedenbouwkundige
inspecteur.
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Parl.St. 1998-1999 1332/8.
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Derdenberoep
Het derdenberoep werd uitdrukkelijk ondersteund door de vertegenwoordigers van de
milieu- en natuurbeweging

96

. Agalev onderstreepte in de parlementaire discussies

uitdrukkelijk dit belang. Naast de officiële verklaring van het derdenberoep – het
verminderen van het aantal verzoeken tot vernietiging bij de Raad van State

97

– lijkt het

nieuwe middenveld dat ontstaan is sinds de jaren 1970 met nieuwe belangen in de
open ruimte als natuurbehoud, waterbeheer, milieubeleid… zich zo van impact in de
vergunningverlening te hebben verzekerd. Ook de SP zag het derdenberoep als een
manier om een te soepele vergunningverlening door de lokale overheid te vermijden.
Versnelde procedure
Over de motieven voor het invoeren van bindende behandelingstermijnen is weinig
terug te vinden in de literatuur, evenmin als over de motieven voor het afschaffen van
beroep bij de minister. Deze wijzigingen waren in ieder geval niet gecontesteerd.
Samengevat
Ten tijde van de goedkeuring van het DRO bestond er een breed draagvlak voor een
stringent vergunningenbeleid binnen de aanleg- en uitvoeringsplannen. Hetzelfde geldt
voor de verplichting aan de gemeenten om op korte termijn planmatige oplossingen te
vinden, binnen hun structuurplan, voor de bestaande situaties die van de plannen
afwijken. Het brede draagvlak wordt gevormd door de politieke meerderheid, de
groenen, het middenveld zoals vertegenwoordigd in MiNa-Raad en SERV. Een aantal
van deze actoren vond de oplossingen voor de zonevreemde constructies zelfs nog te
soepel. Enkel rond de oplossingen voor de zonevreemde bedrijven is nog geen
duidelijke consensus te vinden bij de goedkeuring van het DRO; voorstellen tot
aanpassing komen zowel vanuit het economische middenveld als vanuit VLD en CVP.
De oppositie tegen het algemene stringente vergunningenbeleid - vanuit VLD en CVP beperkt zich echter tot eerder technische details.
De bevoegdheidsverschuivingen in het DRO werden eveneens door geen enkele partij
fundamenteel in vraag gesteld. De actoren die het vrijwaren van de open ruimte hoog in
het vaandel droegen (VU, middenveld zoals vertegenwoordigd door de MiNa-Raad, …),
vreesden wel voor een te soepel beleid en ondersteunden een strenge controle door de
stedenbouwkundige inspecteur, en dus niet door de gemachtigde ambtenaar. Vanuit de
rechter oppositie werd de nood aan die strenge controle niet erkend, en de lokale
vergunningverlening met enkel legaliteitstoezicht, ondersteund. De verregaande
beslissingen omtrent bindende behandelingstermijnen waren geen voorwerp van debat
in deze periode.
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3.2.

Handhaving

3.2.1

Instrumenten van de handhaving rond 1999
De handhaving zoals decretaal geregeld in het DRO van 1999 vormt grotendeels een
voortzetting van de reeds strenge regeling zoals al in de stedenbouwwet van 1962
ingeschreven, en sindsdien verder aangepast en verfijnd. Basisprincipes van het DRO
in 1999 waren ten eerste de strafbaarheid van werken in tegenstrijd met de
vergunning(splicht) of met de bestemmingsplannen, en de strafbaarheid van de
instandhouding van deze werken. Naast strafbaarheid was ten tweede de mogelijkheid
om herstelmaatregelen op te leggen essentieel: herstel, aanpassingswerken en/of
betaling van meerwaarde. Hierbij werd niet getornd aan de principes uit de omzendbrief
Baldewijns om principieel te kiezen voor herstel in de oorspronkelijke toestand als
herstelmaatregel. Ook waren er mogelijkheden voorzien om bij wijze van preventie de
werken te staken en de doorbreking van het stakingsbevel te sanctioneren. Voor
kleinere en regulariseerbare overtredingen was een vorm van minnelijke schikking een
mogelijkheid. Voor vonnissen die verplichtten tot herstel was de mogelijkheid voorzien
om tot ambtshalve uitvoering over te gaan.
Om de handhaving hanteerbaar te maken en te beperken tot de echt storende
overtredingen, werden er wel aanpassingen aangebracht in de vergunningsplicht

98

. De

lijst van werken die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht werd in de jaren 1990
uitgebreid. Handhaving kon zo onttrokken worden aan het niveau van de burenruzies
over minieme werken

99

.

Ook voerde het DRO een aantal nieuwe zaken in met het oog op preventie. Zo werden
de inbreuken tegen de informatieplicht bijkomend strafbaar gesteld in het DRO, met de
bedoeling het stedenbouwkundig misdrijf door onwetende burgers te voorkomen en de
vastgoedsector en het notariaat te responsabiliseren

100

. Ook werden de straffen

gevoelig vergroot ten aanzien van de stedenbouwwet en latere wijzigingen, met het
afschrikkend effect als uitdrukkelijk doel

101

. De strafbaarheid gold niet enkel meer ten

aanzien van de feitelijke overtreders maar ook ten aanzien van de eigenaar die de
overtreding toestond of aanvaardde. Het DRO legde bovendien aan de gemeenten op,
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Reeds in de jaren 1970 werd per uitvoeringsbesluit bepaald welke kleine werken vrijgesteld waren van
vergunningsplicht. In 1996 onderging dit besluit een belangrijke aanpassing, en werden heel wat
vrijstellingen bijkomend geëxpliciteerd. Dit gebeurde mede om te vermijden dat handhaving zich zou moeten
bezighouden met kleinere dossiers die letterlijk genomen onder de vergunningsplicht vielen maar niet pasten
binnen de geest van de stedenbouwwet. In 2000 werd in het DRO bijkomende vergunningsplicht ingevoerd
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om in het vergunningenregister duidelijkheid te scheppen over het al dan niet bestaan
van een overtreding, zodat dit bij overdracht van goederen bekend zou zijn.
Belangrijk is ook de nieuwe figuur van de stedenbouwkundige inspecteur, die samen
met de lokale ambtenaren en de gerechtelijke politie de vaststellingsbevoegdheid kreeg
toegewezen. De handhaving hoorde voordien tot de bevoegdheden van de
gemachtigde ambtenaren. De

stedenbouwkundig

inspecteur

kreeg belangrijke

controlerende taken ten aanzien van de lokale besturen en controleurs (m.b.t. staking
van werken, formuleren herstelmaatregel,…). Overigens werd ook de controle op de
vergunningen (schorsings-bevoegdheid) bij de stedenbouwkundige inspecteur gelegd.
De stringente handhaving die al was aangezet in de helft van de jaren 1990, werd in het
DRO aangehouden. Bijkomende instrumenten in het DRO waren vooral gericht op een
betere preventie door uitbreiden van de strafbaarheid en door instrumenten die
moesten zorgen voor een correcte inschatting van de mogelijkheden van een
onroerend goed door de eigenaar. Belangrijke instrumenten zijn:


de nieuwe functie van stedenbouwkundig inspecteur



de strafbaarheid van overtreding van vergunningsplicht, van werken in strijd met de
plannen, van instandhouding van werken in overtreding, van foute informatie door
professionelen



instrumenten voor preventie: de registers, de uittreksels hieruit,



het proces-verbaal en het stakingsbevel



de minnelijke schikking voor kleinere overtredingen en de regularisatievergunning



vonnis: straf – dwangsom – herstelmaatregel (principiële keuze voor herstel in
oorspronkelijke toestand)

3.2.2.



inning van dwangsommen



ambtshalve uitvoering van herstel in de oorspronkelijke toestand

Actoren van de handhaving rond 1999

Breed draagvlak voor beleid Inspectie
De nood aan een strikt handhavingsbeleid en een breuk met de situatie van de jaren
1980

werd uitdrukkelijk onderstreept door

de actoren uit de coalitie rond

structuurplanning en een verstrengd vergunningenbeleid. Mina-Raad en SERV haalden
dit uitdrukkelijk aan in hun advies. Ook de politieke discussie was heel erg beperkt.
CVP stelde voorzichtig dat het handhavingsbeleid door de lokale overheden zich
wellicht beter richtte op de preventie, en de harde aanpak gereserveerd moest blijven
voor de Stedenbouwkundig Inspecteur en het gerecht

102

. Het feit dat deze

Stedenbouwkundig Inspecteur zowel de (controle op de lokale en) gewestelijke
handhaving kreeg toebedeeld als de controle op een correcte vergunningverlening,

102

Parl. St. Vl.Parl. 1998-1999 1332/8.
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stond echter niet ter discussie. Blijkbaar werd de strikte lijn van de bouwinspectie
algemeen ondersteund.
De rol van de stedenbouwkundig inspecteur werd slechts betwist door één oppositielid
die als jurist-advocaat in de praktijk eveneens individuele overtredingsdossiers
behartigde. Een waslijst met voorstellen en bemerkingen kwam er van datzelfde
oppositielid: de opmerkingen betroffen kleine aanpassingen die invloed zouden
(kunnen) hebben op lopende handhavingsdossiers

103

. De discussies over het DRO

liepen immers op het moment waarop volop dwangsommen werden geïnd en de
Vlaamse overheid enkele ambtshalve afbraken van illegale woningen waarvan de
afbraak bij vonnis was bevolen, had uitgevoerd (1998 - 1999). De belangen van de
overtreders vonden via de behartigende advocaat hun weg naar de parlementaire
discussie

104

. Ook het Vlaams Blok diende een voorstel in met het oog op de verjaring

van de strafvordering.
Leden uit de meerderheid pikten deze thema’s in de amenderingen echter niet mee op:
de parlementaire voorstellen bleven beperkt tot veeleer technische details

105

. Binnen

de parlementaire discussie over een soepeler aanpak voor de oudere overtredingen en
de mogelijkheden om een soort amnestie door te voeren was SP overduidelijk tegen;
coalitiepartner CVP onthield zich grotendeels van commentaar.
Het DRO werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 18 mei 1999, vlak voor de
Vlaamse verkiezingen van juni 1999, zonder dat er nog aan de grote lijnen werd
gesleuteld.
Het stringente handhavingsbeleid dat werd aangezet in de periode 1992 - 1996, werd
ten tijde van de eerste goedkeuring van het DRO niet in vraag gesteld . CVP
benadrukte daarbij vooral de nood aan preventie. Algemeen werd de versterkte werking
van de administratie bouwinspectie gehonoreerd en werd de keuze voor een
onafhankelijk stedenbouwkundige inspecteur onderschreven. Tegenkanting vanuit VLD
en Vlaams Blok, leidde niet tot uitgebreide parlementaire discussies.
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3.3.

Kader voor de vergunningverlening: (bestemmings)plannen

2.1.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Het DRO hernam de bepalingen van het planningsdecreet van 1996, maar greep ook
verdergaand in op de vergunningverlening en op de bestemmingsplannen. Het decreet
maakte immers de opmaak van een nieuwe generatie van bestemmingsplannen ruimtelijke uitvoeringsplannen of R.U.P.’s - mogelijk. Ruimtelijke uitvoeringsplannen,
konden worden opgemaakt door de drie beleidsniveaus met een detailniveau eigen aan
het te regelen onderwerp. Het principe van de stedenbouwwet – algemene
voorschriften op Vlaams niveau, verder te detailleren op lokaal niveau – werd verlaten.
Binnen het principe van subsidiariteit maken de drie beleidsniveaus, elk voor hun eigen
bevoegdheden, plannen op met het type voorschriften dat geschikt is voor de te regelen
materie. Het gaat bovendien niet meer om plannen al dan niet afwijkend van
gewestplannen. De plannen van aanleg worden immers door de RUP’s overschreven.
De grote lijnen en bedoelingen van de RUP’s zijn uitvoerig omschreven in de literatuur
106

.

Fundamenteel nieuw in het DRO voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen was de heel
algemene omschrijving van de inhoud ervan, vergeleken met de gedetailleerde
omschrijving van de inhoud van de plannen van aanleg in de stedenbouwwet van 1962.
Het

ruimtelijk

uitvoeringsplan

bevat,

naast

grafisch

plan,

‘erbij

horende

stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het
beheer’ (artikel 38). Verder wordt enkel gestipuleerd wat deze voorschriften nog kunnen
inhouden: ‘De stedenbouwkundige voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen
inhouden, met inbegrip van bouwverbod. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen
van die aard zijn dat ze na verloop van tijd in werking treden of dat de inhoud op een
bepaald tijdstip verandert. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen modaliteiten
voorschrijven die bij de inrichting van het gebied in acht moeten worden genomen.’
(art.39). Nieuw ten aanzien van de aanlegplannen is dat de keuze opengelaten wordt
welke dingen worden geregeld. Nieuw is ook de mogelijkheid tot wijziging in de tijd van
de voorschriften. Tenslotte is het aspect ‘beheersvoorschriften’ belangrijk. De
toelichting bij het decreet is hieromtrent redelijk vaag. Ze stipuleert dat een RUP zich
steeds tot ruimtelijke aspecten moet beperken, en geeft voorbeelden: ‘reliëfwijziging,
een algemeen voorschrift over de bewaring van het landschappelijk of architectonisch
karakter, op lokaal niveau de bewaring van een beeldbepalend groenelement in een
bebouwde omgeving, enzovoort’. Nieuw is tenslotte de mogelijkheid tot vastleggen van
modaliteiten. Voor zover die ingevuld worden als procedurevoorschriften (bijkomende
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Vereniging voor Ruimte en Planning 2001)
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adviesvragen, voorafgaandelijke uitwerking in een lokaal RUP), wordt deze
mogelijkheid wel beperkt tot de gewestelijke RUP’s.
Door de mogelijkheid om de voorschriften te laten variëren in de tijd en door de
mogelijkheid om modaliteiten te regelen die bij de inrichting moeten in acht worden
genomen, werden de nieuwe planningsideeën die ontstonden sinds het midden van de
jaren 1980, zo deels in het DRO doorvertaald. De mogelijkheid tot het inbrengen van
tijdsbepalingen en het afschaffen van de verplichte detailleringsgraad van de BPA’s
kwamen deels tegemoet aan de problemen die waren ervaren met het starre karakter
van de BPA’s oude stijl en de rechtspraak over de BPA’s die flexibele voorschriften in
vraag stelde. Het werd nu wel mogelijk om ruwere voorschriften op te maken met een
grotere vrijheid voor overheden voor het beoordelen van vergunningen en meer marge
voor ontwerpers van bouwprojecten als gevolg.
Martens en Vloebergh (2006:24) wijzen er echter op dat het DRO de ideeën omtrent
bestemmingsplannen onvolledig doorvertaald had en stellen terecht dat het een
‘aandachtige lezer’ vraagt die ‘hier een duidelijk antwoord [vindt] op de juridische
problemen die waren gerezen naar aanleiding van enkele arresten van de Raad van
State omtrent de BPA's’. De mogelijkheid om de gewenste ontwikkeling te verfijnen aan
de hand van bijkomende beoordelingen werd immers niet fundamenteel veranderd ten
aanzien van de BPA’s. De mogelijke modaliteitsbepalingen voor de lokale ruimtelijke
uitvoeringsplannen waren immers niet duidelijk gedefinieerd. Een tussengeschoven
procedurestap om te beslissen over de bestemming en ontwikkelbaarheid van een
gebied, werd nog steeds niet voorzien. Het volledig doorschuiven van de beslissing
over bestemming of inrichting naar een later tijdstip, bleef dus onmogelijk, althans voor
de lokale en provinciale overheden.
Het reserveren van gebieden voor ontwikkeling op overheidsinitiatief, belangrijke
betrachting vanwege de professionele planners om gebieden op een meer strategische
wijze te kunnen aansnijden, bleef eveneens een niet geregelde kwestie. Het DRO
voorzag dat voorschriften na verloop van tijd kunnen veranderen. Op deze wijze werd
het mogelijk om het aansnijden van een gebied met nog enkele jaren uit te stellen. Of
om een uitdoofbeleid voor bepaalde ongewenste activiteiten te voeren zonder de
bestaande activiteit te treffen. Het DRO leverde niet de basis om deze beslissing over
wijziging van een bestemming te nemen op een zelf gekozen moment

107

. Wel werd

door het modaliteitsvoorschrift en de bijbehorende toelichting aan het Gewest de
mogelijkheid geboden om de concrete inrichting via de verplichting van een lokaal RUP,
op later tijdstip verder te detailleren. Nergens echter leverde het DRO een nieuwe basis
om gronden te reserveren voor ontwikkeling of beheer door de overheid zelf

108

.
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Natuurlijk kan de overheid op elk moment wel het plan herzien, conform de geijkte procedures.
Ook niet door het toevoegen van de mogelijkheden om het beheer te regelen. De beheersvoorschriften
regelen het behoud van de juiste ruimtelijke condities voor de gewenste activiteiten en behoud van
ruimtelijke kwaliteiten.
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39

Alhoewel ruimtelijke uitvoeringsplannen door de planningswereld (studiebureaus,
academici, ambtenaren, intercommunales, …) als uitvoeringsinstrument van de
structuurplanning werden gezien

109

, werden zij zoals de gewestplannen en plannen

van aanleg de facto onderdeel van het vergunningensysteem. R.U.P.’s zouden na de
vaststelling van het DRO als toetskader van de vergunningen immers stilaan in de
plaats komen van de plannen van aanleg. De dubbele functie van R.U.P.’s als
uitvoering van structuurplannen en toetskaders voor vergunningen maakte ook de
structuurplannen deel van het vergunningensysteem. Impliciet dwong het DRO de
overheden ook om voor delen van het grondgebied waar problemen waren met
gewestplannen en BPA’s, op heel korte termijn nieuwe vergunningenkaders (de
B.P.A.’s of R.U.P.’s zonevreemde woningen en bedrijven) op te maken, zoals
hierboven beschreven. Afwijkende vergunningen waren immers nog maar in een korte
periode mogelijk. Ook dit droeg bij tot een versnelde opname van de nieuwe
bestemmingsplannen in het vergunningensysteem.

2.1.2. Actoren en belangen achter de nieuwe kaders voor de v ergunningverlening
De vernieuwing in de aard van de voorschriften kwam er op vraag van een drietal
groepen: (1) professionele planners uit de academische wereld met kritieken op een al
te rigide rationeel-comprehensieve planning, een deel van de ambtenarij dat meer
discretionaire bevoegdheden bij de vergunningenverlening door de administratie
verdedigde en ontwerpbureaus die zochten naar meer strategische voorschriften; (2)
ontwerpers van bouwprojecten die meer openheid en flexibiliteit van bouwvoorschriften
konden waarderen; (3) de milieu- en natuursector die hoopte natuurwaarden beter te
kunnen beschermen..
De kwestie van de soorten voorschriften was helemaal afwezig in de politieke debatten
110

. De discussies over de RUP’s waren vooral vragen naar verduidelijking, net als ten

tijde van het planningsdecreet van 1996 enkele jaren voordien, over de relatie
structuurplan, gewestplan en ruimtelijk uitvoeringsplan. Ze gingen over inspraak, over
de rol van de provincies, over de rol van de Raden versus de uitvoerende macht. De
vernieuwde inhoud van een RUP was echter politiek geen item.
De voorbereidende adviezen duidden wel op de vragen vanuit het middenveld, met
name de milieu- en natuursector, die het toevoegen van de voorschriften m.b.t. beheer
voorstond

111

. Tegelijk drong deze sector aan op een snelle éénvormige regeling voor

109

Het principe om ruimtelijke uitvoeringsplannen als uitvoeringsinstrumenten van structuurplannen te zien,
is al terug te vinden bij Van den Broeck (1985) en kadert in de zoektocht van planners naar het verbeteren
van de implementatie van planning. In het planningsdecreet van 1996 werden plannen van aanleg overigens
eveneens aangezien als op te maken in uitvoering van structuurplannen.
110
Parl. St. Vl.Parl. 1998-1999 1332/8.
111
Een duidelijke vraag naar de mogelijkheden om beheersaspecten te regelen kwam van de Mina-Raad met
een afwijkend standpunt van de Boerenbond: Parl. St. Vl.Parl. 1998-1999 1332/1, p. 139-140
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de bestemmingsvoorschriften zodat de realisatie van het natuurdecreet, meer bepaald
de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk, niet in het gedrang zou komen.
Hoe de MiNa-Raad de beheersvoorschriften concreet ingevuld zag, werd echter ook
hier niet duidelijk gemaakt. Dit vraagstuk bleef dus na de inwerkingtreding van het DRO
bestaan. Ook de vraag van VLACORO naar opname van meer uitvoeringsgerichte
uitspraken in de RUP’s als fasering of financieringsschema’s

112

, bleef onbeantwoord.

De betrachtingen vanuit de planningswereld botsten met het ongrondwettelijk karakter
dat de rechtspraak reeds sinds de jaren 1980 toedichtte aan elk voorschrift dat het
beschikkingsrecht over een grond aan overheidsinitiatief onderwerpt. Ook in het DRO
bleef de mogelijkheid om strategisch te plannen onderworpen aan de beperkingen die
volgen uit de bescherming van het eigendomsrecht. Naast de rechtspraak kwam stilaan
ook reactie van eigenaars(verenigingen), (delen van) politieke partijen en sommige
veeleer rigide ambtenaren tegen de flexibiliteit die in R.U.P.’s mogelijk was. Dit luidt een
nieuwe periode in de geschiedenis van het vergunningensysteem in, waar we in deel IV
op ingaan.

112

Parl. St. Vl.Parl. 1998-1999 1332/1, p. 220
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Deel IV Evolutie van het
vergunningensysteem van 1999 tot 2009
Met het decreet van 18 mei 1999, bedoeld om in werking te treden op 1 oktober 1999,
legde de toenmalige CVP-SP-VU regering Van den Brande IV een heel nieuw kader
vast voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Dit decreet - gedragen door de
planningswereld met daarin ambtenaren, studiebureaus, academici, intercommunales,
vertegenwoordigers van diverse sectoren (mobiliteit, natuur en milieu, landbouw,
streekontwikkeling, landinrichting,…) enz. - kent zoals hoger beschreven een lange
voorgeschiedenis, in het bijzonder met de voorbereidingen in de jaren 1990. Belangrijke
stappen waren de goedkeuring van het ontwerp van ruimtelijk structuurplan in 1995, de
goedkeuring van het planningsdecreet van 24 juli 1996 en de definitieve vaststelling
van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen op 23 september 1997, de uitbouw van de
administratie ruimtelijke planning enz. In 1999, met de goedkeuring van het DRO, werd
het kader voor de ruimtelijke planning en voor de vergunningverlening en handhaving
gebundeld in één decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Vanaf 1999 start echter een nieuwe periode. het vergunningensysteem wordt
aangepast vanuit de bekommernis om de individuele eigendomsrechten, ondersteund
door de vertegenwoordigers van de individuele eigenaar, inclusief overtreders, en de
bedrijfswereld. Keerpunt vormen de gelijktijdige Europese, federale en regionale
verkiezingen van 13 juni 1999, die in juli 1999 een nieuwe Vlaamse regering met VLD,
sp.a, Groen! en VU aan de macht brachten, geleid door minister-president Dewael
(VLD). De VLD -grootste partij in de nieuwe regering - had vlak voor de verkiezingen
aanpassingen aan het DRO geëist:


op vlak van bijkomende regularisatiemogelijkheden door uitbreiding van het
vergund geacht karakter van gebouwen en van de vergunbaarheid van werken aan
(of regularisatie van werken aan) zonevreemde gebouwen;



voor een snelle oplossing voor uitbreidingen van zonevreemde bedrijven;



op vlak van handhaving met het oog op vlotte regularisaties en wegvallen van
strafbaarheid.

Onder de nieuwe regering werd het regelgevend kader systematisch aangepast,
leidend tot 20 decreetswijzigingen tussen september 1999 en 2009. De belangrijke
decreetswijziging van 2009 die werd gecoördineerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, vormt het sluitstuk van deze hervormingen.
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4.1.

Vergunningen

4.1.1.

Instrumenten

Het DRO ter discussie
De verkiezingsstrijd en de installatie van een paars-groene regering luidden een
periode in van aanhoudende decreetswijzigingen, die de vergunningverlening en
handhaving sterk wijzigden. Het systeem van vergunningenverlening ingebed in een
systeem

van plannen,

controle

en handhaving

werd ondergraven

door

de

systematische uitbreiding van de mogelijkheden om in de vergunningverlening van de
plannen af te wijken.
In de verkiezingsperiode vlak na de goedkeuring van het DRO werden de zonevreemde
woningen en bedrijven een belangrijk thema. Voor de bedrijven was dit al
aangekondigd in de debatten over het DRO. Voor de andere zonevreemde constructies
barstte de discussie pas na de goedkeuring van het DRO los, op politiek niveau en
aangejaagd door een deel van de bevolking. Groeperingen die ijverden voor een
verregaande regeling voor de zonevreemde woningen zagen het licht

113

. De aspecten

‘vergunningen voor zonevreemde gebouwen’ en ‘handhaving’ werden in deze periode
vermengd

114

. De beelden van die enkele ambtshalve afbraken van woningen die onder

minister van ruimtelijke ordening Stevaert vóór de verkiezingen waren uitgevoerd,
werden gebruikt door de oppositie om de eigenaars van zonevreemde woningen te
overtuigen dat dit ook hen kon gebeuren

115

. De bevolking werd door de voorstanders

van een soepel vergunningensysteem benaderd met het doembeeld van een uitdovend
karakter voor alle zonevreemde woningen

116

. Nochtans had het DRO net in een aantal

oplossingen voorzien voor de verbouwingen, beperkte uitbreidingen en in vele gevallen
herbouw van de zonevreemde woningen (zij het voor een overgangsperiode van vijf
jaar - artikel 165 en 166 DRO). De planners, academici, ambtenaren, politici, partijen
enz. die in de jaren 1990 het DRO hadden tot stand gebracht, slaagden er niet in om
voor de publieke opinie een correct beeld te schetsen.

113

Zo kwam er in juni 2000 de eerste uitgave van de nieuwsbrief Mijn Huis Mijn Recht, roerde zich opnieuw
het Nationaal Comité voor de Weekendverblijven, en ontstonden verenigingen als Ruimte Voor Mensen,
Zonevreemd Vlaanderen en Platform Buitengebied.
114
Interviews met de heren H. Beersmans, H. Bloemen en S. Van Rossum. In de parlementaire debatten over
de aanpassing aan het decreet RO wordt nog steeds regelmatig gesproken van ‘regularisatie’ van
zonevreemde woningen.
115
Interviews met de heren H. Beersmans en H. Bloemen, 2010.
116
Woordvoerders van Mijn Huis Mijn Recht en gelijkaardige organisaties stelden dat alle zonevreemde
woningen moesten verdwijnen in interviews, nieuwsbrieven en web-berichten; voorbeelden op
http://mijnhuismijnrecht.skynetblogs.be, http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie ,
http://www.livios.be/nl/_build/_firs/_admi/3225.asp?content=Tienduizenden%20vergunde%20huizen%20w
orden%20waardeloos , http://www.grvl.be/Untitled-3.htm, …
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Vanaf 2000 werd ook duidelijk dat de ontvoogding van de gemeenten meer tijd in
beslag zou nemen dan verondersteld bij de voorbereiding van het DRO. Uiteraard
moest ermee rekening gehouden worden dat voor vele lokale besturen de zeer korte
periode om aan alle ontvoogdingsvoorwaarden te voldoen, een onhaalbare opdracht
was

117

. De zware opdracht voor de steden en gemeenten werd echter ook ingeroepen

om de ideeën over een vergunningenbeleid gebaseerd op een beleidsvisie en een
planmatige gebiedsgerichte benadering van elke problematiek, af te bouwen.
Alhoewel de gemeenten in principe ondersteund werden om de overgang te maken
naar het nieuwe plannings- en vergunningensysteem met behulp van subsidies en
opleidingsmogelijkheden, werd de zware taak voor de gemeenten samen met de hetze
rond de zonevreemde constructies aangegrepen om het DRO op fundamentele keuzes
systematisch aan te passen en de impact van planning via het vergunningensysteem
verder af te bouwen.
Helemaal aan het begin van de regeerperiode 1999-2004 werd de inwerkingtreding van
het decreet met een jaar uitgesteld, om de tijd te nemen een eerste set van
aanpassingen te kunnen doorvoeren.
In een eerste technisch wijzigingsdecreet van april 2000 werden, naast rechtzetting van
wat fouten en onduidelijkheden in het DRO en het opvangen van het uitstel met één
jaar, al enkele zaken aangepakt die de nieuwe Vlaamse Regering zwaar op de maag
lagen. Na de eerste ‘technische’ wijzigingen volgden onder de paars-groene regeringen
Dewael en Somers vier zeer ingrijpende wijzigingsdecreten

118

die de opties van het

eerste DRO ondergroeven. De lijn werd doorgezet aan het begin van de regering
Leterme I

119

. Hieronder gaan we daar dieper op in.

Generieke regels voor de zonevreemde constructies
Al direct na het aantreden van de nieuwe regering werd het enige belangrijke punt van
discussie ten tijde van de goedkeuring van het DRO aangepakt. In het eerste technisch
wijzigingsdecreet van april 2000 werd al een eerste versoepeling voor de zonevreemde
bedrijven aangebracht, in afwachting van de latere meer grondige wijzigingsdecreten
inzake zonevreemdheid. Het planologisch attest werd immers mogelijk gemaakt ook in
gemeenten

die

nog

BPA’s

opmaken.

Daarnaast

werden

de

generieke

afwijkingsmogelijkheden voor de zonevreemde gebouwen een eerste keer beperkt
versoepeld

120

.
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Vooral de opmaak van het vergunningenregister is een sterk onderschatte opdracht gebleken.
Decreet van 13 juli 2001 inzake de zonevreemde woningen, van 19 juli 2002 inzake de zonevreemde
woningen (bis) en de zonevreemde bedrijven, het handhavingsdecreet van 4 juni 2003 en het technisch
wijzigingsdecreet van 21 november 2003.
119
Reparatiedecreet van 22 april 2005.
120
De mogelijkheden tot herbouw worden uitgebreid naar kinderen en erfgenamen van de zonevreemde
woningen, en naar bijkomende ‘niet-kwetsbare’ gebieden.
118
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In de decreten zonevreemdheid van 2001 en 2002 werd (voorlopig) nog aangenomen
dat de gemeenten een planmatige oplossing voor de zonevreemde problematiek
zouden bedenken. Eén van de drijfveren die het DRO inbouwde om de gemeenten aan
te zetten tot planningsinitiatieven was de bewust beperkte periode waarbinnen er nog
afwijkingen konden worden toegestaan op de plannen van aanleg. Deze dreiging werd
in 2001 met een jaar uitgesteld, maar met behoud van de verplichting om tegen mei
2006 snel tot een planmatige oplossing te komen

121

. Door het reparatiedecreet van

2005 echter, werd op het eerste gezicht nogmaals een uitstel met 1 jaar gegeven voor
de RUP’s zonevreemdheid tot 2007. Maar in de praktijk verviel de verplichting om het
probleem planmatig aan te pakken. De dreiging van het verliezen van de
vergunningsbevoegdheid aan de provincies werd immers opgeheven, waardoor er nog
weinig aanleiding voor de gemeenten was om deze verplichting ook effectief te
vervullen

122

.

Ondertussen trok de regering de kaart van generieke regelingen op Vlaams niveau voor
123

de vergunbaarheid, rond de thema’s die zich aandienden

. De sterke drive in het

DRO van 1999 om de planningstaken op te nemen werd vanaf 2001 immers
systematisch afgebouwd door mogelijk te maken om onbeperkt volgens het oude
systeem vergunningen te blijven afleveren. Blijkbaar ervoeren lang niet alle gemeenten
de

ontvoogding

als

een

voordeel.

De

bindende

behandelingstermijnen

van

vergunningsaanvragen en de bijbehorende personeelsbelasting lagen ongetwijfeld aan
de basis hiervan. De eigenaars moesten immers beschermd worden tegen een
eventueel stilzittende gemeente, aldus de regering

124

, waardoor het recht om

afwijkingen te bekomen op de ‘oude’ plannen van aanleg, decretaal moest worden
gegarandeerd. Vragen van de administratie om dit recht op afwijking toch enigszins te
nuanceren, werden genegeerd

125

.
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In het decreet van 13 juli 2001 verviel de tijdelijkheid (5 jaar) van de overgangsmaatregel die de
afwijkingen toeliet. Echter, als de gemeenten een jaar later geen RUP zonevreemdheid hadden, zouden ze
hun vergunningsbevoegdheid verliezen aan de provincie analoog aan de bestraffing van het niet voldoen aan
de vijf ontvoogdingsvoorwaarden.
122
In de memorie van toelichting wordt de reden als volgt beschreven: ‘Zoals hierboven al aangegeven,
vormt de sanctieregeling gelet op de huidige stand van zaken een probleem. Het is een erg ingrijpende
maatregel, en het lijkt materieel ook weinig doenbaar om alle vergunningen van de gemeenten die niet aan
de vijf voorwaarden voldoen, door de bestendige deputatie te laten afhandelen. Deze zijn hiervoor niet
uitgerust, wat tot lange vertragingen en chaos zou leiden.’ Slechts een beperkte “stok achter de deur” werd
behouden in die zin dat de Vlaamse overheid “maatregelen” kon treffen ten aanzien van de stilzittende
gemeenten, en dat vanaf 2007 geen van het gewestplan afwijkende BPA’s meer konden worden
goedgekeurd.
123
Om een blijvende ongelijkheid te vermijden tussen burgers in ontvoogde gemeenten met korte
behandelingstermijnen en niet-ontvoogde gemeenten waar de behandelingstermijnen niet dwingend zijn,
voerde de Vlaamse Codex RO in 2009 wel een correctie door.
124
Vlaams Parlement, Parl. St. 2000-2001/720 – nr. 4.
125
De administratie heeft verzocht hiervan een “uitzonderingsbepaling” te maken en niet gewoon
vergunningen in afwijking van… maar daarop is niet ingegaan: Parl. St. 2000-2001/720 – nr. 4, p.47.
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In een omgekeerde redenering werden vervolgens de rechten van de eigenaars in de
actieve, plannende gemeenten gespiegeld aan de basisrechten - die in eerste instantie
maar ontwikkeld werden als overgangsmaatregel - van eigenaars in de niet-ontvoogde
gemeenten. Zo werd het gaandeweg onmogelijk om met een RUP van de generieke
basisrechten af te wijken. In het wijzigingsdecreet zonevreemdheid bestond nog de
marge om op basis van gebiedsspecifieke afwegingen regelingen te treffen waarbij de
basisrechten niet volledig in een RUP werden doorvertaald. Dit werd uitdrukkelijk nog
bevestigd in het schrijven van de minister aan de gemeenten van 24 juni 2005 over de
decreetswijziging van 2005 omtrent het RUP zonevreemde woningen.
Gedurende de regeringen Leterme en Peeters in de tweede helft van de jaren 2000
werd een volgend omvattend wijzigingsdecreet voorbereid dat zou leiden tot de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 2009 (VCRO). Deze decreetswijziging
bevatte - wat verscholen temidden van de 100-den bepalingen - enkele weinig
opvallende wijzigingsartikels met zeer verstrekkende gevolgen voor de verhouding
planning versus vergunningverlening. De VCRO vervolledigde immers de evolutie naar
een

beleid

in

de

open

ruimte

gebaseerd

op

generieke

regels

voor

de

vergunningverlening. Meest fundamenteel is de optie om alle afwijkingsregels niet
alleen toe te passen ten aanzien van de gewestplannen en APA’s, maar nu ook van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Een regeling die aanvankelijk bedoeld was als
overgangsregeling, met verplichting voor gemeenten om planmatig de beste oplossing
vast te leggen na een gebiedsgerichte afweging, werd zo de norm voor zonevreemde
woningen in de open ruimte. De mogelijkheid om een afweging te maken werd aan de
gemeenten ontnomen: strengere regels opleggen in een RUP heeft geen enkele zin.
Met als gevolg dat, gemotiveerd vanuit de gelijkheid voor burgers binnen ontvoogde en
niet-ontvoogde gemeenten, de mogelijkheden tot gebiedsspecifiek beleid ook voor de
actieve gemeenten op een aantal thema’s sterk werden ingeperkt. Deze evolutie
doorkruist niet alleen een gebiedsspecifiek vergunningenbeleid, maar ook de ideeën
van subsidiariteit en van een autonoom lokaal vergunningenbeleid die in het
planningsdecreet (1996) en DRO (1999) waren ingebed.
De VCRO grijpt bovendien voor het eerst ook fundamenteel in op de inspanningen van
gemeenten om ook buiten de open ruimte, in de bebouwde kernen, aan planning te
doen. Ook ten aanzien van BPA’s gelden op dit moment immers de basisrechten. Het
effect van deze snel doorgetrokken bepaling is, dat in sommige gevallen een correct
geplaatste woning volgens het BPA veel strenger moet worden beoordeeld dan een
3

woning in de tuinzone, die in principe tot 1000 m kan worden uitgebreid. Het is nog
helemaal onduidelijk hoe het argument van de goede ruimtelijke ordening tegen deze
basisrechten zal worden afgewogen in de rechtspraak. Het is eveneens onduidelijk
welke gevolgen er zullen zijn indien een gemeente een BPA wil vervangen door een
RUP en toch bijkomende beperkingen zal opleggen.
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Ook in de evolutie van het instrumentarium voor de zonevreemde bedrijven stellen we
dezelfde tendens vast. Ook hier werd het stilaan onmogelijk om in een RUP nog
strenger op te treden dan de generieke basisrechten voorzagen. Voor de bedrijven
werd bovendien het instrument planologisch attest steeds krachtiger. In het DRO was
dit bedoeld als middel om gemeenten aan te zetten om per RUP of BPA een uitspraak
te doen over de mogelijkheden voor een individueel bedrijf. Al snel, in 2000, kon een
planologisch

attest

planningsvoorwaarden

ook

gebruikt

voldeden

worden
en

dus

in
nog

gemeenten
BPA’s

die

niet

opmaakten.

aan

de

Na

het

wijzigingsdecreet zonevreemde bedrijven van 2002 kon het planologisch attest ook
gebruikt worden om vergunningen al af te leveren voordat de planningsprocedure was
doorlopen. Met als gevolg veel onduidelijkheid voor de aan het planningsproces
gekoppelde controleprocedures als MER, openbaar onderzoek, mobiliteitsstudie,…
Uiteindelijk zou het planologisch attest, aanvankelijk bedoeld als overgangsmaatregel in
afwachting van planningsinitiatieven van de gemeente, een permanent middel worden
om de beleidsdoelstellingen van de overheid in vraag te stellen. Immers: de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ook voor bedrijven zonevreemd ten aanzien
van een RUP, het planologisch attest kan worden aangevraagd.
Steeds ruimere afwijkingsmogelijkheden van het bestaande vergunningenkader
De generieke afwijkingsmogelijkheden werden in de periode 2000-2005 bovendien
systematisch verruimd. Het betreft zowel de toegelaten werken zelf als de gevallen en
omstandigheden waarin van afwijkingsmogelijkheden gebruik kan worden gemaakt. Zo
werden in opeenvolgende decreetswijziging en uitvoeringsbesluiten bijkomende
mogelijke gevallen voor afwijking van de aanlegplannen ingeschreven: voor
zonevreemde “constructies” in het algemeen (niet meer enkel voor woningen en
bedrijfsgebouwen), voor monumenten, voor steeds meer handelingen van algemeen
belang, met het oog op recreatief medegebruik, … Bovendien werden bijkomende
afwijkende

functiewijzigingen

mogelijk.

Meest

ingrijpend

zijn

natuurlijk

de

afwijkingsmogelijkheden voor de zonevreemde woningen, waar het volume van
uitbreiding stapsgewijze werd opgetrokken, het recht op herbouw uitgebreid, de
mogelijke afwijkende functiewijzigingen aangevuld, afwijkingsmogelijkheden op APA’s
werden ingevoerd, … ook voor de zonevreemde bedrijven werd de omvang van de
toelaatbare afwijkingen steeds groter.
Tenslotte wordt in 2009 met de ‘afwerkingsregel’ van de VCRO, opnieuw de
mogelijkheid opengezet om nieuwe zonevreemde woningen op te richten.
Afbouw van overheidssturing voor nieuwe ontwikkelingslocaties
In de loop van de jaren 2000 creëerde de rechtspraak meer en meer beperkingen op
het instrument RUP (zie hieronder) en op de instrumenten die waren ontwikkeld om
binnen de plannen van aanleg een meer overheidsgestuurde aanpak voor nieuwe
ontwikkelingen waar te maken.
47

In navolging van de doelstellingen van het RSV en kort na de inwerkingtreding van het
DRO werden per omzendbrief ministeriële richtlijnen verspreid over de voorwaarden
voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Vooral vanuit de juridische wereld
werden in de loop van de jaren 2000, deze richtlijnen aangevochten (Defoort 2006). De
standpunten van de juristen baseerden zich op de eerdere duidelijke rechtspraak van
de Raad van State die stelde dat een procedure opgelegd per omzendbrief, niet
rechtsgeldig kan worden opgelegd omdat een omzendbrief geen voorschriften kan
aanvullen

126

. Bovendien, zoals sinds de jaren 1980 reeds talloze keren benadrukt in

arresten, moet een gewestplan op zich een voldoende basis vormen voor het realiseren
van de bestemming, zonder bijkomende beslissing van de overheid. Een hele reeks
van arresten verduidelijkten dan ook in de jaren 2000 dat de verplichting van de
woonbehoeftestudie niet wettelijk was. Via een analoge redenering kan ook de atlas
van de woonuitbreidingsgebieden vanuit juridisch oogpunt niet toegepast worden
(Defoort 2006).
Ook de rechtspraak over de onwettigheid van gewestplanvoorschriften die de
ontwikkeling van een gebied afhankelijk maken van overheidsinitiatief, zet zich door op
dezelfde lijn doorheen de jaren 2000

127

.

Afbouw van de invloed van de stedenbouwkundig inspecteur ten gunste van de
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De bevoegdheid om controle uit te oefenen op vergunningen door lagere overheden
werd in het allereerste technische wijzigingsdecreet van april 2000 verschoven van de
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur naar de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar.
Toename sectorale toetsen
Het opschuiven van de focus naar een soepel vergunningensysteem, leidde tot een
toenemende koppeling van (vaak tegenstrijdige) voorwaarden van sectoren aan de
vergunning. Het aantal sectorale toetsen - waarvan er enkele via bindende en nietbindende adviezen al bestonden ten tijde van het DRO van 1999 - breidde zich
systematisch

uit.

Dit

gebeurde

onder

andere

via

(1)

gegevens

die

in

vergunningsdossiers beschikbaar moeten zijn en waarover advies moet worden
verleend (project-mer, mobiliteitsstudie), (2) bijkomende verplichte adviesvragen
(uitbreiding adviesvragen onroerend erfgoed, archeologie, …, (3) het gebruik van de
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Al in de jaren 1990 bestond rechtspraak over de toepassing van de vroegere omzendbrieven die
bijkomend behoefteonderzoek koppelden aan het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden: arrest Polfliet
nr. 47.235 uit 1994.
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Deze arresten gaven aanleiding tot een artikel in de VCRO die in heel wat gewestplanbestemmingen (b.v.
naast het ‘regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter’ ook ‘gebied voor watergebonden bedrijven’,
‘kleinhandelszone’,…) de voorschriften buiten toepassing stellen die de ontwikkeling aan de overheid
toewijzen. In 2010 werd hieraan nog een bepaling toegevoegd n.a.v. de onwettigverklaring van het
voorschrift ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’.
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vergunningsprocedure voor de opvolging van verplichtingen die los staan van de RO
(EPB, sociaal en betaalbaar wonen, wonen in eigen streek,…), (4) het opleggen van
bijkomende toetsen (onroerend erfgoedtoets, watertoets, mobiliteitstoets) waarvan niet
geheel duidelijk is hoe deze moeten worden uitgevoerd of hoe met de (niet-bindende)
adviezen moet worden omgegaan
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.

Ontwikkeling van administratieve rechtscolleges en afbouw beoordeling door
ambtenaren en politici
Reeds in het DRO werden aanpassingen doorgevoerd aan de beroepsprocedures die
er, volgens het formele discours, moesten toe leiden dat de taak van de minister in de
vergunningverlening werd afgebouwd en de stapel aanslepende dossiers bij de Raad
van State moest oplossen. Voor procedures in ontvoogde gemeenten werd het
enkelvoudig administratief beroep bij de Deputatie ingevoerd, met enkel voor de
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur (vanaf 2000 dus overgenomen door de
stedenbouwkundig ambtenaar) nog de mogelijkheid om te schorsen en een beslissing
van de Vlaamse Regering te eisen. Vóór de ontvoogding, konden op basis van het
coördinatiedecreet ook nog de aanvrager en de gemeenten tegen een beslissing van
de Deputatie in beroep bij de minister. Het aantal dossiers dat op de tafel van de
minister belandde, zou dus spontaan afnemen. Tegelijk werd vanaf de ontvoogding het
beroep van de adviserende instanties en van derden-belanghebbenden bij de
Deputatie mogelijk. Dit werd ingevoerd met de bedoeling deze spelers te ontmoedigen
om bij de Raad van State de vergunningsbeslissing aan te vechten. Nochtans
verhinderde een uitspraak van de Deputatie een procedure bij de Raad van State
geenszins.
Aan de beroepsprocedure werden in opeenvolgende decreetswijzigingen in de eerste
helft van de jaren 2000 kleinere aanpassingen doorgevoerd
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. Ingrijpend echter, is de

hervorming van 2009 zoals terug te vinden in de VCRO. Deze voorzag in een nieuw
administratief rechtscollege, de Raad voor Vergunningenbetwistingen, waarbij alle
instanties en belanghebbenden een verzoek tot schorsing en vernietiging kunnen
indienen op basis van legaliteitsoverwegingen. Na dit beroep is er nog een
cassatieberoep bij de Raad van State mogelijk. Het is best mogelijk dat het doorlopen
van twee beroepstrappen en een Raad van State procedure opnieuw de gewoonte
wordt in conflictueuze dossiers. Ook neemt de juridische interpretatie van de
vergunbaarheid toe in belang, en wordt de administratieve voorbereiding en politieke
besluitvorming afgebouwd, nu elk beroep – inclusief dat van de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar – kan worden voorgelegd aan een uit juristen
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Voor meer uitgebreide overzichten van deze koppelingen zie (Van den Broeck et al. 2009) bijlage X
‘Intermezzo koppelingen tussen diverse sectorwetgevingen’ en (Laga et al. 2005).
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Zo werden de wel heel korte termijnen van het DRO aangepast om de administratieve afhandeling van de
beroepen bij de deputatie haalbaar te maken. Ook werd de wel erg verregaande regeling van het DRO
aangepast waarbij het uitblijven van een beslissing van de Deputatie in sommige gevallen kon leiden tot een
stilzwijgende vergunning.
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samengesteld rechtscollege. Het is nog te vroeg om de gevolgen van de herziene
procedure te evalueren. Einde 2010 is echter duidelijk dat de behandeling van dossiers
door de Raad voor Vergunningsbetwistingen zeer traag verloopt. In tegenstelling tot de
bedoelingen van de decreetgever, is er daarom voorlopig geen sprake van een
toegenomen rechtszekerheid
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. Integendeel, de onzekerheid over een definitieve

vergunningsbeslissing wordt door de nieuwe beroepsprocedure verhoogd. Hierbij moet
genoteerd dat nog onbekend is hoeveel van de arresten van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen nog eens met cassatieverzoek aan de Raad van State zullen
worden voorgelegd. Zowel voor eigenaars als voor derden-belanghebbenden wordt de
onzekerheid op deze manier weer groter.
Samenvattend
Doorheen de jaren 2000 werd met opeenvolgende decreetswijzigingen systematisch
afgestapt van een vergunningverlening binnen vergunningenkaders die worden
opgemaakt vanuit de ideeën van de structuurplannen. Er wordt een permanente
generieke regelgeving opgemaakt die de verplichting en het nut van planning, althans
voor wat betreft het omgaan met bestaande afwijkende situaties, wegneemt. De
omvang van de afwijkingsmogelijkheden van deze plannen wordt stelselmatig
uitgebreid. De overheidssturing (en beoordelingsmarges voor ambtenaren) in het
aansnijden van nog niet ontwikkelde ‘reservegebieden’ op de gewestplannen wordt op
juridische basis ondergraven.
Relevante instrumenten zijn:


de plannen van aanleg



ruimtelijke uitvoeringsplannen maar beperkt in hun mogelijkheden



de uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven over de toepassing van de voorschriften



de decretaal vastgelegde afwijkingsmogelijkheden van alle voorschriften



het planologisch attest in afwijking van alle plannen



de geïntegreerde regelgeving voor vergunningverlening binnen ontvoogde en nietontvoogde gemeenten



de rechtspraak over de omzendbrieven voor de woonuitbreidingsgebieden en
gewestplannen



advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (voor niet ontvoogde
gemeenten)



toezicht op de lokale en provinciale vergunningverlening door de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar via de normale beroepsprocedures
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Uit het eerste jaarverslag blijkt dat binnen de voorziene behandelingstermijn van ca. 7 maanden, het gros
van de dossiers niet eens op een zitting ten gronde wordt behandeld. In het jaarverslag wordt gesteld: ‘Een
dergelijke doorlooptijd om een zaak te fixeren op een zitting, waarvan 4 maand voor rekening is van de Raad,
staat haaks op de decretale beleidsdoelstellingen ten tijde van de oprichting van de Raad en de decretaal
beoogde rechtsbescherming.’ (jaarverlslag RvVB 2009-2010, p. 62).
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De versnelde afhandeling van de (conflictueuze) vergunningsdossiers wordt weerom
genuanceerd, door de creatie van een tweede beroepstrap bij een nieuw administratief
rechtscollege dat voor alle belanghebbenden openstaat, en door de verplichte
aankondiging van deze mogelijkheid. De juridische interpretatie van vergunbaarheid
wint aan belang. De politieke invloed op beoordelingen door de gewestelijke
administratie, wordt afgebouwd.
Relevante instrumenten zijn:


tweede beroepstrap (legaliteit) bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen,
cassatieberoep bij Raad van State



toezicht op de lokale en provinciale vergunningverlening door de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar via de normale beroepsprocedures.

4.1.2.

Actoren
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Draagvlak voor een soepele vergunningverlening
Het omzeilen van de gebiedsgerichte planning door generieke basisrechten vanaf 1999
kan niet eenvoudigweg verklaard worden door het aantreden van de nieuwe partner
VLD met bevoegdheid ruimtelijke ordening in de regering Dewael I van 1999. Immers,
ook partijen uit de voormalige meerderheid ondersteunden actief de wijzigingen.
Het samenvallen van de nationale, regionale en lokale verkiezingen in 1999
bemoeilijkte de positie van de partijen betrokken in de productie van het RSV. In de
verkiezingsperiode gebruikten de partijen aan de rechterzijde thema’s in verband met
zonevreemde woningen, speelden zij in op de dreiging van het ‘uitdoofscenario’ voor
zonevreemde woningen en vermengden de ambtshalve afbraken van illegale woningen
met de problematiek van de zonevreemdheid. De berichtgevingen in de pers, de
communicatie door de politieke partijen aan rechterzijde en de berichten vanuit
actiecomités als ‘mijn huis mijn recht’ deden uitschijnen dat tal van zonevreemde
eigendommen waren bedreigd met afbraak, en benadrukten overmatig de gevolgen van
de uitdoving bij heirkracht voor zonevreemde woningen. De onderbouwing van de
vergunningverlening door planning, was wellicht niet evident in deze periode voor de
aftredende coalitie. Aspirant-burgemeesters en -schepenen uit de eigen partijen werden
immers geconfronteerd met eigenaars die zich plots heel zwaar bedreigd voelden in
hun eigendomsrecht.
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We verwijzen in deze actorenanalyse enerzijds naar algemene partijstandpunten - zoals ook geformuleerd
in diverse (parlementaire) documenten - maar anderzijds ook naar specifieke belangen en personen, zoals
bijvoorbeeld van eigenaars van zonevreemde woningen, juristen, actiegroepen of administraties. Op
verschillende in standpunten binnen de partijen wordt niet ingegaan.
51

De situatie was benard voor de CVP, die niet de initiatiefnemer was geweest in het
strikte handhavingsbeleid maar dit als noodzakelijk kwaad bij de structuurplanningsgedachte mee had geaccepteerd

132

. Met haar sterke vertegenwoordiging in de

landelijke gemeenten met veel zonevreemde bebouwing was de confrontatie met de
lokale afdelingen het grootst. De SP worstelde dan weer met het anti-sociaal beeld van
de afbraak van de woonst van eigenaars die in de pers niet verschenen als ‘die-hard’
overtreders van de wet, maar als gewone Belg ‘met baksteen in de maag’.
Dit beeld werd in de verkiezingsstrijd ondersteund door de oppositie, maar ook door
een aantal actieve comités die de bevolking rechtstreeks benaderden via pamfletten,
weblogs, op infovergaderingen e.d. Zo roerde zich opnieuw het nationaal comité voor
de weekendverblijven, ontstonden pamfletten en comités als Mijn Huis Mijn Recht, vzw
zonevreemd Vlaanderen, Ruimte voor Mensen, vzw Gewenst Ruimtelijk Vlaanderen…
Ook de verenigingen voor een vrij recreatief gebruik van het landelijk gebied als
Platform Buitengebied mengden zich in het debat. Erg aanwezig in deze
vertegenwoordiging van de zonevreemde eigenaars waren de belangenbehartigers van
de bouwovertreders. Voor het NCWV is dit evident. De problematiek van het illegale
wonen in de weekendverblijven had vroeger tot oprichting van dit comité geleid. Maar
ook achter de nieuwere comités en publicisten vinden we namen van juristen die
optraden voor bouwovertreders, verwikkeld in een felle strijd met de bouwinspectie die
in die periode volop tot actie (dagvaarding en uitvoering van vonnissen) was
overgegaan

133

.

Na de verkiezingen werden dan ook de ingrijpende decreetswijzigingen rond
zonevreemdheid en handhaving (zie onder), uitdrukkelijk mee op de agenda van de
regering geplaatst door de voormalige oppositie. Niet alleen het Vlaams Blok, maar
eveneens voormalige regeringspartij CVP/CD&V, dienden bijvoorbeeld voor de
zonevreemde woningen voorstellen van decreten in alvorens de regering met een eigen
ontwerp kwam. Immers, de nieuwe Vlaamse Regering was verdeeld over dit thema en
de verschillende voorzitters deden afwijkende verklaringen in de media. Oppositiepartij
CD&V was verlost van de nood tot compromis met SP

134

. Mede dankzij de hetze in de

publieke opinie rond de handhaving gekoppeld aan de zonevreemde kwestie, kon ze in
haar nieuwe rol de verdeeldheid in paars-groen aanklagen. Het Vlaamse Parlement
telde verschillende leden-juristen uit CD&V en VLD

135

die in dossiers van

bouwovertredingen voor de aangeklaagden optraden. De intrede van een CD&V
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Interviews met Hugo Beersmans en Hubert Bloemen, 2010.
Voorbeelden zijn wijlen meester Robert Van Rompaey bij de vzw Gewenst Ruimtelijk Vlaanderen en
meester Martin Denys voor Mijn Huis Mijn Recht (overgegaan in Nieuw Pierke).
134
Uit Parl.St Vl.P. 2000-2001 nummer 720/4, bij voorbeeld: “De heer Kindermans stelt dat op het einde van
de vorige legislatuur, bij de voorbereiding en de bespreking van het decreet van 18 mei 1999, de
planbatenregeling door de SP aan de CVP-fractie werd opgedrongen. Het heffen van planbaten was toen een
eis van de SP, die nu bereid is haar eigen voorstel te ondergraven in het zoeken naar een compromis met de
VLD.”
135 De voortrekkers waren Gerald Kindermans en Patrick Lachaert, beide advocaten voor overtreders.
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woordvoerder

in

de

commissie

met

heel

sterke

voeling

met

de

kleine

eigenaar/overtreder deed de teneur van de besprekingen grondig verschuiven. De
CD&V redenering verschoof van een visie vanuit planning en collectieve actie naar een
visie vanuit de effecten op de individuele eigenaar. Zo zou CD&V de VLD aanjagen om
aanpassingen ter bescherming van zovele individuele eigenaars door te voeren. Zowel
de belangen van de eigenaars waarbij nog geen overtreding was vastgesteld, als de
mogelijkheden om lopende zaken van overtreders toch te kunnen afronden via een
regularisatievergunning, speelden mee. De CD&V stelde daarbij de elementen die
voorwerp uitmaakten van moeilijke compromissen tussen VLD en SP systematisch aan
de kaak, en toonde hierbij een grote terughoudendheid ten aanzien van de sociale
correcties die SP en Agalev afdwongen.
De rechtszekerheid van alle eigenaars, niet enkel degenen met slechts één bescheiden
woning die ook door SP mee werden verdedigd, was daarbij het steeds terugkerend
argument

136

. Ook de verschillende voorwaarden, verdedigd door SP en Agalev binnen

de coalitie, om de afwijkingsmogelijkheden toch te beperken tot gevallen waarin de
ruimtelijke ordening niet werd geschaad, werden door de CD&V in vraag gesteld vanuit
de drang naar rechtszekerheid
voor

een

planmatige

137

. Tegelijk pleitte de voormalige regeringspartner dus

benadering

door

gemeenten,

ingegeven

vanuit

de

structuurplanning, maar ook voor generieke basisrechten los van voorwaarden vanuit
de goede ruimtelijke ordening, geargumenteerd vanuit het eigendomsrecht.
SP bevond zich in heel deze legislatuur in een benarde situatie. SP was samen met
Agalev vóór en na de verkiezingen gekant tegen verdere versoepelingen voor de
constructies in de open ruimte, maar werd geconfronteerd met de enorme druk vanuit
de publieke opinie en de coalitievorming van de rechtse regerings- en oppositiepartijen
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Het DRO ging bij voorbeeld in principe uit van een uitdoofbeleid, behalve daar waar het ruimtelijk
verantwoord was (grotendeels de agrarische gebieden) en dan nog om sociale redenen (enige woning). In het
CVP-decreetsvoorstel van februari 2001 omtrent de aanpassingen voor de zonevreemde woningen wordt het
principe van de heropbouw na heirkracht in vraag gesteld. CVP wenst deze voorwaarden te versoepelen,
uitvoerig geargumenteerd vanuit de redenering dat aantasting van het eigendomsrecht niet afhankelijk mag
zijn van de welstand van de getroffen eigenaar (voor heropbouw en voor de bijkomende schadevergoeding
bij weigering van heropbouw eiste het DRO immers dat het om de enige woning, bewoond door de eigenaar,
moest gaan). Hier onderscheid maken zou overeenkomen “met een ernstige aantasting van het
eigendomsrecht”. Bovendien wordt “bij nader inzien” het gebied waarbinnen niet mag worden
heropgebouwd, best sterk beperkt tot de zones waar door bijna iedereen een uitdoofbeleid wordt
geaccepteerd (duinen en natuurreservaten), om “maximale rechtszekerheid te bieden”. CD&V bepleitte
eveneens om, tesamen met de verplichting voor de gemeenten om de zaken in een plan te regelen, het
tijdelijk karakter van de afwijkingsmogelijkheden op te heffen voor verbouwingen, om ook hier de waarde
van de panden niet te bedreigen. Tenslotte is voor CD&V ook het innen van planbaten bij het zone-eigen
maken niet verantwoord, en kan het niet dat er daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bescheiden en
dure woningen. Bovendien wordt het innen van planbaten bij speculatie niet realistisch geacht. (Parl.St
Vl.Parl. nummer 563/1)
137
CD&V fractieleden verweten de administratie AROHM uitvoerig ambtelijke willekeur bij de beoordeling
van de voorwaarden niet verkrot zijn, en hekelden de afhankelijkheid van heropbouwmogelijkheden van het
niet schaden van de goede ruimtelijke ordening (Parl.St Vl.Parl. nummer 720/4).
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VLD en CD&V. VLD was een doorgedreven plannings- en vergunningenbeleid niet
genegen, zoals eerder beschreven. De druk was groot om in de nieuwe te sluiten
compromissen, de strijd te voeren rond de gebieden die belangrijk waren voor de
groenen, namelijk de kwetsbare gebieden. SP zat immers in een periode van
concurrentie met en aanhalen van de groene zijde. Er werd ingebonden op de
doelstelling van een strikt vergunningenbeleid (en handhavingsbeleid: zie onder)
gebaseerd op de bestaande plannen (hetzij structuur- en uitvoeringsplannen, hetzij
plannen van aanleg). Daarnaast is het waarschijnlijk dat SP voor de versoepelingen in
de ruimtelijke ordening werd gecompenseerd in dossiers die hiervan compleet los staan
138

.

De nieuwe coalitiepartner VLD had het DRO bestreden, waarbij de nadruk sterk lag op
soepelere

vergunningverlening

in

tegenstrijd

met

de

plannen

(zonevreemde

constructies) en een afbouw van de handhaving. Hierbij hoorde een duidelijke vraag
naar het versterken van de lokale bevoegdheden en afbouw van de impact van de
ambtenaren op hoger niveau. De erg strikte interpretatie in handhaving en in de
beoordeling

van

vergunbaarheid

(inclusief

mogelijkheid

tot

regularisatie

van

overtredingen), werd door de VLD niet gesmaakt. De actieve rol in de parlementaire
debatten van een parlementslid-advocaat die handhavings- en regularisatiedossiers
van zeer nabij opvolgde als verdediger van de overtreders, zorgde ervoor dat het
belang van de individuele eigenaar(/overtreder) sterk werd belicht. Illustratief is
bijvoorbeeld de eerste decreetswijziging, waarin onmiddellijk de controle op de correcte
aflevering van correcte vergunningen op lokaal niveau werd weggehaald bij de nieuwe
stedenbouwkundig inspecteur, waarmee tal van conflicten in de handhaving lopende
waren (zie stuk over handhaving). Deze tendenzen zetten zich voort in de periode
Leterme I.
Draagvlak voor afbouw van de macht van de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar
Direct na het aantreden van de paars-groene coalitie werd in het eerste
wijzigingsdecreet de bevoegdheid om controle uit te oefenen op de lokale en
provinciale vergunningverlening weggehaald bij de stedenbouwkundig inspecteur en
verschoven naar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

139

. De wijziging werd

formeel gemotiveerd op basis van aanbevelingen van de SERV en de algemene
aanbeveling van de MiNa-Raad over de performantie van de administratie, terwijl hierin
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Diverse interviewees vermelden successen in onderwijs als tegengewicht voor een soepeler
vergunningenbeleid.
139 Dit kan niet verbazen, gelet op de vragen van VLD begin 1999 naar verruimde mogelijkheden tot
regularisatie met het oog op oplossingen voor bepaalde handhavingsdossiers. Deze vragen werden
aangestuurd door verkozenen die in eigen dossiers in conflict lagen met bouwinspectie. Het verleden leerde
immers dat Inspectie veel strenger oordeelde over vergunbaarheid van randgevallen (bijvoorbeeld in
regularisatie van overtredingen) dan de gemachtigd ambtenaren.
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geen duidelijke aanleiding te vinden is voor deze verschuiving

140

. Deze eerste

verschuiving past in een hele reeks van maatregelen die de onafhankelijke werking van
de vroegere afdeling bouwinspectie, later de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur
en het Agentschap Inspectie, moest breken (zie onderdeel handhaving). Wellicht was
deze eerste ingreep nodig om de strenge houding van Inspectie ten aanzien van
regularisatievoorstellen in handhavingsdossiers te omzeilen, en kadert ze in de
conflictueuze houding tussen Inspectie en een aantal juristen die tegelijk de regelgeving
mee vormgaven en de belangen van overtreders in concrete handhavingsdossiers
verdedigden. De vroegere gemachtigde ambtenaar, en later ook de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaren, stonden ook in de jaren 1990 nog een wat soepeler
interpretatie voor van de vergunbaarheid dan de wel erg strikte bouwinspectie. VLD had
de strikte houding van de gewestelijk ambtenaren en zeker Inspectie, ook vóór de
goedkeuring van het DRO, aangeklaagd.
Samenvattend
Samenvattend kunnen we stellen dat de beslissingen omtrent het vergunningenbeleid
verschoven van een veeleer strikt vergunningenbeleid gebaseerd op plannen naar het
geven van generieke rechten op de ontwikkeling van individuele eigendommen en de
bescherming van de kwetsbare gebieden met nadruk op natuurwaarden. De partijen uit
de

voormalige

coalitie

rond

structuurplanning

lieten

de

voorwaarden

van

vergunningverlening binnen structuur- en uitvoeringsplannen los en plooiden zich terug
op een beperkt aantal duidelijk afgebakende thema’s. Deze werden opgenomen in de
steeds verdergaande generieke regelgeving die voorzag in afwijkingsmogelijkheden los
van gebiedsspecifieke afwegingen (b.v. voor monumenten), of net bijkomende
generieke bescherming gaf aan bepaalde categorieën bestemmingszones (kwetsbare
gebieden).

4.2.

Handhaving

4.2.1.

Instrumenten
In 1999 grepen voor het eerst een viertal ambtshalve afbraken plaats van illegale
woningen, waarvan de eigenaars ondanks vonnis niet bereid waren om zelf over te
gaan tot herstel. Ook waren er tal van conflicten rond de inning van de bij vonnis
opgelegde dwangsommen, die hoog opliepen. Deze acties kwamen er in het zog van
de langdurige voorbereiding van een systematischer handhaving door de administratie
bouwinspectie in de tweede helft van de jaren 1990.
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Het SERV-advies uit 1998-1999 vroeg eigenlijk om goede ondersteuning van de gemeenten, en de MiNaRaad ondersteunde de controlefunctie van de SI uitdrukkelijk. Het lijkt erop dat vooral de macht van
Inspectie moest afgebouwd om de regularisatiedossiers vlotter te laten verlopen. (interviews, 2001 met H.
Beersmans, H. Bloemen en G. Kindermans)
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De voorgaande secties beschreven hoe de verkiezingsstrijd en de installatie van een
paars-groene regering een periode inluidde van aanhoudende decreetswijzigingen die
de vergunningverlening loskoppelden van ruimtelijke planvorming en versoepelden
door het geven van generieke ontwikkelingsmogelijkheden, en de mogelijkheden tot
discretie door ambtenaren ondergroeven. In dezelfde periode werd ook de strikte
handhaving, opgebouwd in de loop van de jaren 1990, eveneens systematisch
ingeperkt met het oog op de bescherming van de overtreder tegen laattijdig of
overmatig streng geacht optreden vanwege de overheid. Dit gebeurde door het
inperken van de strafbaarheid en door het ingrijpen op de mogelijkheden van lokale
besturen en de stedenbouwkundig inspecteur om overtredingen weer ongedaan te
laten maken door herstel op het terrein.
De

debatten

over

de

handhaving

werden

al

aangezet

in

de

allereerste

decreetswijzigingen, die voornamelijk over zonevreemdheid gingen. Een eerste grondig
wijzigingsdecreet m.b.t. handhaving kwam er in 2003. In 2009 met de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening werden de aanpassingen nog verder doorgedreven.
De parlementaire debatten rond het handhavingsdecreet in 2002 en 2003 gingen over
wat te doen met de oudere bouwmisdrijven. Voor welke oudere overtredingen zou er
niet meer opgetreden worden? Ze gingen over de vraag of de instandhouding van
onvergunde constructies strafbaar moest blijven; met name voor welk type
bouwovertredingen enkel het plegen van de feiten strafbaar was en kon verjaren. Ze
gingen ook over instrumenten om zekerheid te geven aan eigenaars en kopers over het
al dan niet vergund karakter van een constructie.
Tijdens de regering Leterme en Peeters I, waarin de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening van 2009 onder minister van ruimtelijke ordening Van Mechelen werd
voorbereid, werden de principes van het Handhavingsdecreet nog verder uitgewerkt.
Immers, omtrent de interpretatie en toepassingswijzen van het handhavingsdecreet
bestonden enkele onduidelijkheden. Die leidden jarenlang tot felle juridische gevechten
tussen het Agentschap Inspectie en de juristen die als raadsman van overtreders
optraden, en werden uiteindelijk in 2009 grotendeels decretaal uitgeklaard.
Beperken van de vervolging of uitvoering van vonnissen voor oudere
bouwmisdrijven
Een eerste discussiepunt was de vraag of misdrijven van heel lang geleden nog
vervolgd moesten worden, en als er al vonnissen waren, of deze nog wel moesten
worden uitgevoerd. Voor dit ‘historisch passief’ werd uiteindelijk niet geopteerd voor het
VLD-voorstel om de spons te halen over alle misdrijven tot aan de inwerkingtreding van
het DRO in 1999 (uitgesteld tot 2000), door deze als ‘vergund geacht’ te bestempelen.
In

het

compromisvoorstel

van

de

regering

dat

werd

opgenomen

in

het

Handhavingsdecreet van 2003, werd de uitbreiding van het ‘vergund geacht karakter’
geaccepteerd maar niet zo vergaand als aanvankelijk voorgesteld.
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Om nauwelijks formeel gemotiveerde redenen, werd de definitieve vaststelling van de
gewestplannen in de jaren 1970 als grens voor het vergund geacht karakter gebruikt
141

. Met de VCRO in 2009 werd het vergund geacht karakter van ‘oudere’ illegale

constructies om zeer onduidelijke redenen nogmaals uitgebreid: van de definitieve
vaststelling naar de inwerkingtreding van de gewestplannen, moment waarop de inhoud
van deze plannen voor de burger bekend werd. Ook hier is de motivering vreemd.
Mogelijk ligt de verklaring in de druk op het oplossen van lopende dossiers
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.

Beperken van strafbaarheid en verhoogde regulariseerbaarheid van bouwmisdrijven
De ‘verjaring’ van het stedenbouwmisdrijf, correcter geformuleerd als de afschaffing van
de strafbaarheid van de instandhouding

143

, was een ander heikel punt. Door het

instandhouden niet meer strafbaar te stellen voor sommige misdrijven, kan hiervoor nog
maar enkele jaren via strafrechtelijke weg tegen worden opgetreden.
De nieuwe coalitie die aantrad in 1999 kon het niet dadelijk eens worden voor welke
soort stedenbouwmisdrijven dit aanvaardbaar was. De voorstellen vanuit de
administratie om te werken met een limitatieve lijst van niet-verjaarbare misdrijven werd
niet gevolgd. Groen en rood aanvaardden het principe van ‘verjaring’ knarsetandend,
maar sloten bepaalde misdrijven uit. Ze eisten dat de instandhouding strafbaar bleef in
bepaalde gevallen: bij duidelijke schade aan de goede ruimtelijke ordening door ligging
in kwetsbaar gebied, door grote hinder voor de omgeving, of door tegenstrijd met
bestemmingsvoorschriften.
Dit compromis werd opgenomen in het handhavingsdecreet van 2003, ondanks de
adviezen van de Raad van State die vragen stelde bij deze onduidelijke bepalingen. De
rechtspraak deed al snel wat na het advies van de Raad van State kon worden
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In de parlementaire debatten wordt regelmatig gesteld dat tot in het midden van de jaren 1990 er geen
vervolgingsbeleid was, wat de VLD deed pleiten voor een vergund geacht karakter tot aan de
inwerkingtreding van het DRO. Dit ging te ver voor de andere coalitieleden. Alhoewel dit vaak zo wordt
gesteld, ook in de juridische literatuur, wordt ook opgeworpen vanuit de bouwinspectie dat de handhaving
tot en met uivoering van vonnissen gewoon erg lang duurt. In de loop van de jaren 1990 werden net de
overtredingen steeds meer systematisch aangepakt, waardoor een vergund geacht karakter tot mei 2000
geen logische keuze leek. De keuze voor de vaststelling van de gewestplannen als grens voor het vergund
geacht karakter kan mogelijk verklaard worden als compromisdatum, want is nauwelijks relevant in het kader
van handhaving. In interviews wordt deze keuze omschreven als goed genoeg voor de betrokken politiciadvocaten om voldoende dossiers opgelost te krijgen.
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Opnieuw moet opgemerkt dat het bekend zijn van de gewestplannen voor de burger niet relevant is voor
de meeste bouwovertredingen. Immers, de vergunningsplicht bestond wel degelijk. Ook hier liggen wellicht
concrete dossiers aan de basis waarvoor het vergund geacht karakter nog net kan worden ingeroepen met de
nieuwe regeling (interviews met agentschap Inspectie).
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Doordat het instandhouden van een niet-reglementair opgerichte constructie ook strafbaar was binnen
stedenbouwwet en DRO, bleef de eigenaar van een dergelijke constructie strafbaar tot enkele jaren nadat ze
weer werd verwijderd. Dit gegeven wordt wel eens verward met een voortdurend karakter van het
stedenbouwmisdrijf, wat niet correct is. Door het afschaffen van de strafbaarheid van de instandhouding,
gaan de verjaringstermijnen van de strafbaarheid in op het moment van uitvoeren van de niet-reglementaire
werken.
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verwacht, en vernietigde het gros van de voorwaarden waaronder het bouwmisdrijf als
voortdurend misdrijf bleef gecatalogeerd. Ze bestempelde de voorwaarden dat er geen
sprake mocht zijn van onaanvaardbare hinder voor de omgeving of van een inbreuk
tegen essentiële bestemmingsvoorschriften als ongrondwettelijk. Deze voorwaarden
werden dan ook uit het decreet geschrapt, waarna geen nieuwe compromisformulering
werd opgenomen. Buiten de kwetsbare gebieden kon dus, vanaf deze uitspraak, elk
stedenbouwkundig misdrijf verjaren, hoe ernstig ook.
Ook de aanpassingen aan de regelgeving zonevreemdheid helemaal begin jaren 2000
had trouwens een belangrijke impact op de handhaving. Uitspraken over honderden
dossiers bleven uit omdat na elke aanpassing in de vergunbaarheid, de mogelijkheid tot
regularisatie opnieuw moest worden onderzocht.
Beperkingen op de mogelijkheden om tot herstel op het terrein over te gaan
Ook de mogelijkheden om, naast de strafrechtelijke vervolging, een herstelmaatregel
op te leggen, werden systematisch afgebouwd. VLD stelde aanvankelijk voor om alle
misdrijven tot 2000 als onbestaande te beschouwen door alle werken tot 5 mei 2000
(inwerkingtreding DRO) als vergund geacht te bestempelen. Dit was een brug te ver
voor de andere coalitiepartners, die dit enkel aanvaardbaar vonden voor de misdrijven
van de jaren 1960 en 1970. Er werd een ander compromis bereikt. Het
Handhavingsdecreet van 2003 hief niet de strafbaarheid op, maar legde beperkingen
op aan de herstelmaatregelen voor de misdrijven tot 2000. Voor de overtredingen van
eind jaren 1970 tot aan de inwerkingtreding van het DRO, werd aanvaard dat er in
principe niet meer hersteld moest worden (lees: illegale constructies afbreken) maar
hooguit een betaling van meerwaarde kon volstaan. Het compromis hield echter in dat
dit niet gold als het ernstige overtredingen betrof zoals inbreuken tegen de
bestemmingsvoorschriften, doorbreken van een stakingsbevel of ‘onaanvaardbare
hinder’. Dit terwijl medio jaren 1990 en ten tijde van het DRO van 1999 nog een
uitdrukkelijk draagvlak bij meerderheid en middenveld bestond voor het herstel in de
oorspronkelijke toestand als principieel te vorderen maatregel (zie hoger).
Het handhavingsdecreet van 2003 beperkte eveneens de termijn waarbinnen de
ambtshalve uitvoering van de door de rechter opgelegde herstelmaatregel moest
gebeuren. Voor vonnissen die herstel oplegden, moest de overheid dus op tijd tot
ambtshalve uitvoering overgaan, zoniet kon een vonnis niet meer worden uitgevoerd.
Na de inwerkingtreding van het Handhavingsdecreet van 2003 bleef een belangrijk
twistpunt over de herstelmaatregel bestaan. Er was geen overeenstemming in de
juridische wereld over de termijn om een herstelvordering in te dienen. De
instandhouding van de illegaal opgerichte constructies buiten de kwetsbare gebieden
was dan wel uit het strafrecht gehaald. Er bleef echter, zo werd uiteindelijk uitgeklaard
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na heel wat juridische discussies

144

, de mogelijkheid voor de overheid om via

burgerrechterlijke weg een voor haar onaanvaardbare toestand te laten herstellen.
Dit was niet de interpretatie die de voorvechters in het parlement voor het
handhavingsdecreet van 2003, aan deze artikels hadden willen geven

145

. In de VCRO

van 2009 werd daarom de start van de termijn waarbinnen een herstelmaatregel van
het college of de stedenbouwkundig inspecteur kan worden ingewilligd, ook voor het
burgerlijk recht beperkt tot de termijn van strafbaarheid van het misdrijf. De
mogelijkheid om herstel te eisen eindigt nu dus 5 of 10 jaar vanaf het moment van
plegen van de overtreding (en niet vanaf de kennisname). Dit betekent dat in de
woongebieden enkel nog een optreden realistisch is indien de overheid er snel kennis
van krijgt, bij voorbeeld via klachten of door erg systematische controles op het terrein.
Het overtreden van vergunningsplicht en van regels die niet onmiddellijk klachten van
buren opleveren, dreigt zo onbestraft te blijven en na verjaring gedoogd te moeten
worden.
Een waakhond voor de stedenbouwkundig inspecteur
De Hoge Raad voor het Herstelbeleid werd in het leven geroepen als bewaker van het
principe dat er voor de stedenbouwmisdrijven van eind jaren 1970 tot 2000 slechts
uitzonderlijk nog afbraak van de illegale constructies kon worden geëist. Deze Raad
moest daarom de billijkheid van de herstelvorderingen controleren, en onderscheid
maken tussen misdrijven uit de periode dat overtredingen op de vergunningsplicht
blijkbaar getolereerd werden (van de gewestplannen tot de eerste helft van de jaren
1990) en de periode waarin iedereen, volgens het gangbare discours, geacht werd te
weten dat tegen de overtredingen zou worden opgetreden. Daarom werd bepaald dat
er een eensluidend advies van deze Hoge Raad over alle misdrijven tot 1 mei 2000
nodig was alvorens de herstelvordering kon worden overgemaakt. Immers, de rechter is
niet bevoegd voor het wijzigen van een herstelvordering.
Maar ook hier haalde de rechtspraak
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het compromis onderuit. Ditmaal oordeelde het

grondwettelijk hof niet over de voorwaarden die de mogelijke herstelmaatregel
koppelde aan de ernst van het misdrijf (zoals bij de strafbare instandhouding).In dit
geval beschouwde het hof het onderscheid tussen de oudere en recentere dossiers als
ongrondwettelijk. Het versoepelde beleid ten aanzien van de oudere overtredingen (tot
aan de inwerkingtreding van het DRO) werd permanent gemaakt. Naar aanleiding van
de rechtspraak die de grens van 1 mei 2000 als onwettig bestempelde, werd dit tijdstip
als

onderscheid

gewoon

uit

het

decreet

gehaald.

Dit

zonder

een

nieuw

compromisvoorstel op te nemen. Ook hier was het probleem al aangekondigd in de
adviezen van de Raad van State, maar werd hier op onvoldoende wijze gevolg aan
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(Hubeau 2008).
Interview met dhr. G. Kindermans, 2010.
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Arrest Grondwettelijk Hof nr. 14/2005 van 19 januari 2005.
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gegeven in het Handhavingsdecreet van 2003. De Hoge Raad voor het Herstelbeleid
werd op deze manier, zonder dat dit in 2003 de bedoeling van de decreetgever was,
een permanent adviesorgaan m.b.t. de herstelmaatregelen in de handhaving.
De Hoge Raad, waarvan de installatie wat vertraging opliep en begin 2006 effectief het
werk opnam, deed wat van haar werd verwacht: het aantal bouwmisdrijven dat effectief
werd berecht, viel sterk terug door de tussenkomst van deze Raad

147

.

Sindsdien werden de bevoegdheden verder uitgebreid. De Raad werd in 2009
omgedoopt tot Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, die ondermeer eensluidend
advies moet geven bij de beslissing om tot ambsthalve uitvoering van een vonnis over
te gaan. Ook op dit vlak moet het Agentschap Inspectie bijkomend bewaakt worden.
Bovendien werd de mogelijkheid van de minnelijke schikking na bemiddelingsvraag van
de Hoge Raad tussen overtreder en stedenbouwkundig inspecteur in de Codex
ingeschreven.
Samenvattend

kunnen

we

stellen

dat

de

beslissingen

omtrent

het

handhavingsbeleidhebben geleid tot een beperking op de mogelijkheden voor een
streng optreden tegen overtredingen. De kansen dat er ook effectief herstel op het
terrein komt na illegale en niet regulariseerbare werken, zijn heel sterk afgenomen. Dit
volgt uit de afbouw van de rol van de stedenbouwkundig inspecteur, de rol die de Hoge
Raad voor Handhavingsbeleid (voorheen Herstelbeleid) speelt, de uitbreiding van de
periode

waarbinnen

overtredingen

vergund

worden

geacht,

de

toegenomen

mogelijkheden tot schikking, de beperkingen op de periode waarvoor herstel kan
worden gevraagd, beperkingen op de termijnen waarbinnen een herstelvordering
mogelijk is en door de beperkingen op de termijn waarbinnen de overheid desnoods de
vonnissen op het terrein kan laten uitvoeren. De mogelijkheid tot herstel werd wel
bewaard in de ‘kwetsbare gebieden’. Ook bij zeer snel optreden van de overheid,
kunnen overtredingen nog worden bestraft.

4.2.2.

Actoren
In het DRO zat inzake handhaving een compromis vervat tussen SP en CVP. Hierbij
legde de socialistische zijde een sterke nadruk op het bewaken van het algemeen
belang voor de overheid en voor de eigenaar die zich aan de overheidsnormen
onderwerpt. De christendemocratische zijde had een strikte handhaving mee aanvaard
als noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van de grote lijnen van het ruimtelijk
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Minder dan de helft van de voorstellen tot herstelvorderingen die Inspectie aan de Raad voorlegde,
kregen een eensluidend advies. Het resultaat was dat het aantal vonnissen zeer sterk terugliep door gebrek
aan herstelvordering. Nochtans blijkt dat de rechtbanken het standpunt van deze Hoge Raad niet steeds
genegen zijn. In de zaken waarin het advies van de Hoge Raad nog niet verplicht was maar wel facultatief
advies werd gevraagd, werd dit advies meer niet dan wel gevolgd. (Ontwerp van Vlaams Handhavingsplan,
2009)
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structuurplan Vlaanderen en de openruimtedoelstellingen hierin. In voorgaande
paragraaf werd reeds gewezen op de CD&V, die zich ten aanzien van het thema
handhaving zeer afzijdig had gehouden in de parlementaire debatten, omwille van de
noodzakelijke compromis met SP.
Draagvlak voor de afbouw van handhaving
148

In de verkiezingsperiode vlak na de goedkeuring van het DRO

was handhaving een

belangrijk thema, omwille van de eerste ambtshalve afbraken. De aspecten
zonevreemdheid en illegaliteit/handhaving werden - zoals hoger aangegeven - in deze
periode sterk vermengd. De beelden van de enkele ambtshalve afbraken van woningen
die onder minister van ruimtelijke ordening Stevaert waren uitgevoerd en de
berichtgeving in de pers hierover, werden gebruikt om de eigenaars van zonevreemde
woningen te overtuigen dat dit ook hen kon overkomen. Door de weinig correcte
berichtgeving over het bedreigd zijn van alle zonevreemde woningen en de vermenging
van de aspecten zonevreemdheid en illegaliteit, voelden zeer veel eigenaars van
perfect legale woningen zich bedreigd. De coalitiepartners van begin 1999, noch de
administratie slaagden erin om voor de publieke opinie een correct beeld te schetsen.
We lichtten reeds toe dat het samenvallen van de nationale, regionale en lokale
verkiezingen, de positie bemoeilijkte van de partijen die een strikte handhaving
aanhingen. In de heisa rond de ambtshalve afbraken die eind jaren 1990 voor het eerst
werden uitgevoerd, werd in de pers immers niet het beeld geschetst van de
doorgedreven overtreder die alle regels aan zijn laars had gelapt en zelfs de vonnissen
van de rechtbank negeerde, maar wel van de doorsnee Belg die naar het eigen huisje
in de open ruimte verlangde, zoals de Belg sinds de WOII verondersteld was te doen.
Pogingen vanuit de bouwinspectie om de voorgeschiedenis van de afbraakdossiers
correct te schetsen, werden door de pers niet mee opgepikt

149

. De lokale politici, zeker

in de landelijke gemeenten, stonden zeer dicht bij de bezorgde eigenaars van
zonevreemde woningen en bij de verschillende overtreders.
Hierboven werd reeds beschreven dat in deze periode verschillende actiecomités
werden opgericht en burgers initiatief namen tot het verspreiden van pamfletten, gericht
naar eigenaars van zonevreemde woningen en gebruikers van het landelijk gebied.
Deze actiecomités werden mede opgericht en/of aangestuurd door juristen die de
belangen van de overtreders in hun strijd met de bouwinspectie behartigden. Ook
waren na de verkiezingen zowel binnen meerderheid als binnen oppositie, dergelijke
advocaten als lokale mandatarissen maar ook als volksvertegenwoordigers verkozen
die dus mee het debat over het DRO stuurden.
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Interviews met Agentschap Inspectie, 2010
Interview met dhr. Bloemen, 2010
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Al heel snel na de regeringswissel in 1999, onder de Vlaamse regeringen Dewael en
Somers, kwam het thema van de handhaving dan ook op de agenda van de regering.
Dit thema werd in het parlement aangehaald als dringend opnieuw te regelen in de
discussies over de herzieningsdecreten zonevreemdheid van 2001 en 2002

150

, waarin

de aspecten zonevreemdheid en regularisatie van overtredingen werden vermengd. De
aanpassingen in handhaving volgden dan ook zeer snel, met het handhavingsdecreet
van 2003

151

.

Net zoals bij de kwestie zonevreemdheid, werd de rechtervleugel van de paars-groene
coalitie (VLD, SP, VU, Groen) hierin aangejaagd door extreem rechts én de CD&V

152

.

CD&V, VLD en Vlaams Blok maakten dankbaar gebruik van de verwarring van
illegaliteit en zonevreemdheid om een soepeler beleid voor de zonevreemde gebouwen
af te dwingen. Enkele juristen-advocaten van de overtreders, eveneens verkozenen in
het parlement, zagen in de verwarring de kans om dossiers van overtreders opgelost te
krijgen via regularisatie, als er soepeler kon worden vergund.
SP (SP.A) wierp zich op als beschermer van de eigenaars die zich wel aan de
overheidsregels hielden en weerde zich in de debatten maar had het moeilijk om het
belang van een strikte aanpak te verdedigen

153

. Hierboven werd geschetst hoe de

linkerzijde in de voorbereiding van het handhavingsdecreet op verschillende vlakken
een compromis afdwong. Een mildere handhaving werd aanvaard voor de oudere
dossiers waar vonnis of uitvoering al jaren uitbleven. Echter, het algemeen belang en
het belang van de gehoorzame burger moest beschermd worden tegen hinder van de
burgers die zich een overtreding dachten te kunnen permitteren.
Ook Agalev (Groen!) had een strenge handhaving voorgestaan, met het oog op de
vrijwaring van de open ruimte en vooral de natuurgebieden van bebouwing. Voor deze
partij was het vrijwaren van de kwetsbare gebieden het belangrijkste doel.
Het resultaat van deze belangenstrijd was een compromis waarbij de strafbaarheid
werd afgebouwd en de strenge herstelmaatregel genuanceerd, maar toch de kwetsbare
gebieden en het ‘algemeen belang’ van de brave burger werden beschermd tegen de
overtreder. De resultaten van de compromisvorming werden echter doorvertaald in
decretale artikelen waarbij de Raad van State bedenkingen uitte. Het compromis was
immers juridisch onscherp aangezien elke partij zijn eigen interpretatie in de teksten
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Parlementaire stukken bij de decreten van 2001 en 2002 voor de zonevreemde woningen resp.
zonevreemde bedrijven.
151
Handhavingsdecreet van 4 juni 2003.
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Verschillende voorstellen van decreetswijziging werden voorgesteld vanuit oppositie, ook CD&V, en
meerderheidspartijen.
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In de discussies rond het handhavingsdecreet verweet de SP-A fractie bij voorbeeld het Vlaams Blok
uitdrukkelijk voor recht en orde te zijn maar de overtreders te ondersteunen. SP-A drong bovendien
herhaaldelijk aan op de bescherming van de eigenaars die zich aan de regels hielden en hinder ondervonden
van de overtreders.
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moest kunnen terugvinden

154

. De rechtspraak haalde dan ook quasi alle voorwaarden

van SP (SP.A) en Agalev (Groen!) onderuit en dit werd niet opnieuw onderhandeld.

Spanningen tussen administratie en eigenaars/overtreders decretaal uitgeklaard en
bewaakt door de juridische wereld
De strijd tussen bouwinspectie en de politici die een soepeler omgang met
overtredingen voorstonden, werd echter niet definitief beslecht in 2003. De
Administratie Inspectie zette haar doorgedreven vervolgingsbeleid verder. Ze vocht het
decreet van 2003 op allerlei punten aan bij het Grondwettelijk Hof, en hanteerde
interpretaties van het decreet die niet deze waren van de politici die het
Handhavingsdecreet voorbereidden

155

. Haar autonome werkwijze ten aanzien van de

gemachtigde ambtenaar werd institutioneel verankerd, door de oprichting in 2005 van
het intern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Inspectie RWO'. De bijsturingen in
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op gebied van handhaving kaderen daarom
vooral in het eenduidig uitklaren van tegenstellingen tussen het Agentschap Inspectie
en de vertegenwoordigers van de overtreders, die via juristen-parlementariërs door
debatten in parlement en beleidsvoorbereiding door de kabinetten hun weg vonden
naar het decreet.
Opmerkelijk is ook de installatie van twee administratieve rechtscolleges sinds 1999,
die de controle op de vergunningverlening en de handhaving moeten bewaken.
Tenslotte zijn ook een aantal advocatenkantoren belangrijke spelers. Volgens het
Agentschap

Inspectie

worden

de

rechtszaken

omtrent

stedenbouwkundige

overtredingen voor de aanvrager of overtreder bijna allemaal opgevolgd door slechts
een negental advocatenkantoren, waarvan er zeker vier ook een rechtstreekse rol
speelden in de decreetswijzigingen via (advies aan) kabinetten en/of parlement. De
juristen gespecialiserd in ruimtelijke ordening in het Vlaams Gewest zijn immers
dungezaaid. De invloed van de groep van overtreders naar regering en parlement is
dan ook groot. Tegelijk zijn deze advocatenkantoren sterk vertegenwoordigd in de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid en later ook Handhavingsbeleid, die de discussies
moeten beslechten omtrent handhaving en herstel

156

. Ook de link tussen de

overtreders en de rechtscolleges is daarmee onmiskenbaar.
Samenvattend
De evoluties in de handhaving tonen opnieuw de wijziging in actorenconfiguratie rond
het vergunningensysteem in deze episode. Daarin zijn de politieke partijen CD&V en
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Interview met dhr. H. Beersmans, 2010
Interview met dhr. G. Kindermans, 2010
156 Het gaat minstens om de Heren Lust, Flamey en Boes.
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VLD, advocatenbureaus en hun klanten (als eigenaars van constructies in overtreding),
juristen in het parlement en actiegroepen van bewoners van zonevreemde woningen,
de belangrijkste spelers die een maximale beschikking over eigen onroerend goed
verdedigden en inbedden in de handhaving. Ook de pers speelde een rol door het
vermengen van de problematiek van zonevreemde constructies met de handhaving van
gerechtelijke veroordelingen van overtredingen. Tegenstanders van een soepele
handhaving SP en Groen werden gevat in compromissen omtrent successen in andere
beleidsvelden (SP) en het behoud van kwetsbare gebieden (Groen). De Vlaamse
administratie voor ruimtelijke ordening en de administratie voor inspectie verloren de
dominante rol die zij in de voorgaande episode hadden verkregen. De Raad van State
verwierp vanuit een juridische logica elementen van compromissen tussen soepele
vergunningenverlening en behoud van de open ruimte en droeg daardoor
onrechtstreeks bij tot het versoepelen van het vergunningensysteem. Opvallend is
tenslotte de groeiende rol van de juridische wereld met expertise in ruimtelijke ordening.
Deze groep van actoren is beperkt in aantal. De overlapping tussen de jurist-experten
die de overtreders verdedigen, de jurist-experten die mandaten vervullen op
parlementair vlak of een rol spelen in het beleidsvoorbereidend werk op de kabinetten
en de jurist-experten die zetelen in de administratieve colleges voor handhaving en
voor vergunningen, zijn sterk. Op deze wijze worden de belangen van de individuele
eigenaar, geconfronteerd met een strikte administratie RO of Inspectie, veel
rechtstreekser in het ruimtelijke beleid en de vorming van het instrumentarium
vertegenwoordigd dan ten tijde van de voorbereiding van RSV en DRO. Op deze wijze
wordt ook een deel van de administratieve beleidsvoorbereiding en besluitvorming aan
de gewestelijke administratie onttrokken.

4.3.

(Bestemmings)plannen
Terwijl de vergunningverlening en de handhaving werden losgekoppeld van plannen en
versoepeld, bleek ook het enthousiasme over de vernieuwende en uitvoeringsgerichte
plannen uit 1999, wat voorbarig.
In het voorgaande werd beschreven hoe vanuit de natuur- en milieusector de opening
was geforceerd om in ruimtelijke uitvoeringsplannen ook beheersaspecten te kunnen
meenemen. Echter, wat die juist moesten inhouden was bij de goedkeuring van het
DRO verre van duidelijk.
Rond 2000 bestond ook binnen de academische wereld en de administratie ruimtelijke
planning vertwijfeling rond deze nieuwe mogelijkheden. De toestand vlak na de
regeringswissel van 1999 wordt duidelijk omschreven in de 'Eerste RUP-nota' van de
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw (2001)
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. Er werden binnen de
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Onderstaande paragrafen zijn gebaseerd op deze ‘eerste RUP-nota’ van de VRP, op interne
werkdocumenten zoals verslagen van de juridisch-planologische werkgroep, van interne werkvergaderingen
binnen ARP, van concept-documenten opgemaakt binnen ARP, van vergaderingen binnen de VVSG.
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administratie aanzetten ontwikkeld voor uitvoeringsbesluiten over de inhoud van RUP’s,
en de verruimde mogelijkheden ten aanzien van de plannen van aanleg. Ze werden
echter niet in procedure gebracht

158

. De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning

(VRP) adviseerde het kabinet om niet te snel tot uitvoeringsbesluiten over te gaan. VRP
vreesde voor een te strakke regeling van de inhoud van RUP’s (categorieën), van de
marges voor types voorschriften, en van bevoegdheidsverdelingen in het kader van de
subsidiariteit. Een gemengde commissie van ambtenaren, planners uit het veld en
vertegenwoordigers van de VVSG zou de eerste planningsprocessen opvolgen en
gaandeweg conclusies trekken voor meer uitgesproken regelingen van de inhoud van
de RUP’s.
Binnen deze commissie was er een breed draagvlak voor de ontwikkeling van een set
van standaardvoorschriften die afhankelijk van de lokale noden konden worden verfijnd
en aangevuld. Een dergelijke set zou ook de afstemmingsnoden met de sectorale
wetgeving kunnen ondervangen. Daarnaast legden de professionele planners in deze
commissie sterk de nadruk op het vernieuwende karakter van RUP’s op vlak van
wervende beelden, duidelijke toelichtingen van doelstellingen, flexibele voorschriften,…
Zij zochten naar instrumenten die moeten toelaten het vergunningenbeleid te baseren
op de geest en doelstellingen van het RUP en minder op basis van eenduidig
vastgelegde voorschriften. Echter, de vrees dat de standpunten in de rechtspraak over
de plannen van aanleg ook de mogelijkheden van de RUP’s zouden ondermijnen,
leefde in deze commissie reeds sterk.
Ook bleef de argwaan bestaan ten aanzien van de natuur- en milieusector, die sterk
vasthield

aan

de

zoneringsgedachte,

met

het

oog

op

een

eenduidige

ruimteboekhouding en eenduidige basis voor beheer- en afstandsregels. Omtrent de
beheersvoorschriften bleef de grootste onduidelijkheid bestaan.
Bij gemeenten leefden grote verwachtingen ten aanzien van de nieuwe mogelijkheden
die de RUP’s boden om meer gericht bepaalde aspecten te regelen en meer flexibiliteit
in de voorschriften te kunnen inbouwen. Ook het mogen afwijken van het gewestplan
werd positief onthaald, maar deed eveneens vrezen voor zeer streng toezicht door
zowel de gewestelijk planologische ambtenaar als de Raad van State.
In het begin van de jaren 2000 bleef het vertrouwen in de flexibiliteit van RUP’s ten
aanzien van de aanlegplannen groot. Het concept van de dynamische rechtszekerheid
werd vanuit de wereld van de planners aangehaald om te onderbouwen

159

dat de

exacte voorschriften niet bij voorbaat moeten zijn vastgelegd, maar dat er voldoende
zekerheid wordt geboden doordat de burger uit lezing van de beleidsdocumenten
(structuurplan) en de voorschriften (uitvoeringsplan) voldoende zijn individuele
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Het is voorlopig niet duidelijk waarom dit niet gebeurde.
Zie b.v. Martens en Vloebergh, i.o.v. ARP “opmaak van een handleiding voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen”, concept van handleiding van 30/11/2003
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mogelijkheden kan aflezen. Toch leefde een zekere scepsis bij de juridischplanologisch werkgroep.
En terecht, reeds in de eerste helft van de jaren 2000 formuleerde de Raad van State
de eerste arresten die de lijn voor de BPA’s en gewestplannen doortrok naar de RUP’s.
Het hanteren van flexibeler voorschriften met een richtnorm en procedures om hier toch
van te mogen afwijken, werd niet wettig bevonden

160

. Ook het idee dat beheers- of

modaliteitsvoorschriften kunnen regelen wie de bestemming in een bepaalde zone
realiseert, werd al snel door de Raad van State ondergraven

161

. In de juridische

literatuur wordt algemeen aanvaard dat een inrichtingsplan enkel kan als informatief
document met het oog op de toetsing van de vergunningsaanvraag aan de
voorschriften en de goede RO, dat geen eigen procedure mag doorlopen (Bauwens et
al. 2007, Defoort 2007). De ambities voor de ontwikkeling van strategische RUP’s
werden dan ook in de loop van de jaren 2000 sterk gereduceerd

162

.

Ook de mogelijkheid tot het opmaken van beheersvoorschriften blijft een onduidelijk
gegeven. Een verdere uitwerking vanuit de plannings- en academische wereld blijft
veeleer beperkt

163

.

Al bij al blijft het strategisch karakter van de RUP-bepalingen zelf, zeer beperkt. Het
onderscheid met de plannen van aanleg is beperkt, en situeert zich voornamelijk bij
enerzijds de inbedding in de structuurplannen en anderzijds de principes van
subsidiariteit. Op niveau van RUP’s versus aanlegplannen als vergunningenkader, is
het onderscheid echter beperkt gebleken. De rechtspraak lijkt de beperkende principes
ten aanzien van het gebruik van de plannen van aanleg op zelfde wijze toe te passen
op de ruimtelijke uitvoeringsplannen

4.4.

164

.

Samenvatting
Het

DRO

zoals

vastgesteld

in

1999

was

gericht

op

een

vernieuwde

vergunningverlening, verplicht gebaseerd op een planmatig vastgelegde visie op de
ruimte, kaderend binnen de structuurplanning op drie niveaus. Vergunningverlening in
tegenstrijd

met

bestemmingsplannen

was

slechts

mogelijk

bij

wijze

van

overgangsmaatregel. De verplichting en bevoegdheid om over de concrete gevallen te
oordelen lag grotendeels bij de lokale overheden.
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Bij voorbeeld het arrest Van Pollaert nr. 166.436 van 9-1-2007.
Bij voorbeeld het arrest Schelfhout nr. 130.212 van 9 april 2004.
162 Zie ook Vloebergh en Wouters in (Van den Broeck, Vloebergh, De Smet, Wuillaume, Wouters and De
Greef 2009), bijlagen VI ‘Flexibiliteit en rechtszekerheid in strategische projecten’ en VIII ‘Analyse van de (20)
wijzigingen aan het decreet op de ruimtelijke ordening’.
163 Een aanzet tot afbakening van de mogelijkheden van beheersvoorschriften en strategische RUP’s voor
de open ruimte, werd uitgewerkt in Leinfelder, 2007.
164 Zie ook Wouters en Van den Broeck in (Van den Broeck, Vloebergh, De Smet, Wuillaume, Wouters and
De Greef 2009).
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Tegelijk werd gepoogd het draagvlak te verhogen door de vergunningverlening te
versnellen, ze dichter bij de burger te brengen en de inspraak van organisaties en
derden-belanghebbenden in de adminisitratieve procedure te vergroten. Dit gebeurde
door de rol van de gewestelijke gemachtigde ambtenaar in vergunningverlening af te
bouwen (de ontvoogding), bindende korte behandelingstermijnen van aanvragen op te
leggen, en mogelijkheden tot administratief derdenberoep in te voeren.
Het DRO kon anno 1999 rekenen op een ruim draagvlak opgebouwd in de jaren 1980
en 1990 voor wat betreft het nieuwe vergunningenbeleid. Politieke partijen CVP, SP,
VU, de groene beweging, samenlevingsopbouw, Koning Boudewijnstichting, de
Vlaamse administratie ruimtelijke ordening, de Boerenbond, de economische sector, de
mobiliteitssector, SERV, MINA raad, ambtenaren ruimtelijke ordening, studiebureaus,
intercommunales en academici droegen bij tot de totstandkoming van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen, het planningsdecreet van 1996, het coördinatiedecreet van
1996 en het decreet ruimtelijke ordening van 1999. Enkel de kwestie van de
zonevreemde bedrijven vormde nog een duidelijk twistpunt op het moment van
goedkeuring. Zelfs over de grond van het ‘uitdoofbeleid’ waarbij punctueel en op heel
lange termijn de open ruimte conform de plannen zou worden hersteld, was binnen
deze coalitie geen fundamentele publieke discussie. Opmerkingen op het DRO over de
beperkte mogelijkheden tot afwijken van de gewestplannen en andere plannen van
aanleg waren veeleer beperkt. Politieke discussie binnen de meerderheid beperkte zich
tot de wijze waarop een vergunningverlening binnen het structuurplanningskader tot
stand kon komen zonder eigenaars op onevenredig harde wijze te treffen. Discussies
gingen bijvoorbeeld over vergoedingen bij uitdoving, over het al dan niet moeten
betalen van planbaten bij planologisch ‘regulariseren’, over het beperken van soepeler
oplossingen tot eigenaars met één woning of minder gegoede eigenaars, …. De
wenselijkheid van een geplande ruimte stond niet ter discussie.
Ook de stringente handhaving die al was aangezet vanaf het begin van de jaren 1990,
met dezelfde doelstelling, werd door deze actoren ondersteund. Wel kwam uit
christendemocratische hoek het voorbehoud dat de stringente handhaving toch niet van
de lokale overheden kon worden verwacht. De keuze voor een sterk optredende
gewestelijke bouwinspectie, die controleert op correcte vergunningverlening en op
handhaving, werd echter volop ondersteund. Tegen deze principes kwam vanuit de
oppositie wat meer weerwerk en werd de grote rol voor de afdeling bouwinspectie in
vraag gesteld, waarschijnlijk gebaseerd op druk vanuit concrete dossiers Voorstellen
vanuit de oppositie om hier en daar de strafbaarheid te beperken, de rol van de
administratie Inspectie af te bouwen of de mogelijkheden om de straffen uit te voeren te
beperken, werden niet opgepikt en leidden nauwelijks tot discussies.
Het DRO zou er bovendien voor zorgen dat de overheid meer armslag kreeg in
beslissingen over gebieden die voor bijkomende ontwikkeling op termijn waren
voorzien. In de nieuwe planvorm ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ - als een nieuwe vorm van
67

bestemmingsplan - kon de overheid zelf nog vrijheden inbouwen om op later tijdstip
over de (vorm van) ontwikkeling te beslissen.
De verkiezingsstrijd en de installatie van een paars-groene regering eind 1999 luidde
echter

een

periode

in

van

aanhoudende

decreetswijzigingen

die

de

vergunningverlening en handhaving op basis van structuurplannen, gewestplannen,
plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen, systematisch ondergroeven. In
de vergunningverlening kreeg een generieke afwijkingsregelgeving, die het mogelijk
maakte

om

af

te

wijken

van

plannen,

steeds

meer

de

bovenhand.

De

overgangsmaatregelen uit het DRO werden steeds uitgebreid en bovendien omgezet in
permanente rechten en basis voor de planning. In dezelfde periode werd ook de strikte
handhaving, opgebouwd in de loop van de jaren 1990, systematisch weer afgebouwd
met het oog op de bescherming van de overtreder. De mogelijkheden voor een streng
optreden

tegen

overtredingen

werden

beperkt.

De

strafbaarheid

van

bouwovertredingen werd afgebouwd en de mogelijkheden voor strafuitvoering en de
duur van strafbaarheid werden beperkt. De rol van de administratie voor Inspectie werd
verminderd ten voordele van de Hoge Raad voor Vergunningenbetwistingen en de
Hoge Raad voor Handhavingsbeleid. Tegelijk ondergroef de rechtspraak de intenties
voor een meer strategische vorm van uitvoeringsplan. De rechtspraak volgde daarbij de
lijn van arresten die al lang tevoren was aangezet. Ze aanvaardde geen vormen van
flexibiliteit of voorwaarden die voor de eigenaar het toegelaten gebruik van de gronden
op elk moment, zouden verhinderen. Aangezien deze redeneringen gestoeld zijn op
bepalingen buiten de decreten ruimtelijke ordening, werden deze redeneringen door het
DRO niet gewijzigd. Enkel de verplichte detaillistische bepalingen uit de BPA’s zijn door
het DRO van de baan.
Deze wijzigingen gingen uit van heel andere actoren dan die uit de jaren 1990, met
daarbij de politieke partijen CVP en VLD, specifieke juristen, eigenaars-overtreders,
actiecomiteés van eigenaars van zonevreemde woningen, de pers enz. De coalitie die
het RSV en het DRO tot stand bracht, viel immers aan het begin van de jaren 2000
uiteen. De nog regerende socialistische partner plooide zich terug op een heel beperkt
aantal thema’s, in de concurrentiestrijd met de groenen, en op thema’s buiten
ruimtelijke ordening. De voormalige christendemocratische coalitiepartner maakte een
verschuiving door, waarbij de beschermers van het individuele eigendomsrecht in het
oppositiewerk en later ook in de regering en kabinetten, sterker de bovenhand kregen.
Deze evolutie illustreert de spanning tussen actorengroepen geïnteresseerd in het
afdwingen van normen, opgelegd met het oog op het algemeen belang, en de
voorstanders van individuele vrijheid en meer specifiek het recht om vrij te beschikken
over het eigen onroerend goed. De thema’s die deel uitmaakten van de
planningsgedachte, zoals ontwikkeling van een natuurlijke structuur, beheersing van
mobiliteit door tegengaan van verspreide ontwikkeling, realisatie van een bijkomend
woningaanbod,… werden steeds meer individueel benaderd. Deze spanning bestond
overigens reeds ten tijde van de keuzes voor huisvesting en economische
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wederopbouw vijftig jaar eerder. Ook binnen het middenveld verzwakte de steun voor
een geïntegreerde planning-vergunning-handhaving in de ruimtelijke ordening, en
werden de belangen vanuit geïsoleerde beleidsvelden allemaal afzonderlijk in de
vergunnings- en handhavingsinstrumenten ingebracht, los van de relatie met ruimtelijke
planning. Het middenveld ontwikkelde daarbij diverse sectorale instrumenten met de
bedoeling de ruimtelijke ordening te kunnen sturen.
De reactie tegen een strikte handhaving en beperkingen door plannen aan het gebruik
van onroerend goed leidde tot de installatie van een aantal nieuwe administratieve
colleges waardoor de juridische wereld niet enkel via rechtspraak maar ook via de
verplichte advisering en semi-administratieve beoordeling van vergunnings- en
handhavingsdossiers het beleid mee vormgeeft. Doordat de wereld van de juridisch
experten in ruimtelijke ordening zo beperkt is, bestaan er sterke verbanden tussen de
jurist-experten die de overtreders verdedigen, de jurist-experten die mandaten vervullen
op parlementair vlak of een rol spelen in het beleidsvoorbereidend werk op de
kabinetten en de jurist-experten die zetelen in de administratieve colleges voor
handhaving en voor vergunningen. Op deze wijze werden de belangen van de
individuele eigenaar, geconfronteerd met een strikte administratie RO of Inspectie, veel
rechtstreekser in het ruimtelijke beleid en de vorming van het instrumentarium
vertegenwoordigd dan ten tijde van de voorbereiding van RSV en DRO. Een deel van
de administratieve beleidsvoorbereiding of besluitvorming werd zo aan de gewestelijke
administratie onttrokken.
Alhoewel de opeenvolgende decreetswijzigingen op het eerste zicht weinig impact
lijken te hebben op het planningssysteem - de aanpassingen betreffen immers
voornamelijk vergunnen en handhaven - hebben ze een belangrijke impact gehad op
de ontwikkeling van de Vlaamse ruimte en de mogelijkheid om te plannen. Na 1999
wordt dus tegelijk uitvoering gegeven aan een deel van de ideeën die in de jaren 1990
(episode 4) omtrent planning en vergunningverlening werden ontwikkeld, maar wordt
tegelijk een deel van dit gedachtengoed terzijde geplaatst. Op deze wijze werd, zeker in
de open ruimte, de ‘drive’ voor de gemeenten om een ruimtelijk beleid uit te werken,
weggenomen.
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Deel V Institutionele achtergronden en
interpretaties
figuur 1:

De dialectiek van actoren, relevante sociale groepen, instrumenten en
institutionele factoren van het vergunningensysteem in de periode
(1999 - 2009)

In de diverse instrumenten van het vergunningensysteem (hiervoor ondergebracht bij
vergunningverlening,

handhaving

en

(bestemmings)plannen)

zijn

diverse

instituties/logica’s actief. Verschillende groepen van actoren hebben deze logica’s in de
loop van de voorbije vijftig jaar in deze instrumenten ingebed. Hieronder overlopen we
de logica’s die volgens ons huidig inzicht het meest verbonden zijn met de in
voorgaande hoofdstukken beschreven instrumenten en actoren (zie ook figuur 1). In de
verschillende logica’s die vandaag actief zijn in het vergunningensysteem, zijn in het
algemeen spanningen zichtbaar tussen de logica’s achter individueel eigendomsrecht
versus collectief ingrijpen en achter rechtszekerheid versus openheid voor verandering.
De onderlinge verhoudingen van deze logica’s in specifieke episodes bepalen de
selectiviteit van het vergunningensysteem in die episodes. Het blijkt dat doorheen de
verschillende compromissen die doorwerken in het vergunningensysteem, in het
bijzonder de eigendomslogica vandaag dominant is.
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5.1.

De vergunning en zijn administratieve controlelogica
Het aanvragen en afleveren van een vergunning voor het ‘bouwen, afbreken,
verbouwen of herbouwen van gebouwen of vaste inrichtingen’ staat uiteraard centraal
in het vergunningensysteem. Zoals in deel II aangegeven, gaat de geschiedenis
daarvan honderden jaren terug. De bouwvergunning is vooral onder het bewind van
Napoleon geformaliseerd om het Franse rechtsstelsel consequent door te voeren.
Sindsdien werd de vergunningsplicht steeds uitgebreid en verfijnd en in de wet op de
ruimtelijke ordening van 1962 geformaliseerd en gecentraliseerd. Na 1962 gaat de
evolutie echter verder met voortdurende wijzigingen als resultaat. Vanaf 1800 groeit
bijgevolg een administratieve controlelogica die ook vandaag ingebed is in het
vergunningensysteem.
De druk om administratief controle uit te oefenen op grote aantallen bouwaanvragen,
dwingt tot het creëren en organiseren van administraties, rationaliseren van interne
procedures, standaardiseren van beoordelingen (‘tick-boxing’)
efficiëntie van vergunningverlening

166

165

, opvolging van de

enz. Dit verklaart waarom de vergunningsplicht

sinds zijn ontstaan maar ook na de wet van 1962 en de goedkeuring van de
gewestplannen, steeds verder is verduidelijkt en verfijnd. Voorbeelden van de
administratieve controlelogica zijn de oplijstingen van vrijstelling van vergunningsplicht,
de uitbreidingen van vergunningsplicht b.v. voor het opdelen van woningen en
functiewijzigingen, het opmaken van toetskaders omtrent de vergunbaarheid van
diverse functies als windmolens,... Ook het stelselmatig vereenvoudigen van
bestemmingen

tot

monofunctionele

gebieden,

een

terughoudendheid

door

administraties ten aanzien van het inbouwen van flexibiliteit in plannen van aanleg of
R.U.P.’s

167

(B.P.A.’s of R.U.P.’s met een nabestemming, met marges in de

voorschriften,…) en de evolutie naar typevoorschriften zijn voorbeelden van dergelijke
administratieve controlelogica. Het is evident dat de inherente administratieve logica
van taakgerichte efficiëntie, ertoe neigt om tendensen naar al te complexe
vergunningsprocedures af te remmen.
Anderzijds geldt in de praktijk ook dat vergunningverlenende ambtenaren vragende
partij zijn voor flexibiliteit in toetskaders zodat de aftoetsing van de goede ruimtelijke
ordening per project mogelijk is. Dit botst dan weer op logica’s van de juridische wereld
en van eigenaars (‘ambtelijke willekeur’).
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Zie bijvoorbeeld een interview met ROHM Antwerpen 1997 omtrent standaardantwoorden bij de
beoordeling van bouwaanvragen.
166 Zie bijvoorbeeld gesprek met stad Gent februari 2010 omtrent de opvolging van de aanvragen van
stedenbouwkundige vergunningen.
167 Provinciale en Vlaamse overheden hebben volgens Van den Broeck et al (2009, vooral bijlage VI omtrent
flexibiliteit en rechtszekerheid) moeite met het voorzien van nabestemmingen, opmaken van globale
aanduidingen in plaats van gedetailleerde omschrijvingen, het opnemen van modaliteiten (bijkomende
procedurestappen, inrichtingsplannen, opvragen van adviezen) enz.
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5.2.

Het recht op eigendom
In voorgaande hoofdstukken bleek hoe grondeigenaars via eigenaarsverenigingen, de
bouw- en ontwikkelingssector, delen van politieke partijen en een gedeelte van de
advocatuur, altijd een grote impact hebben gehad op het vergunningensysteem. Dit
gaat minstens terug tot het inschrijven van het recht op eigendom in de grondwet en het
burgerlijk wetboek

168

, maar ondertussen is het recht op eigendom ook ingebed in een

hele waaier van instituties in diverse maatschappelijke velden.
In het bijzonder met het huisvestingsbeleid hebben de hiervoor genoemde actoren in de
voorbije eeuw ingespeeld op het recht op grondeigendom, wat leidde tot een
woningbezit door gezinnen van bijna 80%. Voortgaand op een vooroorlogse traditie van
Belgische huisvestingspolitiek
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, baseerde de overheid sinds halverwege de 19

de

eeuw en zeker na 1945 een omvangrijk deel van het huisvestingsbeleid op de
aanmoediging van het particulier initiatief (Ryckewaert and Theunis 2006:150-154) en
de spreiding daarvan over heel het land. De wet De Taeye van 1948 stimuleerde het
individuele bouwen met bouwpremies en goedkope leningen voor een zeer grote
doelgroep. Deze wet werkte verder op juridische en financiële structuren die reeds
vanaf 1865 werden uitgewerkt en systematisch een grotere groep van potentiële
individuele bouwers vergrootte (Theunis 2008:381). De wet Brunfaut van 1949
subsidieerde de infrastructuur- en urbanisatiewerken van nieuwe sociale woonwijken en
stimuleerde daarmee (kleinschalige) groepswoningbouw, met opnieuw een grote rol
voor het particulier initiatief en het privé-kapitaal. Onder druk van de bouwsector (onder
andere de Nationale Confederatie Bouw) had de overheid dit systeem ook afgestemd
op de bestaande kleinschalige structuur van de Belgische bouwnijverheid en koos zij
ervoor om niet te investeren in de industrialisering van de bouwsector. Tegelijk werd in
de wet De Taeye ook de mogelijkheid ingebouwd om premies, aanvankelijk bedoeld
voor

individueel

bouwen,

uit

te

breiden

naar

premies

voor

aankoop

van

huisvestingsmaatschappijen en later ook de private bouwsector (Theunis 2008:381).
Rond de mechanismen van de wet De Taeye en de wet Brunfaut ontwikkelden zich in
die periode ook kleine lokale financiële ondernemingen die investeerden in de
vastgoedmarkt. Zij financierden vooral verkavelingen en woonwijken in hun omgeving
en speelden daarbij in op de overheidssubsidiemechanismen van de beide wetten
(Ryckewaert and Theunis 2006). Ondanks latere evoluties (vervanging van bouwpremie
door fiscaal aftrekbare lening, schaalvergroting in de ontwikkelingssector enz.) is ook
de huidige bouw- en ontwikkelingssector nog voor een belangrijk gedeelte gesteund op
individueel

opdrachtgeverschap,

bouwprojecten,

architectenbureaus

landmeter-verkavelaars,

afgestemd

aannemer-ontwikkelaars,

op
een

kleinere
sterk
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Belgische grondwet artikel 16. ‘Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte,
in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.’
Burgerlijk Wetboek art. 544.
169 Onder andere geanalyseerd door Marcel Smets en Luc Goossens. Zie ook (Smets 1982). Uitgebreid
beschreven in (Theunis 2008).
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uitgebouwde doe-het-zelf sector, fiscaal aftrekbare hypothecaire leningen

170

en de

bijbehorende onderdelen van het bankwezen, de (brand/woning)verzekeringssector,
vastgoedopleidingen, enz.
Het recht op eigendom is ook politiek ingebed. Het huisvestingsbeleid ontwikkelde zich
in de jaren 1940 en 1950 in een compromis tussen Christelijke Volkspartij (CVP) en
Belgische Socialistische Partij (BSP). Overeenkomstig hun kiespubliek was de CVP
(middeninkomens) voorstander van het aanmoedigen van het particulier initiatief, de
BSP (lagere inkomens) argumenteerde dat de kleine burger niet zelf kon bouwen en
bepleitte een sterker overheidsingrijpen (Ryckewaert and Theunis 2006). Alhoewel er
tussen beide partijen een consensus bestond over de afwijzing van een grootschalig
door de staat te voeren woningbouwprogramma en de BSP zijn slag enigszins
thuishaalde met de wet Brunfaut, heeft vooral de CVP-logica doorgewogen in het
uiteindelijk beleid. Het bijkomend woningaanbod dat zo ontstond in de na-oorlogse
periode was immers indrukwekkend (en groter dan wat werd gerealiseerd in de grote
groepswoningbouw-projecten volgens modernistische principes, die veel meer
toepassing kenden in de rest van Europa). Deze logica heeft zich ook ideologisch
vertaald. Binnen het CVP gedachtengoed over huisvesting en gezinspolitiek werden het
privaat woningbezit en een gedeeltelijke zelfvoorzienendheid (de moestuin) als ideaal
naar voor geschoven. Dit vertaalde zich uiteindelijk in de eengezinswoning op de eigen
kavel. Deze levenswijze responsabiliseert de bewoner-eigenaar (via de afbetaling),
vermijdt sociale onlust en is bijgevolg machtsbevestigend. Hiertegenover stond het
socialistische model van groepswoningbouw in de sociale sector. Eén en ander leidde
tot het ontstaan van discoursen als de baksteen in de maag (steevast de start van
teksten van eigenaarsverenigingen en bouwsector), de onbeheersbare metropolis en
de angst voor de stad, bouwen met zicht op het landschap enz.
Theunis

(2008)

terughoudendheid

stelt

dat

de

Belgische

“methode”

weerspiegelt

tegenover

centraal

van

verstedelijking

gecoördineerde

een

stedelijke

ontwikkelingen zoals in de buurlanden. De overheid treedt enkel op als programmeur,
planner en financierder voor een gelijkmatige en territoriumdekkende infrastructuur. Dit
met de bedoeling een gelijkmatige ontwikkeling over het gehele grondgebied mogelijk
te maken op basis van zelforganisatie en privaat initiatief. Dit weerspiegelt zich in het
behoud van financieringssystemen voor lokale private actoren, particulieren en kleine
bouwfirma’s, via lokale spaarkassen (Theunis 2008:384).
De inbedding van het recht op eigendom (ondersteund door een fordistische gespreide
ontwikkeling, zie verder) en het privaat initiatief in de huisvestingsmarkt, bouw- en
ontwikkelingssector, advocatuur, fiscaal beleid en bankwezen, opleidingen, discoursen
enz., resulteerden in de huidige

zeer

versnipperde eigendomsstructuur van

grondgebonden woningen over heel Vlaanderen. Door het langdurig naar voor
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Voor interpretaties inzake de effecten hiervan zie diverse publicaties van Pascal De Decker.
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schuiven van deze huisvestingsformule werkte het particuliere woningbezit niet enkel
de atomisering en individualisering in de hand - doordat de samenleving werd
opgesplitst in honderdduizenden eigenaars met een zeer particulier belang - maar werd
het eigen woningbezit ook de ‘norm voor volwaardig lidmaatschap van de maatschappij’
171

. Het recht om vrij te kunnen beschikken over dit persoonlijke eigendom werd

hierdoor wellicht zoveel meer onaantastbaar dan in andere landen.
De alomtegenwoordigheid van de eigenaars- en eigendomslogica in Vlaanderen
verklaart diverse vaststellingen in voorgaande hoofdstukken. Gelet op het belang van
de vergunning voor het individuele initiatief is het evident dat in het verleden
eigenaarsverenigingen vanuit een eigenaarslogica doorlopend - maar in het bijzonder in
de jaren 1960, 1980 en 2000 - en met succes hebben geprobeerd om in te grijpen op
het

vergunningensysteem.

Het

gaat

om

een

complexe

groep

met

daarin

eigenaarsverenigingen, de bouw- en ontwikkelingssector en hun verenigingen, delen
van politieke partijen (vooral CVP/CD&V) en een gedeelte van de advocatuur. Zo
probeerde deze groep ten eerste het bouwrecht te verankeren. Dit gebeurde in de
stedebouwwet

van

1962

met

de

mogelijkheid

tot

het

aanvragen

van

verkavelingsvergunningen en in de decennia daarna met het massaal aanvragen van
deze vergunningen. Hiermee stelden eigenaars een bouwrecht veilig, in vele gevallen
zonder dit onmiddellijk uit te oefenen

172

. De gewestplannen waren een reactie vanuit

de milieubeweging, boerenbond en ACW om de open ruimte te vrijwaren van
verkaveling, maar werden anderzijds onder druk van eigenaars ook maximaal ingevuld
met ‘bouwgrond’

173

. Ook de voorschriften van de gewestplannen werden beïnvloed

met het oog op het vrijwaren van het bouwrecht. Verschillende bronnen vermelden
bovendien herinkleuringen van gewestplannen met meer bouwgrond, al kwam het nooit
tot veroordelingen terzake. Vandaag gaat het vooral om druk op het bijcreëren van
bouwgrond,

bijvoorbeeld

(omzendbrieven

door

het

vrijgeven

woningbehoeftenstudies

en

van
de

woonuitbreidingsgebieden
vraag

naar

‘open’

bevolkingsprognoses, atlas van de woonuitbreidingsgebieden, persartikels in De Tijd
enz.). Het discours van de bouw- en ontwikkelingssector omtrent tekorten aan
bouwgrond en stijgende vastgoedprijzen is hiervoor instrumenteel. Een tweede
verklaarbare strategie van eigenaars probeert de vergunning los te koppelen van
allerlei voorwaarden die reglementen en in het bijzonder plannen aan de vergunning
stellen. Het inbouwen van de opvulregel in het KB van 1972 en in 2009 opnieuw een
‘afwerkingsregel’ in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is daarvan een eerste
voorbeeld. Het creëren van generieke rechten voor zonevreemde woningen in het KB

171

Zie bijvoorbeeld (De Decker 2004) met een interpretatie van Goossens L. (1982).
172 Zie bijvoorbeeld (Anselin, Blanquart, Demeyere, Lauwereys, Mortelmans, Vanden Borre and Van Havre
1967), (Saey 1988), (Renard 1995) en interviews met Jef Van den Broeck, Charles Vermeersch, Louis
Albrechts en Hugo Abts.
173 Het volstaat om daarvoor voorontwerpen van gewestplannen te vergelijken met definitief vastgestelde
plannen. Zie daarnaast ook interviews met Roger Liekens, Jef Van den Broeck, Charles Vermeersch, Louis
Albrechts, Hugo Abts, Wivina Demeester, Arnold De Smet, (Renard 1995) en vele anderen.
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van 1972, het minidecreet van 1984 en de Codex Ruimtelijke Ordening van 2009 valt
hier ook onder. Ook de mogelijkheden om af te wijken van bestemmingsplannen
werden in de jaren 1970 en 1980 stelselmatig verhoogd en verhogen de zekerheid op
het

kunnen

uitoefenen

van

het

eigendoms-

en

ontwikkelingsrecht.

Het

stedenbouwkundig en planologisch attest (wet van 1962, DRO 1999, codex 2009)
zetten de overheid onder druk om uitspraken te doen over het ontwikkelingsrecht van
een specifieke locatie en tot het opmaken van ‘zakdoekplannen’. Ten derde verklaart
het recht op eigendom waarom eigenaars zich verzetten tegen beperkingen en
compensaties zoals stedenbouwkundige lasten en planbaten. Tenslotte heeft de
eigendomslogica altijd getracht de controle op en de handhaving van het volgen van de
vergunningen te minimaliseren. Naarmate de handhaving meer wordt uitgehold, is het
vergunningensysteem meer drager van de eigendomslogica. Dit is bijvoorbeeld het
geval in de jaren 1980 (niet uitvoeren van vonnissen) en de jaren 2000 (afbouwen van
de rol van de stedenbouwkundige inspectie).

5.3.

Fordistische socio-economische structuur
Alhoewel eigenaars en hun achterliggende eigendomslogica voortdurend getracht
hebben de vergunning en het bijbehorend ontwikkelingsrecht los te koppelen van de
bestemmingsplannen, werken deze laatste met hun ontstaansgeschiedenis en
vroegere logica toch nog door in het vergunningensysteem. In het bijzonder de
keynesiaanse/fordistische socio-economische dynamiek van de jaren 1950, 1960 en
1970 geraakte in die periode via de bestemmingsplannen ingebed in het
vergunningensysteem en is tot op zekere hoogte nog steeds actief. Saey (1988) en
Albrechts en Swyngedouw (1989) toonden aan hoe de gewestplannen ‘mee de
fordistische ruimtelijke verdeling van zowel arbeid als consumptie institutionaliseerden’
en ‘de fysieke-ruimtelijke en maatschappelijke uitdrukking vormden van de sociale en
economische segmentatie’. De wetmatigheden van de fordistische socio-economische
productie vertaalden zich ruimtelijk in de modernisering van de verschillende regio’s
van het land, uitbouw van een volwaardige welvarende gemeenschap in elke streek,
afremming van overmatige groei van de hoofdstad en het stimuleren van een
gelijkmatige ontwikkeling van de perifere regio’s. Dit is ingebed in de gewestplannen
maar manifesteert zich vooral ook in het huisvestingsbeleid (zie hoger), de
modernisering van de Belgische infrastructuur (wegenfonds voor de snelwegenbouw
gelanceerd in 1954, modernisering van de haven van Antwerpen via het Tienjarenplan
1956 - 1965, kanalenwet van 1957 en de bijbehorende ontwikkeling van nieuwe
industrieën, explosie van de gemeentewegen, uitbouw van het spoorwegnet en
invoeren van goedkope spoorwegabonnementen voor werklieden) en de regionale
expansiepolitiek vanaf 1958 die een éénzijdige economische ontwikkeling in sterke
regio’s moest tegengaan, de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid in perifere zones
moest ondersteunen en werkgelegenheid moest creëren in de nabijheid van de
woonplaats (Albrechts and Swyngedouw 1989, Ryckewaert and Theunis 2006).
Ideologisch

werd

dit

regionaal

ontwikkelingsdenken

ondersteund

door

een
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emancipatorisch concept. De regionale ontwikkeling van welvaart moest immers ook
leiden tot een socio-culturele ontplooiing en zelfs ontvoogding van het land in zijn
geheel (Ryckewaert and Theunis 2006:158, met verwijzing naar Strauvenj).
Zoals ook het recht op eigendom, was (en is) ook de socio-economische structuur
gerelateerd aan politieke discussies, overeenkomstig het kiespubliek van de betrokken
partijen. In de naoorlogse periode beoogde de CVP een gelijkwaardige ontwikkeling
van het hele grondgebied, waarbij zelfs de meest verwijderde dorpjes moesten kunnen
deelnemen aan de stoffelijke vooruitgang. Deze evenwaardige ontwikkeling werd
wenselijk geacht om concentratie van bevolking in steden (socialistische bolwerken) te
vermijden en de eerder christelijk gezinde plattelandsbevolking te ‘verstedelijken’ door
versterking van de dorpen. De BSP was voorstander van het bouwen in en om de grote
agglomeraties, maar was niet te vinden voor een onbeperkte groei van de steden,
ondermeer omwille van de lage woonkwaliteit voor de arbeidersconcentraties hier.
Aangezien het huidig vergunningensysteem in grote mate gevormd werd in de
fordistische periode - en alhoewel ondertussen grote veranderingen plaatsvonden - is
een deel van de institutionele verklaringen voor het huidig functioneren ervan in die
periode te vinden. In het bijzonder het feit dat het planningsstelsel in de wet van 1962
werd goedgekeurd en het principe zelf dat gewestplannen zouden gemaakt worden,
lagen - als ondersteuning van het socio-economisch project - besloten in de fordistische
socio-economische dynamiek. Dit geldt ook voor een aantal ruimtelijke projecten zoals
ingebed in de gewestplannen (havens, infrastructuren- en economische bundel
Albertkanaal, groene gordel rond Brussel enz.). Aangezien de gewestplannen in het
vergunningensysteem zijn ingeschakeld als toetsingskader bij het beoordelen van
bouwaanvragen en dergelijke werkt de fordistische logica via de gewestplannen nog
enigszins door in het vergunningensysteem. Ten tweede verklaren de idee van
fordistische gespreide ontwikkeling en de machtsbasis van de CD&V op het platteland,
het pleidooi van de CD&V in de jaren 2000 voor de zonevreemde constructies.
De herstructurering van de Belgische socio-economische structuur in de jaren 1980,
1990 en 2000 onder invloed van het internationaal neo-liberaal denken (zie ook
voortgangsrapport 1) vertaalt zich in de overmaat aan woonzones en industriegebieden
als economisch interessante gebieden (Albrechts and Swyngedouw 1989), de productie
van

fermette-verkavelingen,

bedrijventerreinen

en

kantoorzones,

versnelde

suburbanisatie. De invloed op het vergunningensysteem is vooralsnog echter beperkt,
behalve een tendens naar maximale versoepeling zoals ook uit de eigenaarslogica
volgt.

5.4.

Ruimtelijke structuur van België
De fordistische spreiding van ontwikkelingen in België en Vlaanderen komt bovenop de
gefragementeerde ruimtelijke structuur ervan. Deze gaat terug op factoren als de
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algemeen aanwezige goede bodemkwaliteit, de vroegtijdige ontwikkeling van
bemestingstechnieken en intensieve landbouw, de historische opdeling van het
landbouwareaal in veeleer kleine percelen, de ontwikkeling van een dicht lokaal
wegennet gebaseerd op de landbouwstructuur, de historische dichtheid van de
stedelijke structuur. De fordistische spreiding van de huisvesting, infrastructuur en
economische activiteiten (zie hoger), de bijbehorende productie van suburbanisatie (De
Brabander et al. 1992, Kesteloot 1990, Kesteloot 1993) en de stimulering van de
lintbebouwing door verkavelingen en opvulregel (zie hoger) kwamen hierbovenop. Het
geheel levert een deel van de verklaring voor het voorkomen van verspreide bebouwing
en lintbebouwing, de alomtegenwoordigheid van door de gewestplannen zonevreemd
geworden constructies en de strijd rond het vergunningensysteem en de zonevreemde
constructies door de hoger genoemde actoren. Het verklaart ook mee de spanning
tussen het hanteren van het vergunningensysteem en het maken van plannen.

5.5.

De gewestplannen als individualisering van
ontwikkelingsrechten
We hebben de gewestplannen hoger al aangehaald als instrument en drager van de
eigendomslogica. Door het gebiedsdekkend karakter van de gewestplannen kan men
hen echter ook op zich zien als institutionele omkadering (en dus beperking en
mogelijkheid)

voor

het

handelen

van

actoren

binnen

(en

buiten)

het

vergunningensysteem. Daarin zijn minstens twee logica’s ingebed geraakt.
Ten eerste geeft de overheid in principe de rechten op het ontwikkelen van grond uit
handen. Dit volgt uit het toekennen van een bestemming aan elke vierkante meter
grond (de gewestplannen zijn gebiedsdekkend), de grote openheid van de voorschriften
voor woongebieden, industriegebieden en landbouwgebieden (samen 75 % van het
grondgebied) en door de ruime voorraad aan woon- en industriegebieden. Alhoewel
een gewestplanbestemming volgens Sebregts (1999:38) ‘geen recht verleent tot
realisatie van de maximaal daaraan mogelijk klevende rechten’

174

en dus geen recht

op daadwerkelijk bouwen gegarandeerd is, kan de overheid het bouwrecht in de praktijk
enkel uitstellen dan wel terugschroeven door het aankopen of onteigenen van grond.
Daar komt bij dat een uitgevoerde bouwvergunning in feite een quasi eeuwigdurend
recht geeft (Sebreghts 1999), wat gerelateerd is aan de druk vanuit de eigenaars van
zonevreemde woningen. Eén en ander verschilt van de Engelse situatie waar de
ontwikkelingsrechten met behulp van de grootgrondbezitters in 1947 werden
genationaliseerd (en waar de ontwikkelingssector bijgevolg zijn pijlen richt op de
ambtenaren die bouwaanvragen moeten beoordelen) of de Nederlandse situatie waar
dit ook het geval is maar de overheid bovendien een groot deel van de grond in

174 Of nog: ‘Het planningsbeleid moet de evenwichtsoefening maken tussen de verordenende kracht en het
daaruit voortvloeiende legaliteitsprincipe enerzijds en het opportuniteitsprincipe’ (het beginsel dat
geoordeeld wordt naargelang de omstandigheden) anderzijds’ (Sebreghts 1999).
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eigendom heeft. Ook een vergelijking met de VS is mogelijk waar mechanismen in het
leven zijn geroepen om ontwikkelingsrechten overdraagbaar te maken (transferable
development rights). Hiermee geeft de overheid naast het ontwikkelingsrecht bovendien
de zeggingsschap over de plaats van ontwikkeling uit handen. Volgens Jacobs (2010)
zijn het dan ook specifieke eigendoms- en ontwikkelingsgerichte groepen die hierrond
een discours hebben opgebouwd

175

.

Maar ten tweede leggen de gewestplannen (en andere plannen van aanleg) uiteraard
ook beperkingen op aan ontwikkelingen. Hiermee werken ook meer collectief
georiënteerde logica’s door in het vergunningensysteem, afhankelijk van de aard van
de

voorschriften,

het

aanbod

aan

ontwikkelingsgerichte

bestemmingen,

de

bescherming van open ruimte functies enz. De wisselende toestand van deze factoren
in de loop van de voorbije vijftig jaar en de strijd errond werden hoger reeds besproken.

5.6.

(Territoriale) configuraties en ideologieën van politieke partijen
In voorgaande paragrafen gingen we al in op de doorwerking van partijpolitieke posities
in het vergunningensysteem. Gelet op het belang ervan, vatten we deze elementen in
een aparte sectie samen. Het gaat onder andere om:


de ideologie van de BSP (SP) gebaseerd op een sterkte in de steden, de belangen
van lage inkomens en een geloof in staatsingrijpen,



de ideologie van de CVP (CD&V) enerzijds gebaseerd op een sterkte in het
platteland, de belangen van middeninkomens en een geloof in individuele
ontvoogding, anderzijds op een verdediging van zwakke functies en actoren (ACW)



de ideologie van de VLD gebaseerd op een sterkte bij ondernemers en hoge
inkomens en een geloof in individuele vrijheid en verantwoordelijkheid



de opkomst van een economisch neo-liberaal beleid vanaf de jaren 1980 na de
crisis van het fordisme in de jaren 1970 en de doorbraak van een ideologisch neoliberalisme met de verkiezingen van 1999, de intrede van VLD in de Vlaamse
regering en de oppositiekuur van de CVP (CD&V)



de doorwerking van het internationaal post-pollitiek ‘good governance’ discours in
de CD&V



5.7.

de versnippering en dynamiek in het politieke landschap in de jaren 2000.

De juridische wereld en de logica van ‘rechtszekerheid’
In de dynamiek rond het vergunningensysteem is ook de juridische wereld een
belangrijke speler, zo blijkt uit de beschrijvingen in de voorgaande delen. Het is dus

175 De verwijzingen naar buitenlandse situaties zijn als illustraties van de specificiteit van planningssystemen
- dus ook het Belgisch/Vlaamse - bedoeld. Een grondige vergelijking met andere planningssystemen waarin
de diverse institutionele factoren worden betrokken (zoals bijvoorbeeld ook de verschillen in rechtssysteem),
moet uiteraard voorwerp zijn van diepgaand onderzoek, en is zeker wenselijk.
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evident dat de logica’s daarvan doorwerken in het vergunningensysteem. Hoe deze
doorwerking verloopt, is in Vlaanderen nochtans nauwelijks onderzocht.
De juridische logica die de vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving en de
actoren die daarbinnen handelen structureert, wordt beknopt gevat in de term
‘rechtszekerheid’. Volgens deze juridische logica moet elke persoon min of meer
kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van het recht voor zijn of haar situatie

176

.

Normen moeten voldoende precies worden geformuleerd om het personen mogelijk te
maken hun gedrag te regelen. Zij moeten - eventueel met gepast advies - in redelijke
mate kunnen voorzien wat de gevolgen zijn van een bepaalde handeling. Nochtans
bestaan ook in deze logica verschillende posities met verschillende doorwerkingen op
de betrokken actoren en instrumenten.
Een eerste positie ziet rechtszekerheid als een veeleer statisch en behoudend principe
(Popelier 1999). De wet moet zo duidelijk zijn dat de toepassing van de algemene regel
op het particuliere geval door loutere deductie kan gebeuren. De rechten die op grond
daarvan toekomen aan de rechtssubjecten, zijn ‘verkregen’. Aan verkregen rechten
wordt een absolute waarde gehecht en de overheid mag er geen afbreuk meer aan
doen. Het is duidelijk dat in dergelijke logica het eigendomsrecht en het behoud van de
verworven eigendom centraal staan. Men vindt haar terug in sommige uitspraken van
de Raad van State en het Hof van Cassatie, maar vooral in het discours van
eigenaarsverenigingen, de bouw- en ontwikkelingssector, de advocatuur die de rechten
van eigenaars (ook van zonevreemde woningen) verdedigt en delen van politieke
partijen die daaraan verbonden zijn. In het bijzonder in de jaren 2000 komt de roep om
‘rechtszekerheid’ in de media, niet zozeer als reactie tegen de flexibiliteit die in de
R.U.P.’s kon worden ingebouwd maar tegen de verstrenging en afgenomen soepelheid
bij de behandeling van bouwaanvragen die in de jaren 1990 in de wetgeving en
vergunningenpraktijk werd ingebracht. ‘Rechtszekerheid’ is in dit geval in wezen gelijk
aan ‘recht op eigendom’.
Volgens een tweede positie heeft rechtszekerheid ‘niets te maken met eigendomsrecht’
(Defoort 2007, Popelier 1999, Sebreghts 1999). Sebreghts (1999) stelt bijvoorbeeld dat
‘rechtszekerheid in het rechtsverkeer niet gelijk te stellen is aan rigiditeit in dat
rechtsverkeer’. Er zijn andere principes die het gewicht van de eis naar rechtszekerheid
relativeren (de nood aan snelheid, flexibiliteit, efficiëntie, duurzaamheid van de
voorschriften enz.)
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. Ook het recht komt tot stand in een onzekere, evoluerende

Popelier (1999) definieert rechtszekerheid als ‘een uit de rechtstaat voortvloeiend rechtsbeginsel,
volgens hetwelk het objectieve recht het elke persoon moet mogelijk maken zijn gedrag te regelen en in
redelijke mate de rechtsgevolgen daarvan te voorzien, en volgens hetwelk elke persoon erop moet kunnen
vertrouwen dat rechtmatige verwachtingen gewekt door het objectief recht of door wat redelijkerwijs als
objectief recht kan worden beschouwd, worden gehonoreerd’.
177 In de woorden van Popelier (1999): ‘Rechtszekerheid wordt geformuleerd als een ‘algemeen
rechtsbeginsel’. Algemene rechtsbeginselen zijn geen rechtsregels die al dan niet van toepassing zijn. Zij
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samenleving. Absolute rechtszekerheid bestaat dus niet. Wetgeving en verordenende
plannen houden niet op elk ogenblik een recht op uitvoering in van hetgeen verordend
is, maar moeten ook afgewogen worden tegen de opportuniteit van de gevraagde
ontwikkelingen. Dit geldt in het bijzonder in de materie van de ruimtelijke ordening en
stedenbouw. Zo verleent volgens Sebreghts (1999) een gewestplanbestemming niet
überhaupt het recht om volgens de maximaal aan die bestemming klevende rechten,
een vergunning te bekomen. ‘Er is een recht op een gewestplanbestemming, niet op
een maximale gewestplanrealisatie’. Toch moet duidelijkheid bestaan over een
maximaal aantal elementen en die duidelijkheid moet gebaseerd zijn op redelijkheid. Dit
is mogelijk in een dynamisch concept van rechtszekerheid (Popelier 1999). Daarin
nemen ‘legitieme’ of ‘gerechtvaardigde verwachtingen’ de plaats van de leer van de
‘verkregen rechten’. De rechtsonzekerheid die is gelegen in meer algemene of vagere
wetsbepalingen worden daarbij gecompenseerd door de verplichting tot motivering van
bestuurshandelingen, het objectiveren, natrekbaar maken en openbaar maken van die
motivering, het ontwikkelen van een vaste administratieve praktijk, bestuurspraktijk en
beleidslijnen,

het

ontwikkelen

van

coherente

beleidsvisies

bijvoorbeeld

in

structuurplannen en bestemmingsplannen, een eensgezinde rechtspraak, memories
van toelichting, vaste termijnen, duidelijke procedures enz. (Defoort 2007, Popelier
1999, Sebreghts 1999). Het toekennen van discretionaire bevoegdheden (bijvoorbeeld
voor het beoordelen van de ‘goede ruimtelijke ordening’) aan overheden is mogelijk
mits de wetgever de basisprincipes en voorwaarden waarbinnen de uitvoerende macht
kan

optreden

met

voldoende

nauwkeurigheid

aangeeft

of

voldoende

controlemaatregelen en procedurele waarborgen inbouwt, zodat het rechtssubject
voldoende rechtsbescherming krijgt tegen willekeurig overheidsoptreden. Bovendien
bestaan er controlemaatregelen op de uitoefening van discretionaire bevoegdheden,
bijvoorbeeld het marginaal toetsingsrecht door de Raad van State
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. Het dynamisch

concept van rechtszekerheid bestaat in grote delen van de juridische wereld. In principe
wordt immers in alle rechtspraak aanvaard dat rechtsregels min of meer vaag worden
geformuleerd

om

aanpassingen

aan

nieuwe

ontwikkelingen

of

particuliere

omstandigheden mogelijk te maken. De ‘dynamische rechtszekerheid’ wordt bijgevolg
onderschreven door een groot gedeelte van de advocatuur, Raad van State, juridische
academici en opleidingen. Ook delen van de professionele planningswereld, van
administraties en anderen ondersteunen deze zienswijze en trachten deze in te bedden
in de rechterlijke logica.
Vandaag is nog een derde logica actief die men ‘post-politiek’ kan noemen. Hierin
tracht de overheid het wetgevingsproces met behulp van bestuurskundige (‘good

hebben een meer oriënterende waarde, zij geven richtingen aan en vormen een toetsingskader voor de
beoordeling van het overheidshandelen, maar slechts na een afweging met andere beginselen en belangen.’
178 De Raad van State kan nagaan of de overheid op een redelijke wijze geoordeeld heeft, zonder zich in de
plaats te kunnen stellen van die overheid om in diens plaats te oordelen.
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governance’) principes rationeler te maken, enerzijds als een objectivering van de
besluitvorming die verder gaat dan in voorgaande visie en anderzijds als een reactie op
de schimmige totstandkoming van wetgeving

179

. De objectivering van beginselen als

het gelijkheids-, evenredigheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en het hanteren van
multicriteria-analyses zoals de reguleringsimpactanalyse (RIA) miskent echter de
politieke rationaliteiten die ook in het wetgevend proces actief zijn en zullen blijven.
Het bestaan van meerdere concepten inzake rechtszekerheid en meerdere actoren die
deze ondersteunen, geeft aan dat de juridische logica - zoals ook de overheidslogica niet éénduidig is en ook wisselt in de tijd. Zoals over instrumenten in het algemeen
geldt ook hier de vraag wiens rechtszekerheid doorwerkt in het vergunningensysteem
180

, met name in de wet, in rechtspraak, in administratieve routines en in de vergunning,

handhaving en bestemmingsplannen.
De spanning tussen verschillende concepten van rechtszekerheid en hun verdedigers
verklaart

mee

waarom

de

gewestplannen

werden

ingekapseld

in

het

vergunningensysteem, waarom planologen, sommige juristen enz. na experimenten
met flexibele B.P.A.’s in de jaren 1990 aanstuurden op de invoering van flexibele
R.U.P.’s, het ontwikkelen van ‘interne flexibiliteit’, het invoeren van tijdsbepalingen, het
werken met modaliteiten en procedureregels en het voorzien van een onafhankelijke
handhaving

181

, waarom eigenaars, andere juristen enz. hier tegenin gingen en in de

jaren 2000 opnieuw aanstuurden op het voorzien van generieke afwijkingen op de regel
als ‘externe flexibiliteit’ en het versoepelen van de handhaving, waarom verschillende
rechtscolleges als de Raad van State, het Arbitragehof en het Hof van Cassatie soms
uiteenlopende

uitspraken

bestemmingsplannen

deden

inzake

betwistingen

van

meer

flexibele

182

, waarom sommige provinciale administraties sommige

voorschriften schrappen in R.U.P.’s en waarom men steeds opnieuw streeft naar de
standaardisering van voorschriften

5.8.
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.

Bestuurlijke organisatie en haar verschillende logica’s

179 Verlinden (2009) identificeert bijvoorbeeld drie verschillende circuits om wetgeving te initiëren, via de
administratie, kabinetten of volksvertegenwoordigers. Het bestaan van drie circuits leidt tot het omzeilen van
kwaliteitscontroles. Daarnaast ziet zij problemen als het gebrek aan professionaliteit en de zwakke positie
van het parlement, te late toetsing en inbreng van adviezen, gebrek aan verantwoording door de regering,
negeren van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof tijdens de voorbereidingen en het ontbreken van
beleidsevaluatie. Zie ook opiniestukken van Popelier (2009) en Van Impe (2009).
180 Zie ook (Wouters et al. 2006), opgenomen in (Van den Broeck, Vloebergh, De Smet, Wuillaume, Wouters
and De Greef 2009) en (Defoort 2007), randnummer 6.
181 Zie hiervoor onder andere (Vloebergh 1999) en (Wouters, Van den Broeck and Molenberghs 2006),
opgenomen in (Van den Broeck, Vloebergh, De Smet, Wuillaume, Wouters and De Greef 2009)
182 Zie (Defoort 2007) die aangeeft dat de Raad van State bevestigt dat de vereiste van rechtszekerheid niet
verhindert dat stedenbouwkundige voorschriften flexibel kunnen worden opgevat maar dat de Raad van
State dat principe soms zeer eng invult.
183 Zie hiervoor (Wouters, Van den Broeck and Molenberghs 2006), opgenomen in (Van den Broeck,
Vloebergh, De Smet, Wuillaume, Wouters and De Greef 2009).
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Uit de analyses in delen II, III en IV blijkt hoe de aard van de vergunningen (met lokale
afweging en voorzichtig of generiek en soepel), de handhaving (uitvoering vonnissen of
niet, onafhankelijke inspectie of niet), beroepsprocedures (onafhankelijke toets dan wel
voorwerp van politieke beïnvloeding) en de bestemmingsplannen (interne flexibiliteit
dan wel generieke afwijkingsmogelijkheden) enz., mee gestructureerd wordt door de
wijze waarop de overheid is georganiseerd. Institutionele elementen die daarin
meespelen zijn onder andere


de

(machts)positie

184

:

binnen

vergunningenverlening

de

betrokken

Vlaamse

administratie

administraties

en

de

van

de

politieke

bij

de

allianties

waarbinnen zij gaandeweg zijn opgenomen (‘baronnieën’) ten gevolge van
historische bevoorrechte samenwerkingen en beïnvloeding door politieke families


het onderscheid tussen de korte termijn logica van minister, kabinetten en
interkabinettenwerkgroepen

versus

de

langere

termijn

logica

van

beleidsondersteuning door de administratie


de bevoegdheids- en taakverdeling inzake vergunningverlening tussen de
beleidsniveaus (de subsidiariteitskwestie)



de machtsverhoudingen, spanningen en compromissen tussen de verschillende
beleidsniveaus betrokken bij of met invloed op de vergunningverlening (van een
dominante positie voor gemeenten in 1830, via een toenemende centralisatie en
staatsvorming in de 19

de

ste

en 20

eeuw, naar een complexe en dynamische

verhouding tussen gemeenten, intergemeentelijke organisaties, provincies, Vlaams
gewest en Belgische overheid)


de inhoudelijke thema’s die vanuit diverse hoeken (administratie voor ruimtelijke
planning, politieke kabinetten, andere administraties) doorwerkten in de werking
van

de

administraties

betrokken

bij

vergunningverlening

(ecologische,

econonomische en sociale thema’s)


5.9.

enz.
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Grondbeleid, grond- en vastgoedmarkt
Het mobiliseren van het vergunningensysteem door het indienen en goedkeuren van
bouwaanvragen, het vellen en uitvoeren van vonnissen inzake misdrijven, het
voorbereiden, vaststellen en hanteren van bestemmingsplannen enz., mobiliseert ook
de logica’s van de grond- en vastgoedmarkt, zoveel is duidelijk uit theorie en praktijk.

184

We noemen hieronder enkele belangrijke elementen die in voorgaande delen aan bod komen. Zij worden
ook genoemd in algemene literatuur omtrent de werking van de staat en onrechtstreeks ook in diverse
interviews. De specifieke manifestatie van de genoemde factoren moet verder worden onderzocht. Men kan
de opgesomde factoren dan ook beschouwen als een suggestie voor een verdere onderzoeksagenda.
185 Zie bijvoorbeeld (Vancoppenolle 2010) en (Pauwels and Van Gool 2006). Zie ook teksten opgemaakt in
het kader van de bestuurlijke hervorming ‘beter bestuurlijk beleid’.
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De huidige relatie tussen het vergunningensysteem en de grond- en vastgoedmarkt is
in grote mate bepaald in de jaren 1950, 1960 en 1970. In de jaren 1950 - 1960 kende
de Belgische vastgoedmarkt een sterke transformatie. Factoren daarin waren de
toename van de algemene welvaart en het vrijkomen van geld voor investeringen in
vastgoed, de fordistische spreiding van de ontwikkeling, een grotere toegankelijkheid
van het grondgebied, het ontstaan van vastgoed- en ontwikkelingssector, wijzigingen in
de financiële sector, de subsidiesystemen van de overheid enz. (zie hoger en Lagrou
1983). Reagerend op de veranderingen op de vastgoedmarkt en op de verkavelings- en
speculatiegolf die op dat moment op gang kwam (zie hoger), pleitte het ACW in die
periode

voor

een

strikte

grondprijscontrole,

voorrang

voor

de

sociale

huisvestingsmaatschappijen, faciliteiten voor minder begoeden op de grondmarkt,
onttrekken van de grondmeerwaarde aan de particulieren en de absolute noodzaak
bodembestemmingsplannen gelijktijdig door te voeren met een niet-kapitalistisch
grondbeleid (Lagrou 1983). In 1971 verklaarde minister De Saeger (CVP, afkomstig uit
het ACW) op het colloquium grondbeleid van het Instituut voor Adminstratief Recht te
Leuven het eigendomsrecht grondig te zullen hervormen (Lagrou 1983, Saey 1988). In
diezelfde periode zijn ook verschillende wetsvoorstellen terzake ingediend

186

. In de

periode 1972 - 1973 verzetten de actoren betrokken in de vastgoedmarkt zich tegen de
ideeën omtrent een niet-kapitalistisch grondbeleid. Gelet op de zeer brede verspreiding
van het eigen woningbezit in België kreeg dit verzet een breed draagvlak dat nadien
nooit meer fundamenteel is aangetast

187

. Met het vaststellen van de ontwerpen van

gewestplannen en van de gewestplannen als verordenende bestemmingsplannen,
greep de overheid immers op indringende wijze in op de vastgoedmarkt, gaf daarmee
de

ontwikkelingsrechten

ontwikkelingsgerichte

uit

handen

(tenminste

gewestplanbestemmingen

tot

ingevuld

het

moment

geraken),

dat

de

maakte

het

vergunningensysteem onderdeel van de grondprijsvorming en beslechtte daarmee tot
vandaag de strijd tussen de verdedigers van het individueel eigendomsrecht en de
verdedigers van meer collectief ingrijpen. Dit verklaart waarom in de periode daarna
nog studiedagen werden georganiseerd rond grondbeleid, studies uitbesteed, een
grond- en pandenbeleidsplan aangekondigd in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen,
aankondigingen van een grondbeleid gedaan in beleidsnota’s maar niet waargemaakt,
nog studies uitbesteed en weer stilgelegd enz. In 2009 keurde de Vlaamse regering als
uitvoering van een politiek akkoord omtrent de Codex RO uiteindelijk toch het decreet
grond- en pandenbeleid goed, maar dit is veeleer een decreet huisvestingsbeleid dat

186 Van Rompaey 1970, 1974 en 1980, Deseranno 1968, De Meester - De Meyer 1974, Mathot - Cools 1974
(Lagrou 1983).
187 Zie Saey (1988): ‘Wanneer in het begin van de zeventiger jaren een fundamentele discussieover
grondbeleid werd geopend en een andere zienswijze op de bescherming van de open ruimte doorgang vond,
bleek in welke mate het pragmatisme reeds een hypotheek had gelegd op de gewestordening. De pincipiële
uitspraak ten voordele van het beslissingsrecht van de gemeenschap over het grondgebruik heeft geen
praktische uitwerking gekend. Zoals in de periode vóór de uitspraak, heeft men in de periode erna enkel in
maatregelen voorzien, die het kader van een minimalistisch grondbeleid niet te buiten gingen.’
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niet of nauwelijks ingrijpt op het eigendomsrecht

188

. Dat laatste gebeurde wel - zij het

beperkt - met het systeem van de planbaten dat door de verdedigers van het collectief
grondbeleid in aanvulling op de planbaten en de stedenbouwkundige lasten werd
geïntroduceerd in het DRO van 1999 maar dat pas met de Codex Ruimtelijke Ordening
van 2009 operationeel werd gemaakt.
De discussies rond het ‘grondbeleid’ (i.e. het ontwikkelen van instrumenten om
collectief te kunnen ingrijpen op het individueel eigendomsrecht) verklaren nogmaals
hoe het vergunningensysteem selectief gestructureerd wordt door de logica’s in de
grond- en vastgoedmarkt. Door hun logica in te bedden in het vergunningensysteem,
stelden de verdedigers van het individueel eigendom het vergunningensysteem en al
wie het mobiliseert, bloot aan vastgoedfenomenen als de regionalisering van
woningmarkten (dominantie in de vastgoedprijzen van Antwerpen en Brussel en de
verdringing van lage inkomens naar meer perifere gebieden), de impact van
internationaal vastgoedkapitaal (via bijvoorbeeld de vestiging van hoofdzetels van
internationale bedrijven), de matigende impact van sociale huisvestingsprogramma’s,
de effecten van renteschommellingen enz.

5.10.

Het protest van de jaren 1960 en 1970
De voortdurende weerstand sinds de jaren 1960 tegen de dominantie van de
eigendomslogica is geworteld in de brede reactie van de milieubeweging en de
participatieve beweging tegen de milieuimpact en sociale impact van de fordistische
productielogica. Deze beweging omvatte milieuactiegroepen, lokale organisaties voor
samenlevingsopbouw,

stedelijke

actiegroepen,

volkshogescholen,

Koning

Boudewijnstichting, planningsopleidingen, academici, professionele planners en
stedenbouwkundigen, ACW, delen van de administratie ruimtelijke ordening, delen van
de Boerenbond enz. en handelde binnen een ecologisch en emancipatorisch project
dat mogelijk werd gemaakt door de crisis van het fordisme, de regionalisering van
België, de ontwikkeling van Europees beleid inzake stadsvernieuwing en milieu, de
ontwikkeling van een Vlaams milieubeleid, de langzame aantasting van de verzuilde en
corporatistische besluitvorming, het ontstaan van publieke verontwaardiging tegen een
aantal schandalen in de ruimtelijke ordening enz (Merckaert 2008, Van den Broeck,
Verachtert and Kuhk 2010). Deze achtergrond verklaart waarom deze groep er met
wijzigingen aan de wet op de stedenbouw in de periode 1992 - 1994, het
planningsdecreet van 1996 en het DRO van 1999 in slaagde de opvulregel af te
schaffen, de generieke ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde constructies af
te zwakken, de bestemmingsplannen te hervormen, een principe van interne flexibiliteit

188 Zie ook de bijdrage van G. Vloebergh in (Van den Broeck, Vloebergh, De Smet, Wuillaume, Wouters and
De Greef 2009), bijlage IX.
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te introduceren

189

, de handhaving te wijzigen enz. (zie deel III). De miskenning door de

genoemde groep van de diepe institutionele inbedding van het recht op eigendom zoals
in de secties geëvalueerd, verklaart waarom hun initiatieven vanaf 1999 onmiddellijk
werden teruggeschroefd en op dit moment hoogstens nog in afgezwakte vorm in het
vergunningensysteem zijn ingebed.

5.11.

Ontwerperslogica’s
De totnogtoe genoemde institutionele achtergronden mogen niet doen vergeten dat
ruimtelijke ordening ook draait rond het ingrijpen in de ruimtelijke organisatie van het
grondgebied, ook via het ruimtelijk ontwerp en het verbeelden van mogelijke ruimtelijke
organisaties, gegeven fysieke en fysische beperkingen en gelet op behoeften en
gesuggereerde programma’s. Dit houdt in dat ook de ontwerperslogica is ingebed in het
vergunningensysteem. Deze is enerzijds sterk verwant aan de logica van de bouw- en
ontwikkelingssector en dus heel opdrachtgeversgericht, maar anderzijds ook zeer
collectief ingesteld omdat meerdere belangen in hetzelfde voorstel van ruimtelijke
organisatie moeten kunnen samengaan

190

.

189 Interne flexibiliteit in bestemmingsplanvoorschriften (geen exacte inhoudsomschrijving, tijdsbepalingen,
modaliteiten) werd geïntroduceerd met de experimenten met bestemmingsplannen in de jaren 1980 en met
het crëeren van (flexibele) R.U.P’s in het DRO (zie deel 3.3) en staat tegenover externe flexibiliteit (generieke
afwijkingsmogelijkheden ten opzichte van geldende voorschriften en bestemmingen). Interne flexibiliteit
houdt meer zeggingskracht bij de overheid en minder bij initiatiefnemers. Interne flexibiliteit vrijwaart een
grotere openheid ten aanzien van verschillende mogelijke toekomsten, maakt uitstellen van beslissingen
gemakkelijker, kan wijzigende behoeften beter opvangen, sluit beter aan bij de per definitie incrementele
besluitvorming en ondersteunt het betrekken en emanciperen van zwakkere groepen in het besluitvorming.
Eén en ander verklaart de weerstand van eigenaars tegen dit principe. De discussie tussen beide principes is
dus geen waardenvrije discussie.
190 Zie ook (Lombaerde 1983) omtrent de geschiedenis van de zonering.
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Deel VI Besluit
Voortdurende dominantie van eigenaars en het recht op eigendom
De analyse van de institutionele dynamiek rond het vergunningensysteem leert hoe
(drie) verschillende min of meer coherente groepen (afgekort als plannerswereld,
handhavingswereld, eigenaarswereld) en verschillende instrumenten (samengevat
onder vergunningen, handhaving, bestemmingsplannen) werken binnen een complexe
institutionele

omkadering.

Als

onderdelen

van

deze

laatste

noemden

we:

administratieve logica’s, het recht op eigendom, de overblijfselen van een fordistische
socio-economische structuur, de Vlaamse ruimtelijke structuur, de gewestplannen op
zich, configuraties en ideologieën van politieke partijen, de logica van rechtszekerheid,
de bestuurlijke organisatie, het grondbeleid en de grond- en vastgoedmarkt, het protest
van de jaren 1960 en 1970 en ontwerperslogica’s. Afhankelijk van de onderlinge
verhoudingen tussen de (drie) betrokken groepen en de dominantie van één of
meerdere daarvan, kregen het instrumentarium en de institutionele omkadering een
andere samenstelling. Afhankelijk van de mix van ingebedde actoren en actieve
logica’s ontstaan andere structurele selectiviteiten die actief worden bij het mobiliseren
van het vergunningensysteem. In de jaren 1990 hervormden de groep van ‘planners’ en
‘handhavers’ een aantal instrumenten van het vergunningensysteem. Het nieuwe
vergunningensysteem met meer openheid voor veranderde omstandigheden en opinies
omtrent aangepaste actie en meer ruimte voor een gaandeweg invullen van
rechtszekerheid liet meer ruimte voor interactie tussen verschillende ruimtegebruikers
en voor de participatie van zwakkere functies en actoren (open ruimte en natuur, lage
inkomensgroepen, etnische minderheden enz.). Het nieuwe systeem wijzigde echter
slechts een klein deel van de institutionele omkadering, met name de logica van
rechtszekerheid (dynamisch in plaats van statisch concept) en de bestuurlijke
organisatie.

De

instituties

vergunningensysteem

die

bleven

het

recht

grotendeels

op

eigendom

onaangeroerd.

inbedden

in

het

Vandaag

is

het

vergunningensysteem door de groep van ‘eigenaars’ opnieuw getransformeerd met het
oog op de maximale bescherming van het recht op eigendom en de uitoefening
daarvan. Dat is dan ook de huidige dominante selectiviteit van de institutionele
omkadering rond het vergunningensysteem, alhoewel uiteraard ook elementen van
vroegere instrumenten en instituties aanwezig blijven. Het vergunningensysteem
begunstigt dus de uitoefening van het recht op eigendom maar determineert dit niet. Uit
de analyse blijkt bovendien dat dit sinds het verdwijnen van de koppeling van het
vergunningensysteem met het fordistisch project en mogelijk al vanaf 1962 altijd zo is
geweest en dat de correcties van de jaren 1990 (te) beperkt hebben doorgewerkt.
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De onmogelijkheid van collectieve projecten
De huidige dominantie van de eigendomslogica in het vergunningensysteem heeft ook
een belangrijke impact op de actoren, instrumenten en instituties van de
‘structuurplanning’.

De

ontwikkelingsmogelijkheden

herintrede
voor

van

de

zonevreemde

opvulregel,

de

generieke

constructies,

de

generieke

mogelijkheden tot afwijjking van voorschriften en bestemmingen, de versoepeling van
de handhaving, het beperken van de beleidsruimte van de gemeenten enz. plaatsen de
soepele vergunning boven de beleidsplannen en bestemmingsplannen en maken het
uiterst moeilijk voor de overheid om nog enige coherentie te brengen in haar ruimtelijk
beleid, niet via het vergunningenbeleid noch via planning. Dit zal op termijn het
realiseren van collectieve doelstellingen, zij het ecologisch, economisch of sociaal,
nagenoeg onmogelijk maken. De moeilijkheden die Vlaanderen heeft om te komen tot
een nieuw socio-economisch project en om bijkomende collectieve infrastructuren,
bedrijventerreinen, overstromingsgebieden enz. te realiseren, zijn daarvan de eerste
symptomen.
Complexe relaties tussen planning en vergunningen
De impact van de wijzigingen aan het vergunningensysteem op het vermogen om
collectief te plannen, tonen aan dat beide systemen met elkaar verweven zijn. Het
technische verschil dat op het eerste gezicht bestaat tussen een zogezegd
controlegericht systeem (vergunningen) en een zogezegd ontwikkelingsgericht systeem
(strategische planning), verbergt een complexe onderliggende institutionele dynamiek
van actoren, instrumenten en instituties van beide instrumentgroepen, inclusief allerlei
discursieve praktijken van beide partijen en over elk van beide instrumentgroepen. Zo is
de opmaak van bestemmingsplannen onderdeel van de institutionalisering van in de
strategische planning beoogde veranderingen, verbinden plannen vergunningen en
individuele initiateven, werkt het concept van rechtszekerheid (statisch of dynamisch)
door in allebei de instrumentgroepen, is het onderliggend socio-economisch project
bepalend voor beide, is de vormgeving van het recht op eigendom fundamenteel voor
het vermogen om te plannen, enz. enz. De relevante sociale groepen van beide
instrumentengroepen zijn dus gedoemd om zich te bekommeren om de andere
instrumentengroep.
Denkpistes?
De complexiteit die in voorliggende analyse wordt aangeraakt is uitermate groot. De
analyse legt door de gehanteerde institutionalistische methode, verbanden met
verschillende van de grote debatten die omtrent planning in het verleden zijn gevoerd
en plaatst deze - samen met de nog omvattender analyse in voortgangsrapport 1 - in
een ruimer kader. Het gaat bijvoorbeeld om de debatten over rechtszekerheid versus
flexibiliteit, subsidiariteit, grondbeleid, de aard van de gewestplannen, de macht van het
recht op eigendom enz. De breedte van de analyse heeft echter ook het nadeel dat
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verdere verfijningen nodig zullen zijn. Deze kunnen slechts in vervolgonderzoek worden
uitgewerkt.
Uit voorgaande analyse komen echter - hoewel nog zeer embryonaal - enkele
denkpistes naar voor die mogelijk kunnen worden uitgewerkt:
1.

Het vergunningensysteem heeft in het verleden belangrijke ruimtelijke en
maatschappelijke transformaties ondersteund. Dit gebeurde op momenten dat
er een min of meer (in onderdelen) coherent socio-economisch project bestond
dat erin slaagde ecologische, economische en sociale doelstellingen enigszins
te verenigen. De uitdaging is het vergunningensysteem opnieuw te verbinden
aan dergelijk project.

2.

In wezen steunt de rechterlijke logica op een dynamisch concept van
rechtszekerheid en zijn pogingen om terug te grijpen naar een statische
rechtszekerheid kunstmatig en toe te wijzen aan specifieke groepen die baat
hebben bij een statisch concept. De uitdaging is met het vergunningensysteem
opnieuw aan te knopen bij die meerderheid van de juridische wereld die
dynamische rechtszekerheid kan verbinden met ruimtelijke planning.

3.

Het recht op eigendom is een sleutel voor de doorlopende druk op het
vergunningensysteem naar meer soepelheid en generieke rechten. De
uitdaging is terug te grijpen naar de essentie van vroegere debatten en daar
bruikbare aanknopingspunten uit te distilleren, veeleer dan al te technische
discussies terzake te voeren. Ook hier is het nodig en mogelijk goede
gesprekspartners aan te spreken.

In een volgende fase hopen we hier op in te kunnen gaan.
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Deel I

Inleiding

Voorliggende analyse gaat dieper in op de „projectplanning‟. Dit is één van de
instrumentgroepen voor het ingrijpen in de globale ruimtelijke organisatie van
Vlaanderen, die werden geïdentificeerd in het eerste voortgangsrapport voor WP10 van
het Steunpunt Ruimte en Wonen (Van den Broeck et al. 2010b). De context voor deze
analyse wordt niet herhaald, maar vindt men in het eerste voortgangsrapport.
De analyse maakt gebruik van primair onderzoek naar strategische projecten dat werd
gevoerd in het onderzoeksproject „Spatial planning to strategic projects (SP2SP)‟, maar
herinterpreteert dit en vult dit aan met bijkomende primaire en secundaire teksten en
interviews. We maken enerzijds gebruik van enkele primaire diepteonderzoeken van
case studies (Schipperskwartier Antwerpen, Brugse Poort Gent, Buda Eiland in Kortrijk,
stationsomgeving Leuven, stationsomgeving Gent Sint-Pieters) die in het kader van
SP2SP werden uitgevoerd (Van den Broeck et al. 2010a, Van den Broeck 2010a, Van
den Broeck 2010d) en anderzijds van secundaire kennis van projecten in Vlaanderen.
Deze laatste is gebaseerd op toelichtingen en presentaties van projectleiders van
diverse steden (Antwerpen, Gent, Aalst, Oostende, Kortrijk, Turnhout, Sint-Niklaas, …),
projecten die in de schijnwerpers worden gezet, studiedagen inzake stedenbouw en
ruimtelijke planning, websites, nieuwsbrieven omtrent stadsontwikkeling, publicaties
van steden, universiteiten, VRP en van de Vlaamse overheid, persartikels, gesprekken
met betrokken ruimtelijke planners enz.
De analyse van de „projectplanning‟ beoogt - zoals de overige analyses in dit
werkpakket - inzicht te geven in de institutionele dynamiek van actoren en instituties
rond dit instrumentarium. Dit leidt tot een eerste inschatting van de strategische
selectiviteiten die zijn ingebed in de „projectplanning‟. Wat is de globale richting waarin
de heerstende instituties in Vlaanderen de ruimtelijke projecten sturen, is daarbij de
vraag die we trachten te beantwoorden. Voor meer specifieke conclusies omtrent de
daadwerkelijke uitkomst van welke aantallen van projecten en in welke mate deze
globale richting doorwerkt in specifieke projecten, is verder onderzoek nodig van de
geïdentificeerde actoren en instituties en hun achterliggende historische dynamieken,
dit met behulp van een groter aantal cases, desgevallend aangevuld met enquêtes of
andere kwantitatieve gegevens. Verder onderzoek moet ook leiden naar een
differentiatie van de conclusies voor stedelijke versus meer rurale projecten. In
voorliggende nota ligt de focus - zij het niet exclusief - immers op stedelijke projecten.
Verder onderzoek moet ook leiden tot verdieping, controle of correctie van de
voorliggende inzichten. In het besluit van dit rapport wordt belicht voor welke
onderdelen deze verdere onderbouwing in het bijzonder belangrijk is. Tenslotte moet
het onderzoek worden aangevuld met meer recente ontwikkelingen na 2010, waarin
1

een aantal van de instituties die in voorliggende rapport worden behandeld, zijn
gewijzigd.

2

Deel II Opkomst van de projectmodus
Vanaf het einde van de jaren 1980 trachtten een aantal Vlaamse steden nieuwe
invullingen te geven aan voormalige binnenstedelijke industriële gebieden (vroegere
havengebieden, waterfronts, spoorwegemplacementen enz.), die vrijkwamen na de
verschuiving van industrie naar gebieden buiten de stad en naar lageloonlanden ten
gevolge van herstructureringen in de welvaartsstaat in het algemeen en in de
industriële economie in het bijzonder. Politici en administraties van deze steden,
Vlaamse stedenbouwkundigen en architecten, opleidingsinstituten in Antwerpen,
Leuven en Gent, intercommunales enz. deden denkoefeningen die tien tot twintig jaar
later leidden tot de invulling van deze gebieden met nieuwe programma‟s, in het
bijzonder gericht op het behouden en/of aantrekken van middenklasse bewoners en
functies in/naar de stad. Projecten voor de stationsomgeving in Leuven, Stad aan de
1

Stroom in Antwerpen en Hoog-Kortrijk in Kortrijk zijn daarbij enkele voorlopers . We
gaan kort in op Leuven en Antwerpen.
In Leuven maakt het projectteam stadsontwerp van de K.U.Leuven vanaf 1989 in
opdracht van de stad Leuven een ontwikkelingsplan voor de Vaartkom en een
ontwikkelingsplan en een aantal voorontwerpen van B.P.A.‟s voor een veel ruimer
gebied tussen de E40 in het noorden en de Tiensesteenweg in het zuiden. Deze
moesten een antwoord bieden op de leegstand, verkrotting, teloorgang van
werkgelegenheid en mobiliteitsproblemen die zich op het einde van de jaren 1980
stelden in de Leuvense Vaartkom en Vaartzone. Verdwijnen van bedrijven naar
randgemeenten, congestie door toename van automobiliteit en vrachtvervoer,
verschuivingen en schaalvergroting op de terreinen van Stella Artois, afnemende
benutting van de mogelijkheden van kanaal en spoor, reorganisatie van de spoorwegen
met vrijkomende spoorwegterreinen als gevolg, zijn daarbij kenmerkend voor een
periode

van

suburbanisatie,

schaalvergroting

en

industriële

achteruitgang

in

Vlaanderen. Omdat ondanks ontwikkelingsplan en B.P.A.‟s weinig verandering optrad,
besliste het - ondertussen grondig gewijzigde - stadsbestuur zich te concentreren op de
stationsomgeving en daarin zo spoedig mogelijk een concreet project te realiseren.
Samen met NMBS, De Lijn en de administratie Wegen en Verkeer (AWV) van het
Vlaams gewest werd in 1995 een projectstructuur met ruime bevoegdheden en
middelen opgericht. Dit leidde in 2000 tot de eerste realisaties (tunnel onder
Martelarenplein, heraanleg Martelarenplein, busstationcomplex, voetgangersverbinding
onder de sporen, heraanleg Diestsevest). Sindsdien werden ook een aantal andere
projecten

gerealiseerd

(provinciegebouw,

overkapping

van

de

perrons,

kantoorgebouwen tussen station en provinciegebouw deels voor het samenbrengen

1

Zie bijvoorbeeld ook (Schreurs et al. 1994)

3

van

de

stadsdiensten,

fietsenparking

daaronder,

woningproject

op

centrale

werkplaatsen, projecten en plannen in de Vaartzone) en zijn nog andere in uitvoering
en in voorbereiding („Kop van Kessel-lo‟ met torengebouwen, park en aanpassing
Martelarenlaan enz.). In de beschouwde periode hebben in het bijzonder de
herstructureringen van de NMBS (gerelateerd aan de liberalisering van de Europese
markt), het realiseren van het hoge snelheidsnet (idem), de groei van Stella Artois tot
achtereenvolgens Interbrew en Inbev en de toenemende politieke aandacht voor
2

stedelijk beleid in Vlaanderen en in Europa een grote rol gespeeld .
Op het einde van de jaren 1980 vindt een aantal actoren uit de Antwerpse
planningsgemeenschap financiering (deels bij de stad, deels bij de private sector) voor
het organiseren van een wervend programma rond de onderbenutte of braakliggende
terreinen langs de waterkant van Antwerpen. Zij organiseren een open ideeënwedstrijd,
een meervoudige ontwerpopdracht, een programma van culturele activiteiten,
stadstours en een bewonersprogramma inzake de toekomst van het Antwerpse Nieuw
Zuid, de Kaaien en het Eilandje. Hiermee speelt deze groep in op de toenemende
internationale

aandacht

van

ontwerpers

en

ontwikkelaars

voor

waterfronten,

spoorwegterreinen en andere verlaten industriële sites. Stad aan de Stroom brengt
enerzijds een ontwikkelingslogica in de planning in (private sector in het kielzog van
planning en ontwerp, opkomst van de projectmodus) en een enigszins elitair
instrumentarium (ontwerpwedstrijd, cultureel programma, „terugkeer naar de stroom‟)
maar tracht daar ook een eigen invulling aan te geven (herstel van de stad, reactie
tegen opkomend extreem rechts) en een breed publiek aan te spreken (stadstours,
3

bewonersprogramma) . Het project zet de realisatie van „stadsprojecten‟ in Antwerpen
op de agenda. Andere projecten zullen immers volgen. Voorbeelden zijn de
herontwikkeling van de omgeving van het centraal station en De Coninckplein, de
omvorming van het vormingsstation Spoor Noord naar park, de transformatie van de
omgeving van het sportpaleis, de inplanting van een nieuw justitiepaleis enz. Vooral in
de jaren 2000 wordt de lijst van grote bouw- en ontwikkelingsprojecten in Antwerpen
4

zeer lang .
In de jaren 1990 en vooral 2000 werden stadsprojecten een belangrijke modus van
stedelijke transformatie, naast de incrementele totstandkoming van de Vlaamse ruimte,
deels

begeleid

door

het

vergunningensysteem

en

de

bijbehorende

bestemmingsplannen van de verschillende beleidsniveaus. „Diverse actoren en
sectoren - publieke, private en publiek-private, stedenbouw, het woonbeleid, het
stedenbeleid, de vastgoedsector - zijn op basis van erg uiteenlopende agenda‟s
begaan met stadsprojecten (Loeckx and De Meulder 2007).‟ Dit is vooral in de jaren

2

Deze interpretatie volgt (Van den Broeck 2011).

3

Deze interpretatie volgt (Van den Broeck 2010c).

4

Zie bijvoorbeeld overzichten van de planningscontext in het Antwerpse in het ruimtelijk structuurplan Antwerpen en de
voorstudie van het afbakeningsplan voor het grootstedelijk gebied Antwerpen.
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2000 merkbaar in het grote aantal toelichtingen en presentaties van projectleiders van
stadsprojecten van diverse Vlaamse steden, projecten die in de schijnwerpers worden
gezet, de thema‟s van studiedagen inzake stedenbouw en ruimtelijke planning,
websites en nieuwsbrieven omtrent stadsontwikkeling, publicaties van steden,
universiteiten, VRP en van de Vlaamse overheid (zie bijvoorbeeld Boudry et al. 2006,
Loeckx 2009b, Van den Broeck, Albrechts and Segers 2010a), de keuze van
eindwerkonderwerpen aan opleidingsinstituten, jobrotaties van Vlaamse senior
ruimtelijke planners, wijzigende portefeuilles van studiebureaus, goedgekeurde
onderzoeksprojecten, aanpassingen in onderwijscurricula enz. Ook de beleidsaandacht
voor

de

projectaanpak

is

groot,

getuige

daarvan

de

subsidies

van

het

„stadsvernieuwingsfonds‟ van het Vlaams stedenbeleid voor stadsprojecten die in de
planners- en ontwerperswereld veel aandacht kregen, de subsidies van de Vlaamse
overheid voor strategische projecten in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen, de commissies Berx en Sauwens die werden opgericht om de mogelijkheid
tot het versnellen van strategische projecten te bestuderen (Berx et al. 2010, Sauwens
et al. 2010) , de commissies in de Vlaamse administratie die daar een vervolg aan
gaven, provinciale initiatieven om strategische ruimtelijke projecten te ondersteunen
en/of te realiseren, nagenoeg alle regionale en grote steden die uitpakken met de
planning en realisatie van stadsprojecten enz.
De projecten in Vlaanderen worden voorafgegaan door projecten in heel Europa
(Burgers and Vranken 2006, Loeckx and De Meulder 2007). Frankrijk ontwikkelde na
de prestigieuze culturele projecten van president Mitterand in Parijs en het project voor
Euralille, een traditie van overheidsgedreven „projets urbains‟ als een algemene
werkwijze voor strategische interventie in de stad, gaande van bescheiden ingrepen
met een strategische betekenis tot de grootschalige herstructureringen van de stad als
geheel (Direction du ministère de l'Equipement et de l'association A3 Collectif 2002).
Ingrediënten voor dit soort stedenbouw zijn volgens Loeckx en De Meulder (2007:177178): nieuwe economische activiteiten genereren, punctuele ingreep, hefboomeffect,
nieuwe plekken van centraliteit en een overschakeling naar projectgerichtheid.
Engeland werd al in de jaren 1970 en 1980 geconfronteerd met desindustrialisering en
leegstaande binnenstedelijke industriegebieden en besteedde de reconversie van deze
gebieden uit aan drie generaties van „urban development corporations‟. Dit leidde tot
een markt-, vastgoed- en ontwikkelingsgerichte stedenbouw waarin incentives,
faciliteiten, belastingsvrijstellingen, ontwikkelingsrechten en „short-tracking‟ in de plaats
kwamen van regels, bestemmingsplannen en planning in het algemeen. Dit was het
meest duidelijk in de eerste generatie projecten met daarin onder andere Canary Wharf
in de London Docklands. Latere „urban regeneration projects‟ compenseerden hun
marktoriëntatie enigszins met acties gericht op het verwerven van draagvlak bij de
lokale bevolking, het oprichten van partnerships en projecten voor „community
development‟ (Booth 2005, Price Waterhouse et al. 1987, Robert and Sykes 2004,
Russell 1998, Van den Broeck 2006). De iconische stadsvernieuwing in Barcelona
kenmerkt zich enerzijds door een grote aandacht voor de publieke ruimte, een sterke
5

ontwerpgerichtheid,

de

integratie

van

infrastructuur,

projectgedrevenheid

en

ontwikkelingsgerichtheid en realiseerbaarheid (Loeckx and De Meulder 2007) (de Sola
Morales (1989) nog te verwerken) maar was anderzijds onderdeel van een
democratiseringsproces, civiele mobilisatie en politieke emancipatie, het opbouwen van
lokale identiteit en van sociale cohesie (Calavita and Ferrer 2004, Garcia and Degen
2007). Nederland bouwde verder op ervaringen in de Kop van Zuid in Rotterdam en
Sfinx-Céramique in Maastricht en combineerde vastgoedgedreven projecten gericht op
het aantrekken van middenklasse bewoners en diensteneconomie in de steden met
exploratief ontwerponderzoek en het realiseren van bovenlokale programma‟s. Private
ontwikkelaars worden daarbij sinds halfweg de jaren 1980 intensief betrokken in het
ontwerpproces (Loeckx and De Meulder 2007, Ministerie van Vrom 2006).

6

Deel III Theoretische achtergrond
Het ‘zeer goede stadsvernieuwingsproject’
5

De opkomst van de projectmodus roept in de literatuur verschillende reacties op . Een
eerste daarvan benadrukt de kansen die de projectmodus biedt voor stedelijke
ontwikkeling. Stadsprojecten worden door deze auteurs beschouwd als een belangrijke
manier om de stad te vernieuwen. Meer algemeen is de golf van ruimtelijke projecten
een teken van een vernieuwd politiek voluntarisme in stedelijke en ruimtelijke planning.
Projecten zijn pogingen om in ruimtelijke ontwikkeling sturingskracht terug te winnen of
te herbevestigen en ondersteunen een integrerende sturingscapaciteit en een publiek
vermogen tot actie (Van Dyck 2010, verwijzend naar Ingallina, Albrechts, Healey en
Kunzmann, Masboungi en Pinson). Deze benadering richt zich op de rol van publieke
organisaties en politiek leiderschap in het stabiliseren van collectieve actie door
stedelijke projecten. Projecten worden verondersteld samenwerking mogelijk te maken
tussen private actoren en lokale overheden, gemeenschappelijke doelen of strategische
ambities te definiëren die een raamwerk kunnen bieden voor het nemen van
beslissingen, en engagementen te bepalen die het veld van mogelijke acties
afbakenen. Tijdens het ontstaan van projecten, worden gaandeweg doelen duidelijker,
hulpmiddelen gemobiliseerd en concrete acties gedefinieerd. Deze auteurs plaatsen
projecten tegenover wetenschaps- en normgebaseerde rationalistische ruimtelijke
planning

(„statische

land

use

planning‟,

„alomvattende

masterplanning‟,

„comprehensieve structuurplanning‟, …). Projecten zijn gebaseerd op een beperkte
rationaliteit en op de voortdurende interactie tussen actoren tot een vorm van
consensus is bereikt. De bijbehorende openheid en mogelijkheden voor interactie
creëren openingen voor nieuwe aanpakken. Loeckx en De Meulder formuleren dit als
volgt.
Een cruciaal actieterrein zijn de stadsprojecten. Deze stadsprojecten maken
abstracte visies concreet - zichtbaar, toetsbaar, bespreekbaar - en leveren
daardoor grondstof voor het stadsdebat. Stadsprojecten laten toe bestuurs- en
beleidsinnovaties in actie te zien. Hun complexiteit noodzaakt aparte sectoren en
actoren tot onderhandeling en samenwerking. Stadsprojecten leggen lacunes en
vergissingen ongenadig bloot, maar creëren evengoed een nieuw feit dat
onvoorziene mogelijkheden genereert en mensen op ideeën brengt.
(Loeckx and De Meulder 2007:192)
In Vlaanderen vinden we deze benadering ook terug in de voorwaarden die door een
aantal auteurs aan stadsprojecten worden gesteld.

5

Daarin krijgen „project‟ en „projectmodus‟ ook telkens een andere betekenis.
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Loeckx (2006, 2007b, 2009a) verwijst naar zeven kwaliteitscriteria - zoals
geformaliseerd door het Vlaams stedenbeleid - waaraan het „zeer goede
stradsproject‟ moet voldoen wil het zich onderscheiden van de brutale
vastgoedoperatie. (1) Een stadsproject is vernieuwend. (2) Stadsprojecten
realiseren strategische ingrepen met een structurerende impact en een
hefboomwerking. Die ingrepen hebben een duurzaam karakter. (3) Stadsprojecten
getuigen van hoogwaardige ruimtelijke planning en ontwerp. (4) Stadsontwerpen
verbinden, verweven, verknopen, vullen aan. (5) Een stadsproject is participatief
en coproductief. (6) Bij het stadsproject zorgt de publiek-private samenwerking
voor effectieve realisatie en kwalitatieve meerwaarde. (7) Een stadsproject wordt
gerealiseerd.



Meijsmans

(2007)

plaatst

eveneens

voorwaarden

tegenover

de

„mere

entrepreneurial planning‟, „in which the project-based approach only serves as a
convenient vehicle for facilitating private-market project developers‟. (1) Projecten
moeten onderdeel zijn van een macro-geografisch framework („a project of
projects‟ volgens Joan Busquets, „un projet de ville‟ volgens Masboungi), dat
coherentie verleent aan een goedgekozen en gecoördineerde set van projecten en
waarbinnen projecten een „relatieve autonomie‟ hebben. (2) Projecten worden
gezien als een proces, dat onzekerheden kan opnemen, dat een visie op de lange
termijn inhoudt en dat niet overontworpen is. Dit proces gaat iteratief heen en weer
tussen verschillende sporen en doorbreekt de lineaire aanpak (met programmatic
brief, analysis, research, design, project definition). (3) Projecten doorbreken de
hiërarchie van formele plannen. (4) Zij mediëren tussen verschillende actoren en
(5) hebben de capaciteit om simultaan meerdere territoriale entiteiten en
schaalniveaus aan te spreken. (6) Projecten helpen om sleutelacties te
identificeren in samenwerking met relevante actoren. (7) Daarin spelen ontwerp en
ontwerpen een rol aangezien de daardoor gecreëerde beelden inzicht kunnen
geven, precies genoeg zijn om feedback uit te lokken en haalbaarheden te kunnen
inschatten en abstract genoeg zijn om suggesties en commentaren te absorberen.
Ontwerp is plaats-specifiek en kan engagementen vasthouden. (8) De projectgebaseerde benadering geeft aan lokale overheden de mogelijkheid om invloed te
hebben op de ontwikkeling van gebieden die buiten hun bevoegdheden vallen.


Ook Van den Broeck, Albrechts en Segers (2010a) werken kwaliteitscriteria voor
„strategische projecten‟ uit. (1) Strategische projecten zijn gericht op ruimtelijke
kwaliteit, duurzaamheid en creativiteit. (2) Strategische projecten zijn concreet. „De
meest directe en ingrijpende acties zijn projecten die visies combineren met een
concrete realiteit, met een specifieke plek en een context, met burgers van vlees
en bloed, met naijver, sympathieën en antipatihieën, met politiek, met belangen,
bekommernissen, strevingen, ambities en met machtsrelaties.‟ (Van den Broeck,
Albrechts and Segers 2010a:35). (3) Projecten zijn zichtbaar en engageren
verschillende actoren noodgedwongen in de ontwikkeling ervan omdat ze debat
uitlokken, agenda‟s en belangen confronteren met een werkelijkheid en omdat ze
directe politieke consequenties hebben. (4) Projecten hebben de capaciteit om te
8

zorgen voor structurele veranderingen in de ruimte, een stad, een perifeer of
landelijk gebied. (5) Ze zijn zeer zichtbaar door hun schaal, complexiteit en/of
belang, ze werken als een hefboom en zorgen voor spin-offs. (6) Ze mikken op
een synergie tussen verschillende dynamieken en krachten en tussen sociale,
culturele, economische en ruimtelijke aspecten. (7) Strategische projecten beogen
de integratie van visies, doelstellingen en objectieven van verschillende actoren,
beleidsvelden, bewoners en de privésector. (8) Ze spelen in op de sleutelkwesties
in

een

gebied.

(9)

Strategische

projecten

zijn

leer-,

zoek-

en

transformatieprocessen met een open karakter, d.w.z. processen waarvan het
uiteindelijke resultaat niet bij voorbaat vastligt. Daarvoor is een procesarchitectuur
nodig die enerzijds een collectief leerproces beoogt en anderzijds concrete
sociaal-ruimtelijke transformatie door middel van ruimtelijke interventies.

De projectmodus en de transformatie van de welvaartsstaat
Een tweede strekking in de literatuur plaatst strategische projecten in de ruimere socioeconomische (van productie-economie naar diensteneconomie, van massa-productie
naar geïndividualiseerde productie), socio-politieke (fragmentatie van verzuilde en
corporatistische besluitvorming, fragmentatie van het middenveld) en cultureelideologische

(van

sociaal-christelijke

democratie

naar

ideologisch

liberalisme,

marktdenken en individualisering) transformaties van de welvaartsstaat in de tweede
helft van de 20

ste

en het begin van de 21

ste

eeuw (zie ook voortgangsverslag 1). Deze

transformaties hebben ook invloed gehad op de aard, productie, effecten en betekenis
van ruimtelijke projecten. Strategische projecten, stadsprojecten en de „projectmodus‟
zijn daarbij niets nieuws maar belichamen vandaag een heel andere institutionele
dynamiek dan dertig/veertig jaar geleden. Volgens deze tweede groep van auteurs is
het correcter te spreken van een gewijzigde projectmodus. In de jaren 1950/1960 was
de projectmodus gericht op economische expansie en de Keynesiaanse spreiding van
economische ontwikkeling over heel België. Vandaag is de projectmodus meer
gelokaliseerd en gericht op het aantrekken van ondernemerskapitaal en financieel
sterke bewoners naar specifieke plekken in steden, het genereren van spill-over
effecten en het versterken van de competitiviteit van steden (Van Dyck 2010 hoofdstuk
4, met verwijzing naar Brenner, Jessop, Moulaert, Swyngedouw, Boyer, Gualini, Salet,
Majoor en anderen). Hieronder gaan we daar iets dieper op in.
In voortgangsverslagen 1 en 2 verwezen we al naar de kenmerken van het Belgisch
keynesiaans fordisme zoals die door diverse auteurs (Witte et al, Moulaert,
Swyngedouw, Kesteloot e.a.) werden geanalyseerd. De socio-economische basis
daarvan

ligt

onder

andere

in

massa-productie

en

massa-consumptie

en

overheidsinvesteringen in publieke voorzieningen. Daarmee interageerde een sociopolitieke organisatie gebaseerd op de natiestaat en de institutionalisering van een
compromis

tussen

arbeid

en

kapitaal

in

een

corporatistische

en

verzuilde
9

besluitvorming. Ideologisch-cultureel ging dit gepaard met sociaal-democratische
discoursen gericht op economische groei, de verdeling van welvaart en het tegengaan
van ruimtelijke ongelijkheden. De ruimtelijke dimensie van de welvaartsstaat was
gebaseerd op een regionaal economisch beleid dat werkgelegenheid, industriële
ontwikkeling, economische groei, bevolkingsgroei, investeringen en bijkomende
infrastructuren

verdeelde

over

het

grondgebied.

Dit

produceerde

suburbanisatieprocessen en decongestie van de steden. Zoals ook Ryckewaert (2007)
en Ryckewaert en Theunis (2006) aantonen, was de bijbehorende projectmodus gericht
op

het

realiseren

huisvestingsprojecten.
industriegebieden,

van
Het

grootschalige
gaat

economische,

bijvoorbeeld

autosnelwegen

en

kanalen,

om

infrastructuur-

havengebieden

sociale

en

en

andere

huisvestingscomplexen,

buurtspoorwegen en tramsystemen. In de jaren 1950 en 1960 ging het vaak om
geïntegreerde projecten die infrastructuuraanleg combineerden met economische
investeringen en de subsidiëring en aanleg van huisvestingsprojecten en die omkaderd
werden door subsidiemechanismen, administratieve patronen en methoden, wetgeving,
specifieke kennis en opleidingen enz. Vanaf de jaren 1970 worden projecten door
functionele specialisatie meer éénzijdig gericht op economie, infrastructuur of wonen. In
het algemeen ondersteunden projecten uit de jaren 1950 en 1960 het fordistische
accumulatieregime: investeringen in bijvoorbeeld huisvesting of industriegebieden
lokten immers ook investeringen uit in infrastructuren en publieke voorzieningen,
jobcreatie genereerde ook lonen die op hun beurt leidden tot consumptie, en publieke
investeringen deden grondwaarden stijgen wat het terugbetalen van leningen mogelijk
maakte (Van Dyck 2010 hoofdstuk 4).
De crisis van het fordisme tijdens de jaren 1970 en 1980 (dalende winstmarges,
desindustrialisatie, conflicten tussen werknemers en werkgevers, verzet door sociaal en
ecologisch geïnspireerde groepen tegen verzuilde besluitvorming en ecologische crisis,
falen van het groeimodel, suburbanisatie van midden- en hoge inkomens, uitholling van
de steden, …), leidde tot een zoektocht naar andere socio-economische en
organisationele modellen. In de jaren 1980, 1990 en 2000 benadrukten ruimtelijke
strategieën meer en meer competitiviteit en de promotie van bottom-up economische
ontwikkeling als manieren om ongelijke ontwikkeling te reguleren. Nieuwe strategieën
richtten zich op het concentreren van productieve capaciteit in strategische stedelijke
en regionale groeipolen, het bevorderen van ongelijke concentraties van investeringen
en kapitaalsaccumulatie, de promotie van competitiviteit van de aanbodzijde door
innovatie, gediversifieerde productie en verkorte doorlooptijden, het ondersteunen van
flexibele accumulatie, het aantrekken van mobiel kapitaal en van buitenlandse
hoofdkwartieren (Van Dyck 2010 hoofdstuk 4 , verwijzend naar Brenner, Peck, Tickell,
Jessop, Boyer). Het geloof in economische groei en staatsingrijpen werd vervangen
door selectieve deregulering, privatisering, flexibilisering en activering van de
arbeidsmarkt, ruimtelijke decentralisering gebaseerd op een geloof in de vrije markt.
Territoriale competitie kwam in de plaats van spreiding van economische activiteiten en
van lokale implementatie van nationale strategieën en programma‟s. Stedelijk
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management en city-marketing deden hun intrede als nieuwe manieren van
besluitvorming. Beleidsinstrumenten wijzigden van wetgevend en regulerend en
economisch en fiscaal naar instrumenten gebaseerd op overeenkomsten, incentives,
informatie en communicatie (Lascoumes and Le Galès 2007).
Met

de

transformatie

van

de

welvaartstaat

en

de

ontwikkeling

van

post-

keynesiaanse/post-fordistische strategieën, wijzigt volgens deze auteurs ook de
projectmodus. Projecten belichamen immers (nu nieuwe) organisationele factoren,
configuraties van actoren, besluitvormingsmechanismen, regulatieprocessen, wijzen
van collectieve actie en interventie, normen en waarden, ideeën en culturele factoren
enz. Nieuwe generaties van stadsontwikkelingsprojecten, waterfrontontwikkelingen,
brownfield herontwikkelingen, stationsomgevingsprojecten enz. zijn volgens deze
auteurs de uitdrukking van het nieuw marktgericht economisch beleid (new economic
policy of NEP) en stedelijk beleid (new urban policy of NUP, gebaseerd op een
verschuiving van een sociale naar een economische politiek, de ondersteuning van
bedrijven, selectieve deregulering en city marketing) (Moulaert et al. 2003). Projecten
worden instrumenten gericht op het aantrekkelijk maken van plaatsen voor
ondernemingskapitaal

en

midden-

en

hoge

inkomensbewoners

(dit

zijn

de

productiefactoren van de nieuwe economie), op het kanaliseren van investeringen naar
specifieke

plaatsen

in

de

stad

en

het

herconcentreren

van

groei

en

infrastructuurontwikkeling in strategische gebieden. Spill-over effecten worden geacht
om inkomen en werkgelegenheid te genereren in sectoren die niet direct bediend
worden door de ontwikkelingen in de voorgestelde projecten. Projecten worden in het
algemeen gepromoot voor hun vermogen om de zichtbaarheid en competitiviteit van de
betrokken steden te versterken, directe economische baten en spill-over effecten te
genereren, de kwaliteit en vorm van hun omgeving te verbeteren en omwille van de
socio-culturele en politieke transformaties die ze geacht worden te ondersteunen.
Betrokken

auteurs

relateren

grootschalige

ruimtelijke

projecten

dus

aan

de

terugtrekking van de welvaartsstaat en geven aan dat projecten worden behandeld als
super-instrumenten of hefbomen voor flexibiliteit, creativiteit, innovatie, investeringen en
ondernemersschap (Van Dyck 2010 hoofdstuk 4, verwijzend naar Moulaert, Salet en
Gualini, Gasparrini, Masboungi en De Gravelaine, Jessop, Boyer en Saillard). In
overeenstemming daarmee worden projecten nu voornamelijk geïmplementeerd door
nieuwe gemengde configuraties van actoren in plaats van door diensten voor openbare
werken of gemengde publieke organisaties („para-statalen‟) en beogen zij de integratie
van nieuwe functies en thema‟s. Tenslotte functioneren projecten volgens de principes
van de „actieve welvaartsstaat‟ (ook wel „workfare state‟) door marktgerichte incentives
en het verhogen van verantwoordelijkheden van individuele of collectieve actoren.
De „new economic policy‟ gericht op economische groei en innovatie, de „new urban
policy (NUP)‟ en de bijbehorende grootschalige stedelijke ontwikkelingsprojecten die
deze politiek en de onderliggende neo-liberale globaliseringsprocessen belichamen,
worden door een aantal auteurs bekritiseerd (Bornstein 2007, Flyvbjerg et al. 2003,
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Moulaert, Rodriguez and Swyngedouw 2003, Moulaert et al. 2007, Swyngedouw et al.
6

2004) . De „new economic and urban policy‟ kan immers de ambities inzake het
verenigen van ecologie, cohesie, economisch succes en jobcreatie niet waarmaken. De
„new urban policy‟ ontkent het bestaan van conflict en machtsrelaties, legt teveel nadruk
op participatie en decentralisatie en negeert de strijd om de democratie, de vraag hoe
de macht van het kapitaal te beperken en kwesties inzake rechtvaardige verdeling (Van
Dyck 2010 hoofdstuk 4, verwijzend naar Moulaert, Rodriguez en Swyngedouw, Jessop,
Boyer, Fainstein, Callinicos, Tasan-Kok). Projecten die vandaag worden geïnitieerd en
geïmplementeerd, mobiliseren vanzelfsprekend de instituties van de „new urban policy‟,
bijvoorbeeld via de betrokkenheid van de vastgoedsector en de bijbehorende
dynamieken van organisatie, mobilisatie en coördinatie. Zij stimuleren bijgevolg een
winstgedreven stedelijke ontwikkeling en de circulatie van kapitaal, veeleer dan het
creëren van mens-gerichte omgevingen. Daarbij worden investeringen in publieke
voorzieningen, partnership-gebaseerde manieren van lokale besluitvorming en
legitimerende retorieken omtrent „gemengd gebruik‟, „co-productie‟ en „algemeen
belang‟ belangrijke mechanismen om credibiliteit te construeren voor het aantrekken
van kapitaal en een meer vastgoedgedreven ontwikkeling te faciliteren. „Fast-tracking‟
en uitzonderingsmaatregelen in planning procedures moeten dit ondersteunen. Vele
ontwikkelingsprojecten blijken volgens deze auteurs prestigieuze projecten gekenmerkt
door het ontbreken van democratische controle (vervanging van de representatieve
democratie door een aansturing door „stakeholders‟), beperkte/selectieve toegang tot
beslissingsarena‟s in het bijzonder voor zwakke groepen, sociale uitsluiting en
verdringing (gevolg van de onvermijdelijke stijging van vastgoedprijzen en de
noodzakelijke return on investment), aantasting van herverdelingsmechanismen
(verschuiving van middelen terzake naar publieke projecten), substantiële bijpassing
van private ontwikkelingen met publieke middelen (publieke sector neemt de vroege
risico‟s, de private sector neemt pas deel als de meerwaarden zijn gegarandeerd),
onderwerping van programma‟s aan de eisen van de vastgoedmarkt (verschuivingen
gedurende het proces naar de meest winstgevende functies als kantoren,
middenklasse woningen en commerciële functies en naar hogere dichtheden) en een
zwakke inbedding in bredere stedelijke processen en planningskaders. Dat betekent
dat grootschalige stedelijke ontwikkelingsprojecten nauwelijks bijdragen tot de lokale
ontwikkeling van bestaande bewoners en bedrijven, verwachtingen omtrent positieve
sociale en economische spill-over effecten meer niet dan wel waarmaken, bestaande
functies vervangen door nieuwe en bestaande problemen verschuiven naar elders.
Stedelijke

ontwikkelingsprojecten

zouden

dus

niet

bijdragen

tot

de

sociale,

economische en culturele transformatie van het gebied waarin zij worden gerealiseerd
maar marktgedreven, vastgoedgeleid en sociaal exclusief zijn.

6

„Others see large-scale spatial projects as new forms of action in spatial practice that establish exceptionality
measures in planning procedures and associate them with less democratic and more elite-driven priorities in urban
interventions, leading to the reinforcement of existing power constellations. They also criticise projects for physical,
social and economic results that testify “wrong choices, missed opportunities and unequal benefit shares”.‟ (Van Dyck
2010:125)

12

Ook in Vlaanderen zijn een aantal (eerste) kritieken geformuleerd op de toenemende
focus op het „projectinstrumentarium‟. Het nieuw ontstane instrumentarium en de
overvloed

aan

projecten

zouden

vooral

hoge

inkomens

bevolkingsgroepen

bevoordelen, publieke middelen doorsluizen naar de private sector en naar
bevolkingsgroepen die het het minst nodig hebben, sociale verdringing en uitsluiting
bevorderen, eenzijdig focussen op winst-gedreven ontwikkeling en ontsnappen aan
democratische controle. Christiaens, Bosmans en Moulaert (2007) tonen bijvoorbeeld
aan hoe de evolutie naar ontwikkelingsgericht stedelijk beleid in Antwerpen uiteindelijk
leidt tot de opheffing van de buurtontwikkelingsmaatschappij voor Antwerpen. In een
dubbelinterview met Linda Boudry en Pascal de Decker door Crivit (2005), stelt De
Decker de verdringingseffecten van het Vlaams stedenbeleid in vraag. Baeten (2007)
en anderen wijzen in een themanummer van Ruimte en Planning eveneens op
verdringingseffecten en vragen zich af waarom het nieuw stedelijk beleid niet vertrekt
van bestaande bewoners veeleer dan nieuwe midden- en hoge inkomens en functies
aan te trekken. Debruyne, Oosterlynck en Block (2008) stellen vragen bij de beperkte
sociale innovatiecapaciteit van een aantal grote Gentse stadsprojecten. Van den
Broeck (2011) maakt een vergelijking van de projecten voor de stationsomgeving in
Leuven en het Schipperskwartier in Antwerpen en beschrijft hoe het project voor de
Leuvense stationsomgeving via de semi-privatisering van de spoorwegmaatschappij
Europese marktgerichte tendensen introduceert in de Vlaamse context. Daarnaast
analyseert Van den Broeck (2010b) hoe ook in het sociaal innovatieve project voor het
Schipperskwartier

markt-

en

vastgoedgerichte

tendensen

hun

intrede

doen.

Vergelijkbare bedenkingen vinden we tenslotte ook terug bij de eerste groep meer
voluntaristische auteurs, zij het onder de vorm van een vrees om de haalbaarheid van
de goede intenties in de door hen voorgestelde kwaliteitscriteria. De Meulder (2000a),
Loeckx (2009a) en Loeckx en De Meulder (2007) wijzen onder andere op het gevaar
dat stadsprojecten niet meer zijn dan rendabele privéoperaties, dat een horizontale
projectdynamiek in de praktijk niet wordt waargemaakt, dat projecten niet kaderen in
een visie op de ontwikkeling van de stad, dat speculatie en opportunisme de
7

bovenhand krijgen .

7

Zie bijvoorbeeld volgende citaten. „Stadsprojecten in Vlaanderen dienen niet om de stedenbouw en ruimtelijke
ordening te omzeilen. Of om een eventueel gebrekkige visie omtrent de ontwikkeling van de stad te verbergen achter
opportunistische deals. Of om te scoren binnen een politieke ambtstermijn. Of om de vastgoedseftor vrij spel te geven
onder het voorwendsel van PPS. Of om probleembuurten van de stadskaart te vegen. Stadsprojecten moeten
integendeel op coproductieve wijze bijdragen tot de duurzame rasterstad (Loeckx and De Meulder 2007:194).‟ „Het
bilan van de lasten en lusten voor zowel de publieke als de private partijen is een cruciale aangelegenheid. De crux is
niet het ontlasten van de overheid en evenmin de promotie van rendabele privéoperaties, maar wel de aantoonbare
publieke meerwaarde die het partnerschap oplevert (Loeckx and De Meulder 2007:197).‟ „De praktijk oogt minder
rooskleurig. Het partnerschap bezegelen in een juridisch sluitende en werkbare project opzet blijkt een lastige karwei.
Projectregie en kwaliteitsontwikkeling zijn geen vertrouwde taken van politici en ambtenaren. Sectoraal en verticaal
georganiseerde administraties kunnen niet goed om met een horizontale projectdynamiek. De privésector vreest het
risico op vertraging of mislukking (Loeckx and De Meulder 2007:198).‟ „Dat men daarbij moet leren omgaan met de
fundamentele tegenspraken en dilemma‟s die de hedendaagse stedelijkheid in hun greep houden (globaliserende
investeringslogica en speculatieve dynamieken versus het publieke en het „civieke‟, wervende beeldvorming versus
pragmatiek en compromis, onmiddellijk effect versus duurzame ingreep, etc.) is zonder meer duidelijk (De Meulder
2000b:57).‟
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De ‘relatieve autonomie’ van strategische projecten
Een derde strekking in de literatuur geeft aan dat het primaat van de markt niet moet
overdreven worden en dat een eenzijdig verband tussen fordisme en regionaaleconomische projecten en tussen post-fordisme en stadsontwikkelingsprojecten te
beperkt is. Projecten zijn immers drager van meerdere coördinatiebenaderingen,
logica‟s, regulatieprocessen en instituties uit verschillende beleidsvelden en sectoren
(ruimtelijke planning, economisch, cultureel of sociaal beleid). De wisselwerking tussen
marktgerichte globaliseringsprocessen en strategische projecten is volgens deze
auteurs een dialectische wisselwerking. Strategische projecten zijn niet alleen de
passieve uitdrukking en belichaming van globale processen, maar vormen deze ook.
Lokale (emancipatorische) praktijken en compromissen, en economische, sociale,
institutionele en culturele factoren mediëren globaliseringsprocessen en maken een
verschil in de manier waarop deze processen worden gevormd in concrete strategische
projecten. „Urban development projects are not merely responses to global change or
emanations of local conditions‟ (Moulaert, Rodriguez and Swyngedouw 2003:52).
Concrete strategische projecten kunnen tijdelijke stabiliteit genereren rond een
specifieke ruimte en ontwikkelingsprogramma en allerlei organisationele factoren
(structuren, procedures, leiderschap, controle, regulatie, integratie, coördinatie)
herdefiniëren.

Het

is

bijgevolg

noodzakelijk

de

ontwikkelingstrajecten

van

stadsontwikkelingsprojecten zelf te analyseren om inzicht te krijgen in de eventuele
processen van exclusie die er al dan niet mee gepaard gaan (Moulaert, Rodriguez and
Swyngedouw 2003:51). Ondanks het feit dat internationale marktgerichte trends
doorwerken in Vlaamse projecten (en dus de Vlaamse ruimtelijke organisatie), kunnen
projecten dus een verschil maken in de wijze waarop zij deze trends belichamen en dus
ook beïnvloeden. Men kan zich afvragen of „flagship‟ projecten, internationale
liberaliseringsprocessen neigen te bevestigen en in hoeverre alternatieve projecten
deze trends bevragen door gemeenschapsontwikkeling in de kern van het project te
plaatsen en door in te breken op bestaande machtsverhoudingen. Dat zou betekenen
dat strategische projecten niet noodzakelijk inherent neo-liberaal en autocratisch zijn
maar ook inclusief, emancipatorisch en sociaal innovatief kunnen zijn, nieuwe vormen
van governance kunnen initiëren of socio-politieke transformaties kunnen initiëren. Dit
hangt af van de specifieke instituties waarbinnen projecten functioneren en die door het
project worden gemobiliseerd, geproduceerd en eventueel getransformeerd en van de
specifieke actoren en coalities die een project mobiliseert en coördineert (Moulaert,
Rodriguez and Swyngedouw 2003, Moulaert, Martinelli, Gonzalez and Swyngedouw
2007, Van Dyck 2010 hoofdstuk 4, verwijzend naar Pinson, Avitabile, Gualini en
Majoor, Raco). Daarbij wordt er nochtans ook op gewezen dat projecten de diverse
logica‟s die zij belichamen, niet noodzakelijk gelijkwaardig uitdrukken. Ongelijke
machtsverhoudingen worden immers vaak actief gereproduceerd en bestendigd door
transformaties in de gebouwde omgeving.
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Deze derde groep van literatuur heeft geleid naar onderzoek omtrent het vermogen van
strategische projecten tot het initiëren en reproduceren van sociale innovatie en het
bijdragen tot lokaal ontwikkelingsprocessen die verschillen van de marktgerichte „new
urban policy‟. Deze benadering onderzoekt of en hoe technische innovaties ook
maatschappelijke transformaties zijn en in hoeverre deze transformaties elementaire
noden (gezondheid, huisvesting, onderwijs, omgevingskwaliteit) vervullen van de
deelnemers daarvan, maar in het bijzonder van zwakkere bevolkingsgroepen en
functies, en in hoeverre lokale democratische kwaliteiten worden gewijzigd. Auteurs als
Moulaert, Martinelli, Swyngedouw, Klein, Fontan, Harrisson, Hamdouch en anderen
stellen zich de vraag in hoeverre strategische projecten daadwerkelijk sociale relaties
en dus machtsverhoudingen (kunnen) transformeren op zo‟n manier dat de elementaire
noden van alle betrokkenen en in het bijzonder van zwakke functies en actoren worden
vervuld (Klein and Harrisson 2007, Moulaert 2000, Moulaert et al. 2005a, Moulaert et al.
2005b, Moulaert and Nussbaumer 2005b, Nussbaumer and Moulaert 2004). Deze
auteurs onderzoeken daartoe case studies van projecten die niet alleen een fysieke
maar ook maatschappelijke transformatie initiëren. Het gaat om projecten die: een
duurzame vernieuwing van de bestaande sociale netwerken in een gebied realiseren;
waarin de beslissingsmechanismen van diverse betrokken actoren (publieke, civiele,
private) een kans krijgen; die gepaard gaan met een collectief leerproces; en die een
nieuw evenwicht tussen subculturen tot stand brengen (Moulaert and Nussbaumer
2005a). Sociaal innovatieve projecten verenigen bijgevolg planningsinstrumenten en
instrumenten van projectmanagement met emancipatorische instrumenten. Zij zijn niet
puur fysiek maar integreren ruimtelijke transformatie met werkgelegenheidsaspecten,
gezondheidszorg, opleidingsprojecten, culturele initiatieven, sociaal werk enz. (al
naargelang het geval) en realiseren een endogene lokale ontwikkeling. Pure
vastgoedoperaties voldoen niet aan deze criteria aangezien zij bestaande netwerken
vervangen door andere externe netwerken en niet inspelen op de behoeften van alle
betrokkenen, inclusief zwakkere actoren en functies. In het algemeen zijn sociaal
innovatieve projecten veeleer „low-profile‟ in tegenstelling tot de „grand architectural
projects‟ die het hedendaags discours lijken te domineren. Ook sociale mobilisering
blijkt essentieel. De betrokken literatuur richt zich dan ook vaak op de betrokkenheid
van de „civil society‟ en de rol van de sociale economie in het ontstaan van nieuwe
ruimtelijke strategieën, „assessing how civil actors seek to shape alternatives that go
beyond the flanking mechanisms of roll-out neoliberalism (Van Dyck 2010:135
verwijzend naar Fontan et al)„. Vragen zijn dan hoe de civil society impact heeft op
ontwikkelingstrajecten met het oog op de verdediging van de belangen en kwaliteiten
van plaatselijke gemeenschappen, hoe dergelijke projecten interageren met lokale
gemeenschappen, en of projecten bijdragen tot strategieën voor het regenereren van
lokale

gemeenschappen,

het

bouwen

van

nieuwe

democratische

besluitvormingsmechanismen en productieve milieus.
De institutionalistische benadering waar we ons in voorliggend onderzoek op baseren
(zie voortgangsverslag 1), is ook terug te vinden bij deze derde groep van auteurs. Als
15

strategische

projecten,

de

bijbehorende

configuraties

van

actoren

en

hun

compromissen en de specifieke instituties die deze projecten mobiliseren, internationale
marktgerichte tendenzen inderdaad mediëren, stelt zich immers de vraag wat dan de
specifieke actoren en instituties zijn in Vlaanderen die de „projectplanning‟ structureren.
In volgend deel III gaan we daar dieper op in.
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Deel IV Actoren, instrumenten en
instituties van de ‘projectplanning’
4.1

Stedenbouwkundig ontwerp, ontwerpend onderzoek,
ruimtelijke organisatie en fysieke realisatie
De opkomst van de projectplanning in Vlaanderen zoals hoger geschetst, gaat gepaard
met een toenemende maatschappelijke aandacht voor het architecturaal en
stedenbouwkundig ontwerp, een toenemende maatschappelijke zichtbaarheid van
ontwerpers en institutionele veranderingen die hiermee samenhangen. Sinds 1930
kunnen we een aantal episodes onderscheiden waarin we elementen terugvinden die
8

meer recente veranderingen kunnen verklaren .


In de jaren 1930 - 1940 zijn Belgische architecturale en stedenbouwkundige
ontwerpers internationaal actief en gerenommeerd binnen de modernistische
beweging. Zij richten zich enerzijds op de problemen van de verdichte postindustriële steden en zoeken anderzijds naar meer coherentie in het ruimtelijk
beleid. Zij trachten het beleid te overtuigen om een systeem van ruimtelijke
plannen te ontwikkelen (zie hiervoor Janssens 1985), wat uiteindelijk ook werd
gerealiseerd met de wet op de stedebouw van 1962.



Een tweede episode betreft de periode van wederopbouw na de tweede
wereldoorlog in de jaren 1950 en 1960. In overeenstemming met het naoorlogs
kapitalisme naar het model van de VS (zie hiervoor ook voortgangsrapporten 1 en
4), worden ontwerpers en stedenbouwkundig ontwerp ingeschakeld in (1) de
regionale ontwikkeling en de aanleg van bedrijventerreinen, infrastructuren en
woongebieden (Ryckewaert and Theunis 2006) (ook verbonden met de
ingenieurstraditie en de institutionalisering van „Openbare Werken‟, zie daarvoor
onderzoek van Greet De Block), (2) de modernisering van de steden (die leidt naar
„stadssanering‟, de bijbehorende afbraakpolitiek en het inbrengen van nieuwe
grootschalige (publieke) functies en stadsautosnelwegen in en aan de rand van de
binnensteden, waarmee de overheid de bouwsector en meer algemeen de
economische ontwikkeling van de kapitalistische welvaartsstaat stimuleert, gebruik
makend van modernistische experimenten, en (3) de huisvestingssector en de
bouw van individuele woningen, verkavelingen (wat leidt naar landmeters tradities,
sleutel op de deur, fermette bouw en het inschakelen van architecten voor het
ondertekenen van bouwaanvragen). In deze episode krijgen architecturale en
stedenbouwkundige ontwerpers dus heel wat opdrachten voor scholen, fabrieken,

8

Onderstaande paragrafen geven een eigen interpretatie van eigen ervaringen, diverse informele gesprekken en
bronnen als (Uyttenhove 2002), jaarboeken architectuur 1990 - 1993, 1994 - 1995, 1996 - 1997, 1998 - 1999, 2000 2001, 2002 - 2003, 2004 - 2005, jaarboek stedenbouw en ruimtelijke planning 2002 - 2005.
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grootwarenhuizen, culturele instellingen, parkeergarages, kantoorcomplexen,
grootschalige

sociale

huisvesting,

ziekenhuizen

enz.

(in

opdracht

van

projectontwikkelaars?) onder andere via de wet op de krotopruiming uit 1953
(Smets 1982, Tijs 1993), en opdrachten voor particuliere woningbouw via de
wetten De Taeye en Brunfaut.


De sociaal-economische crisis van de jaren 1970 en 1980 met het stilvallen van de
bouwsector, wegvallen van overheidsopdrachten, het wegvallen van werk voor
architecturale en stedenbouwkundige ontwerpers, de drastische afname van
studentenaantallen enz., de morele crisis van de architectuur na de excessen van
het modernisme (stadsafbraak, schaalbreuken door hoogbouw, speculatie enz.),
toenemende suburbanisatie en mobiliteit veroorzaken een sterke aandacht voor
stadsherstel, erfgoed, sociale verdringing en samenlevingsopbouw, langzaam
verkeer, openbaar domein, heraanleg. De particuliere woningbouw blijft een
belangrijk mechanisme.



In de jaren 1980 en 1990 legden vooral Zuid-Europese architectuur- en
stedenbouwpraktijken en ideeën (de sola Morales, Joan Busquets, renovatio urbis
Italië, architectuur van de stad, Rossi, Secchi, …) de basis voor een herwaardering
van het stedenbouwkundig instrumentarium in Vlaanderen. Na het einde van het
Franco-regime nam de Spaanse bevolking de publieke ruimte opnieuw in bezit,
wat leidde tot een bloeiperiode voor het stedenbouwkundig ontwerp. De
transformatie van de industriële economie creëerde bovendien oude industriële
sites in de steden, waar onder andere stedenbouwkundigen zich met veel
ontwerpijver aan waagden. Belgische stedenbouwkundigen vaak verbonden aan
de architectuur- en stedenbouwscholen inspireerden zich hierop en mengden zich
in het debat omtrent een aantal sprekende Belgische sites en de publieke ruimte.
Vanaf het einde van de jaren 1980, en vooral In de jaren 1990 en 2000, krijgen de
Belgische architectuur en stedenbouw dan ook een nieuw zelfvertrouwen, daarin
gesteund door allerlei maatschappelijke veranderingen. Dit is bijvoorbeeld
zichtbaar in: jaarboeken architectuur, tijdschriften als Oase en Architectuur als
Buur,

de

toename

van

de

overheidsopdrachten

voor

architecturale

en

stedenbouwkundige ontwerpers (ook zichtbaar in de verschuiving in de jaarboeken
architectuur van meer privaat naar meer publiek opdrachtgeverschap), het gebruik
van overheidsarchitectuur voor city-marketing, de introductie van de positie van
Vlaams bouwmeester door minister Wivina De Meester (zie ook regeerakkoord
1991, beleidsbrief Wivina De Meester 1995), de rol van de Singel in het
architectuurlandschap, het ontstaan van het Vlaams Architectuur Instituut (VAI), de
oprichting van de VRP werkgroep stedenbouw, de groeiende invloed van
opleidingsinstituten in Brussel, Leuven en Antwerpen, de verspreiding van
„stadsontwerp‟, „ontwerpend onderzoek‟ en later „stadsproject‟ als termen

9

9

,

Zie bijvoorbeeld (De Meulder 2000b, Leenders and Borret 2002, Loeckx 1994, Smets 1994, Smets 1996, Vervloesem
and Sterken 2006).
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toenemende aandacht voor het ontwerp van de publieke ruimte

10

, de

herontdekking van de „genius loci/urbanity of a place‟, de introductie van
kwaliteitskamers,

jury‟s,

stadsbouwmeesters,

„starchitects‟,

reacties

tegen

abstracte planologie in vlaanderen (met de gebureaucratiseerde structuurplannen
en het gebrek aan scherpte daarin, zie Loeckx en De Meulder, zie elders ook
Loeckx), de verspreiding van het „masterplan‟, de toenemende aandacht voor
landschapsontwerp, regionaal ontwerp, infrastructuur en landschap enz. Dit alles
gaat samen met een herneming van de vastgoedinvesteringen (zoals altijd
aangejaagd door onder andere de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)),
grootschalige suburbanisering geproduceerd door het globaal kapitalisme (just in
time, desindustrialisering, diversificatie van massaconsumptie en ontstaan van
luxegoederen

in

de

neo-liberale

economie,

managementdenken („publieke projectontwikkeling‟

…),

de

koppeling

aan

11

). De ontwerpers van

fermettes blijven een grote groep, zoals ook de ontwerpers van grote
kantoorcomplexen. Collectieve woonvormen krijgen een groeiende aandacht.
Met het ontwerpend onderzoek mobiliseert de „projectplanning‟ een aantal instituties uit
de ontwerperswereld. Het gaat bijvoorbeeld om de uitvoeringsgerichte training en
ingesteldheid van stedenbouwkundigen, ruimtelijke concepten en vormentaal die in
zwang zijn, de Open Oproep van de Vlaamse bouwmeester en zijn procedures om
ontwerpers

te

selecteren

die

masterplannen,

stedenbouwkundige

inrichtingsplannen voor het openbaar domein enz. moeten opmaken

ontwerpen,

12

, het discours

omtrent „ontwerpend onderzoek‟ dat in de jaren 2000 heel sterk opkomt

13

enz.

Daarnaast trekt het stedenbouwkundig ontwerp per definitie ook de aandacht van de
vastgoedsector, in het bijzonder wanneer het stedenbouwkundig onderzoek onderdeel
wordt van publieke evenementen. De kans is daarom groot dat stedenbouwkundig
onderzoek bijdraagt tot het fysieker worden van strategische projecten en tot
verschuivingen in programma‟s (ook nog in latere fasen van de processen in kwestie) in
de richting van functies die door de vastgoedsector worden ondersteund. Men kan zich
bijvoorbeeld afvragen in hoeverre stedenbouwkundige wedstrijden een duidelijke
selectiviteit in zich dragen. Zij staan namelijk open voor ontwerpers en dus voor de

10

Zie bijvoorbeeld het ontstaan van het atelier publieke ruimte, gegroeid vanuit de strijd tegen de auto (een straat is niet
zomaar een straat, langzaam verkeer, woonerven) en de overname van concepten uit Spanje (echter zonder
overname van de kritische maatschappelijke achtergrond). Zie ook (Schreurs and Stuyven 1998).

11

Zie bijvoorbeeld (Smets 1996).

12

Het gaat om een beperkte offerteaanvraag in twee fasen volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten. Een
eerste fase is een kandidatuurstelling. Dit levert een selectie van vijf gegadigden voor de opdracht die in een tweede
fase hun ontwerpvoorstel omtrent de ontwikkeling van het bouwblok mogen indienen.

13

De term „ontwerpend onderzoek‟ krijgt in teksten meerdere betekenissen. Soms gaat het om „stedenbouwkundig
ontwerp‟ dat moet leiden tot uitvoering van gebouwen, publiek domein, parken. Andere betekenissen zijn: het maken
van diverse ontwerpen voor eenzelfde gebied om er de ruimtelijke mogelijkheden van te onderzoeken,
probleemstellingen omtrent ruimten kritisch te bevragen of ruimtelijke programma‟s (projectdefinities) te genereren;
het gebruiken van ontwerp om er meer algemene (wetenschappelijke) kennis omtrent de ruimte mee te genereren, al
dan niet in „action research‟ in praktijkprocessen. Tenslotte wordt de term soms verward met het onderzoeken van de
activiteit van ontwerpen (wat gebeurt er in de geesten van ontwerpers, wat is de maatschappelijke positie van
ontwerp).
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bagage en instituties die daardoor worden gemobiliseerd (zie ook Jones 2009 over de
politieke economie van de architectuur). De vastgoedsector volgt in het kielzog
aangezien zij bruikbare ideeën overneemt. In Antwerpen, Gent, Kortrijk enz. vinden we
gelijkaardige ontwerpen en functies. Ontwerpers ontwerpen doorgaans ook voor een
specifiek doelpubliek, in casu de middenklasse

4.2

14 15

.

Projectmanagement, procesontwerp en de strategische
planning
Projectmanagement kan als een tweede belangrijk instrument van de projectplanning
worden gezien. De toegenomen aandacht hiervoor is onderdeel van de reactie op de
structuren van het fordisme sinds de jaren 1970. De projectbenadering ontstond
oorspronkelijk in de private economische sector als een post-Keynesiaans antwoord op
de

verandering

naar

een

in

toenemende

mate

turbulente

en

complexe

maatschappelijke context. In de laatste twee decennia deed deze organisatorische
innovatie haar intrede in het discours en de praktijk van de ruimtelijke ontwikkeling. De
toegenomen aandacht voor strategische planningsbenaderingen leidde tot een focus
op het aantrekken van kapitaalsinvesteringen (hoofdkwartieren, productie enz.) en het
laten circuleren van kapitaal door toerisme, shopping, culturele faciliteiten en
verbeterde transportnetwerken. Dit ging ook gepaard met kritiek op de bureaucratie en
de rigiditeit van wettelijke en regulerende regels „typically associated with zoning as the
dominant spatial instrument‟ (zie Van Dyck 2010, p. 140 - 147, verwijzend naar Jessop,
Storper, Scott, Saad en anderen).
In Vlaanderen zien we de verspreiding van de management georiënteerde
16

beleidsplanning onder andere in volgende stappen/elementen :


introductie in de jaren 1980 van de strategische planning in de Vlaamse overheid
17



de formele oprichting van de Vlaamse administratie in 1990 en de belangrijke rol
die wordt toegekend aan de strategische beleidsplanning



18

het opschuiven in de jaren 1990 en 2000 van een strategische ruimtelijke planning
gericht op collectief leren en actie volgens voortschrijdend inzicht naar

14

Zie bijvoorbeeld Jef Vanreusel (1990:8) die zich afvraagt voor wie wordt ontworpen.

15

Dit kan verder worden genuanceerd. Het stedenbouwkundig ontwerp kan zelf ook de uitdrukking zijn van zeer
verscheiden compromissen. Zie bijvoorbeeld Luigi Mazza over de verschillende vormen van „citizenship‟ die in
verschillende ontwerpen besloten zijn. Ontwerp en ontwerpers hebben ook een kritisch vermogen ten aanzien van
vastgestelde programma‟s (zie bijvoorbeeld Geldof and Janssens 2007). Ook de opdracht/interesse van ontwerpers
voor het verenigen van tegenstrijdige belangen in één ruimtelijke organisatie leidt naar een afkeer ten aanzien van
commerciële vastgoedoperaties.

16

Onderstaande elementen vragen om verder onderzoek.

17

Zie bijvoorbeeld (Reynaert et al. 2008), interview met Pascal De Decker en gesprek met Luc Deschamps die één van
de drijvende krachten was van de introductie van strategische beleidsplanning in de administratie.

18

Zie bijvoorbeeld (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1999).

20

procesmanagement

onder

procesmanagement

(zie

invloed

van

bijvoorbeeld

Nederlands

de

en

toenemende

Angelsaksisch
aandacht

voor

procesontwerp op studiedagen van de VRP begin jaren 2000, interpretaties van
structuurplanningsprocessen

als

procesmanagement,

de

ontwikkeling

van

„geïntegreerd gebiedsgericht beleid‟ als een mix van structuurplanning en
procesmanagement

19

, het discours rond „netwerkbeleid‟ onder invloed van

bestuurskundige literatuur

20

, het discours omtrent de koppeling van strategische

plannen aan de begroting als een eis van projectmanagement enz.)


de evolutie naar het opmaken van meerjarenbegrotingen, zoals ook vastgelegd in
het gemeentedecreet



de verspreiding van de praktijk van strategische beleidsplanning in diverse
beleidsvelden, de ontwikkeling van vaste recepten terzake en het opstarten van
opleidingen in beleidsplanning (zie bijvoorbeeld opleidingen van het Instituut voor
de overheid)



evoluties in bestekken voor overheidsopdrachten inzake beleidsplanning naar een
beperking van de vrijheidsgraden voor dienstverleners en het opleggen van:
voorgedefinieerde overlegstructuren, faseringen, deadlines en producten.

De toenemende inbedding in de maatschappelijke context van project- en
procesmanagement gerichte instituties, is zichtbaar in het belang dat in concrete
strategische ruimtelijke projecten aan procesontwerp en -opvolging en projectbeheer
wordt gehecht. Dit uit zich bijvoorbeeld in processchema‟s die worden gemaakt,
projectstructuren die worden op poten gezet, cursussen projectmanagement die
worden gevolgd en het inschakelen van procesmanagers als zogenaamd neutrale
„facilitators‟.

4.3

Verzelfstandigingen, ‘good governance’ en publiek
management
In de projectplanning spelen op gemeentelijk niveau - naast de bestuurlijke
hervormingen van de Vlaamse administratie in de eerste helft van de jaren 2000 - ook
de herstructureringen van diverse gemeentelijke en stedelijke administraties, de nadruk
die daarbij wordt gelegd op „stadsontwikkeling‟ en de oprichting van meerdere interne
(vroegere

gewone gemeentebedrijven

of

regies)

en externe

verzelfstandigde

agentschappen (of autonome gemeentebedrijven) een belangrijke rol. Dit volgt uit het
zoeken naar autonomie in personeelsbeleid (selectie en verloning), financiële
autonomie (vooral voor aankopen en uitbestedingen), een eigen boekhouding

19

Zie bijvoorbeeld (Albrechts et al. 1999).

20

Zie bijvoorbeeld (Albrechts et al. 2004).

21

(analytisch in plaats van volgens de gemeenteboekhouding) en autonomie in
beslissingsprocedures (niet alles via College en gemeenteraad).
Dit is onderdeel van de terugtredende overheid sinds de jaren 1980 op een aantal
domeinen na de socio-economische crisis jaren 1970 en 1980, ook na kritieken dat de
overheid inefficiënt en een slechte beheerder is (zie discours van neo-klassieke
economen over „overheidsfalen‟). In plaats van nationaliseringen van private bedrijven
verschuift de focus naar privatisering van overheidstaken met bijvoorbeeld grote
dossiers met Belgacom, Electrabel, Biac, banken, privatisering van de NMBS en
oprichting van Eurostation om gronden en vastgoed te verzilveren enz. Het afstoten van
overheidstaken leidde echter opnieuw tot een nood aan vehikels voor de overheid om
in te grijpen.
In deze evolutie zien we een aantal stappen/elementen:


oprichting

van de Vlaamse overheidsadministratie met keuze voor een

management model (flexibeler personeelsstatuut dan de voorheen federale
administratie, doorzichtiger organisatiestructuur met afgeplatte hiërarchie en
duidelijke

organisatiedoelstellingen,

administratieve

processen,

beleidsplanning

en

analyse

informatisering,

doelmatigheidsanalyse,

rekruteringsinstrumenten

met

een

systeem

en

klantgerichter

introductie
wijziging
van

van
van

maken

van

strategische
selectie-

en

functiebeschrijvingen

en

functioneringsevaluaties op basis van afgesproken doelstellingen voor alle
personeelsleden, aanzet van variabele verloning, investeringen in vorming,
inschakeling van assessment centers


21

Europese liberalisering met focus op het vrijwaren van de vrije markt en druk op
overheden tot begrotingsorthodoxie, leidend naar het Europees stelsel van de
rekeningen in 1995 en de eis tot zero-base budgetting



aanpassing van de Nieuwe Gemeentewet van 28 maart 1995 door de CVP, SP,
VU regering 22 die autonome gemeentebedrijven mogelijk maakt en de
mogelijkheid tot privatisering van overheidstaken verruimt



aanzwellende kritieken in beleidsteksten (bijvoorbeeld omtrent SIF) in de jaren
1990 op overheidsinefficiëntie en pleidooien voor efficiëntere en meer strategische
werking van de overheid



ontstaan van discoursen rond het „primaat van de politiek‟, de „kloof met de burger‟
en „nieuwe politieke cultuur‟ (onder druk van de Burgermanifesten als reactie op
verzuiling als fordistische structuur en de macht van het CVP - SP gedomineerd

21

Het charter van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 1993 verwoordt één en ander als volgt: „Wij
verzorgen de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking. Wij bereiden het beleid voor, voeren het loyaal uit en
evalueren de effecten ervan. Hiervoor zetten wij onze middelen doelmatig in.‟ Volgens een eerste strategisch
planningsproces in 1996 is die opdracht verder vertaald in volgende permanente basisdoelstellingen van een beter
bestuur: de kwaliteit van de dienstverlening verhogen, ervoor zorgen dat de gerealiseerde prestaties de juiste
effecten opleveren, de efficiëntie van de organisatie verbeteren. Zie bijvoorbeeld (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap 1999).

22

Wet van 28 maart 1995 tot wijziging van titel VI hoofdstuk V van de nieuwe gemeentewet, B.S. 8 april 1995. Zie
bijvoorbeeld (Van Hooydonk 1996).

22

middenveld, onder invloed van internationale neo-klassieke literatuur), druk op het
middenveld


bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de Vlaamse
regering 1999 volgens new public management principes met een kritiek op de
„klassieke sturingsfilosofie‟ en een pleidooi voor coproductie van beleid,
decentralisatie, een overheid die regisseert in plaats van zelf doet, nadruk op de
kwaliteit van de dienstverlening, efficiënte bestuurlijke organisatie



23

oprichting van het Instituut voor de Overheid opgericht in 1998 en sterke
uitbreiding van de invloed daarvan op de Vlaamse overheid, banden met
bestuurskundigen in de Erasmusuniversiteit Rotterdam



Vlaams regeerakkoord 1999 - 2004 / deel I omtrent nieuw bestuurlijk beleid en
institutionele vernieuwing



24

25

oprichting van gemeentelijke autonome gemeentebedrijven na 2000 en vooral na
2003 (zie verder)



bestuurlijke hervorming van de Vlaamse administratie (BBB) (2003 - 2006, van
kracht vanaf 1 januari 2006) met beleidsdepartementen, EVA‟s en IVA‟s afgerond
in 2006, als een verschuiving in vergelijking met de bekommernissen in 1999: van
een focus op kwaliteit van de dienstverlening, efficiënte dienstverlening, … naar
een volledige reorganisatie van de administratie, opsplitsing van beleidsdomeinen
per minister, herindeling van beleidsvelden, verzelfstandigingen enz.



26

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en van toepassing vanaf 1 januari 2007)
dat de verruimde mogelijkheden in de Nieuwe Gemeentewet tot het oprichten van
autonome gemeentebedrijven en het privatiseren van overheidstaken, overneemt



de verplichting tot het opmaken van reguleringsimpactanalyses (RIA)



de

oprichting

van

een

(www.evaluatieplatform.be),

Vlaams

publicaties

platform
van

onder

voor
andere

beleidsevaluatie
het

Steunpunt

Bestuurlijke Ontwikkeling en het Instituut voor de overheid (KULeuven) inzake
bestuurlijke organisatie, contractualisering

27 28

, verzelfstandiging, samenwerking

en coördinatie in de overheid enz.

23

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1999).

24

Zie bijvoorbeeld (Pollitt 2008).

25

(Vlaams Parlement 1999), p. 14 - 21.

26

Zie bijvoorbeeld (Instituut voor de overheid and Hoger instituut voor de arbeid 2002, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap 2001, Vlaams parlement 2003a, Vlaams parlement 2003b).

27

Zie bijvoorbeeld (Verhoest et al. 2005a, Verhoest et al. 2005b, Verhoest et al. 2005c, Verhoest et al. 2005d, Verhoest
et al. 2005e).

28

Zie bijvoorbeeld ook (De Decker 2004:649) over evaluaties van het SIF, waaruit de lange voorgeschiedenis blijkt:
„Klacht drie betreft het probleem van bureaucratisering en betutteling. Hoewel deze klachten vooral ten aanzien van
de Europese en Federale overheden, maar toch ook zij het minder ten aanzien van de Vlaamse, stand houden, is
daar door het invoeren van contracten of convenanten aan gewerkt. In die mate dat de belangrijke
impulsprogramma‟s (SIF, Stedenfonds, VeCo, Grootstedenbeleid) er steeds gebruik van maken. het is op zich wat
bizar dat deze privaatrechterlijke techniek - voor het eerst bepleit door de liberaal Beysen in het
Stadsontwikkelingsbesluit - doorgang heeft gevonden. Te meer daar verondersteld kan worden dat de sectoren
(huisvesting, ruimtelijke ordening, welzijn, …) voor hun reguliere activiteiten procedures hanteren. In de praktijk blijkt
dit inderdaad vaak theoretisch te zijn en komen de reguliere middelen om diverse redenen niet op de plek waar ze
moeten komen.‟

23

Voorgaande elementen zijn onderdeel van een internationale beweging die pleit voor
„goed bestuur (good governance)‟
het

rationaliseren

van

de

29

, het afbouwen en privatiseren van overheidstaken,

overheidsorganisatie,

het

meetbaar

maken

van

overheidsprestaties in input-output beleidsevaluaties en resultaatsverbintenissen
(„smart‟ doelstellingen), het wetenschappelijk onderbouwen van beleid (evidence based
policy)

30

, het contractualiseren van beleid, het vervangen van hiërarchisch beleid door

netwerkbeleid enz. Het New Public Panagement maakte vooral sedert de jaren 1980
opgang en gaat ervan uit dat het management in de publieke en de private sector
gelijkaardig is of dat tenminste zou moeten zijn. De basisassumptie is hierbij dat de
overheid efficiënter moet kunnen werken, zich klantvriendelijker moet gedragen en
hierbij dient te besparen op zijn werkingskosten. Dit alles tegen een achtergrond van
beperkte middelen voor de overheid waarbij activiteiten worden afgestoten naar de
private sector, activiteiten worden gedecentraliseerd en de efficiëntie en de effectiviteit
van de taakuitvoering sterk wordt benadrukt. Twee aspecten staan dan ook centraal:
corporatization (introductie van management systemen in de publieke sector) en
marketization (introductie van systemen als contracting-out en quasi-markten in de
publieke dienstverlening). Het publiek management maakt onderscheid tussen
verschillende ideaaltypische sturingsvormen. In de praktijk komen verschillende
sturingsvormen echter door elkaar voor en geeft deze benadering geen inzicht in de
daadwerkelijke (messy) dynamiek van beleidsprocessen. Bovendien is het hanteren
van een sturingsvorm ook een politieke keuze, dewelke buiten de analyse wordt
geplaatst. Ten tweede is vanuit deze benadering ook een zeer betwistbare normatieve
stap gezet

31

. De netwerksturing is daarbij als een na te streven ideaal van „good

governance‟ gepropageerd. Dit komt neer op het theoretisch vergoelijken van de
(marktgerichte) stroming die overheidsingrijpen in vraag stelt

32

. In de praktijk verliest de

overheid daarbij allerlei instrumenten tot rechtstreeks ingrijpen en moet zij vervolgens

29

Zie bijvoorbeeld ook (De Decker 2004:645) over de overgang van SIF naar stedenfonds: „Een andere steeds
wederkerende doestelling is van ondersteunende aard en betreft tal van varianten op “beter besturen”. Vrijwel elke
tekst of motivatienota bij een maatregel gaat gepaard met een klaagzang over de werking van het overheidsapparaat
en stelt dat het beter moet. Vrijwel elke tekst kondigt aan dat er daartoe meer eenvoudige procedures zullen komen,
dat de administratieve betutteling zal verdwijnen, dat het beleid op wetenschappelijk onderzoek zal worden
gebaseerd en dat om de opties uit te voeren en de implementatie te controleren de nodige diensten en mensen ter
beschikking zullen worden gesteld. Men is hierin zelden geslaagd. Benadrukt moet worden dat wat als beter besturen
wordt beschouwd, doorheen de afgelopen 20 jaar sterk is gewijzigd.‟

30

Zie voor een kritiek hierop bijvoorbeeld (Davoudi 2006).

31

Dit komt vaak voor bij rationalistisch geïnspireerde theorieën, zie daarvoor bijvoorbeeld (Painter and Goodwing 1995).
Zo ook met de „collaboratieve planning‟. Zie ook de verwijzing naar de „policy paradox‟ van Shulock in (Davoudi
2006):18. Zie ook (Moulaert, Martinelli, Gonzalez and Swyngedouw 2007):196 over de neo-liberal urban development
discourse: „it abstracts away from the actual development trajectories of each specific urban case and tends to
overlook the fact that development is deeply historical, place-specific and embedded within specific and concrete
institutional settings‟.

32

De „good governance‟ of „goed bestuur‟ wordt door diverse auteurs omschreven als „post-politiek‟. Zie bijvoorbeeld
(Swyngedouw 2009), p.602: „I attempt to theorize and re-centre the political as a key moment in political-ecological
processes, but maintaining “absolutely the separation of science and politics, of analytic description and political
prescription”‟. „The aim is to recover the notion of the political and of the political polis from the debris of contemporary
obsessions with governing, management, and urban polic(y)ing.‟ „The consolidation of an urban post-political
arrangement runs, so we argue, parallel to the rise of a neo-liberal governmentality that has replaced debate,
disagreement and dissensus with a series of technologies of governing that fuse around consensus, agreement, and
technocratic environmental management.‟ Zie ook (Hillier 2003), (Swyngedouw 2005), (Oosterlynck and Swyngedouw
2007).

24

haar toevlucht nemen tot samenwerkingsovereenkomsten, controle en „co-productie‟

33

.

Ten derde is de public management benadering in wezen instrumentalistisch. De
gehanteerde definities wijzen op een onderscheid tussen doelen en middelen, waarbij
deze laatste naar believen in functie van de doelen kunnen worden ingezet. De
instrumentalistische positie beschouwt instrumenten als oncontroversiële objecten met
objectieve eigenschappen, verbindt instrumenten lineair met problemen en reduceert
de selectie van instrumenten tot een technische oefening waarin het instrument wordt
gekozen dat het meest aangewezen is voor een specififek beleidsprobleem. De analyse
en selectie van beleidsinstrumenten zijn in dat geval rationele, lineaire en technische
oefeningen (Peters 2002).
De massale oprichting van autonome gemeentebedrijven

34

materialiseert de invloed

van het „new public management‟ in de projectplanning. De toenemende betrokkenheid
van autonome gemeentebedrijven ondersteunt ook de intrede van de private logica in
strategische projecten. De private logica is namelijk tot op zekere hoogte ingebed in de
werking ervan. Volgens de statuten en samenwerkingsovereenkomsten met de
gemeenten en steden verrichten autonome gemeentebedrijven de vastgoedtransacties
voor de steden of gemeenten, zowel in het kader van de ontwikkeling van
stadsprojecten, de verhandeling en het beheer van het gemeentelijk patrimonium, het
grond- en pandenbeleid (krottenbeleid via rollend fonds en strategische investeringen)
en eventuele bijzondere opdrachten

35 36

. Alhoewel de autonome gemeentebedrijven

dus hoofdzakelijk zoniet uitsluitend openbare opdrachten vervullen voor de steden en
gemeenten die hen hebben opgericht, moeten zij in vele gevallen het stedelijk
patrimonium maximaal benutten en rendabiliseren. Zij moeten daarbij de private sector
inschakelen en gebruik maken van PPS, commercieel rendement nastreven

37

,

33

Zie onder andere de „third party governance‟ in (Salamon 2002).

34

Zie bijvoorbeeld www.vvsg.be overzicht autonome gemeentebedrijven, geraadpleegd op 1 oktober 2010.

35

Volgens de VVSG „heeft de overgrote meerderheid van de autonome gemeentebedrijven (zowat 4 op 5) een
maatschappelijke doel dat verband houdt met vastgoed: patrimoniumbeheer, stadsvernieuwing en dergelijke‟. „Enkele
daarvan zijn uitgegroeid tot ambitieuze en professionele organisaties, die gerespecteerd worden in de
vastgoedsector.‟ Zie www.vvsg.be geraadpleegd op 1 oktober 2010.

36

Zie bijvoorbeeld (Stad Antwerpen Gemeenteraad 2002a), (Stad Antwerpen Gemeenteraad 2002b) en (Stad
Antwerpen AG VESPA 2003a) omtrent de werking van AG Vespa. De oprichting van Vespa als autonoom
gemeentebedrijf op 1 maart 2003 gebeurt in een periode dat ook andere lokale besturen autonome
gemeentebedrijven oprichten. Het gaat bijvoorbeeld om het AG stadsontwikkeling Oostende (AGSO) gestart op 12
september 2002 en het AG stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) gestart op 5 augustus 2003. Het
gemeenteraadsbesluit met de oprichting van AG Vespa verwijst overigens naar de oprichting van autonome
gemeentebedrijven in andere gemeenten. Met de goedkeuring door de gemeenteraad van de statuten,
samenwerkingsovereenkomst, over te dragen patrimonium en bestuursorganen wordt AG Vespa een instrument „om
het stadsontwikkelingsbeleid van College en Gemeenteraad te verwezenlijken, bedoeld om soepel en snel in te
spelen op marktontwikkelingen‟ en „de meest geschikte organisatievorm om het eigen patrimonium sneller te
valoriseren en om ingrijpende stedelijke vernieuwingsprojecten te realiseren, bij voorkeur via vormen van
publiekprivate samenwerking‟ (Stad Antwerpen AG VESPA 2003b).

37

Een eerste uitzondering in Antwerpen zijn panden die gekocht en verkocht worden in het kader van het krottenbeleid.
Volgens het ondernemingsplan (Stad Antwerpen AG VESPA 2003a) mag AG Vespa deze panden gemiddeld 25%
goedkoper verkopen dan wat geïnvesteerd werd. Dit verlies wordt gecompenseerd met behulp van de bovenlokale
fondsen. In het jaarverslag 2007 (Stad Antwerpen AG VESPA 2007) is sprake van een gemiddeld verlies van 33%.
Een tweede uitzondering zijn de woningen die worden aangekocht, verbouwd en terug verkocht binnen het
„stadscontract‟ 2005 - 2007 van het grootstedenfonds. Zie (Stad Antwerpen AG VESPA 2005, Stad Antwerpen AG
VESPA 2006, Stad Antwerpen AG VESPA 2007).

25

bedrijfseconomisch

redeneren,

zich

overeenkomstig

organiseren

(eigen

rechtspersoonlijkheid, eigen budgetten en boekhouding, korter beslissingstraject en
autonoom personeelsbeleid) en soepel inspelen op marktontwikkelingen

38

. Dit staat

tegenover de uitsluitend publieke werking van de bedrijfseenheden van de gemeenten.
Eén en ander komt bijvoorbeeld terug in de mission statement van AG Vespa,
autonoom gemeentebedrijf van de stad Antwerpen.
Het autonoom gemeentebedrijf is een publiek bedrijf van de stad Antwerpen. Als
ontwikkelingsagentschap staat het bedrijf in voor de realisatie van stadsprojecten
die zichtbaar en duurzaam ingrijpen op de structuur van de stad. Het bedrijf
verricht daartoe vastgoedtransacties, zorgt voor de begeleiding en uitvoering van
stadsprojecten die steunen op publiek-private samenwerking of die een
commercieel rendement beogen. Het bedrijf wordt verder ingeschakeld voor de
programmering van stadsprojecten en zorgt voor het beheer van bovenlokale
structuurfondsen. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn bedrijfseconomische
organisatievorm en marktconforme verrekening van geleverde prestaties.
(Stad Antwerpen Gemeenteraad 2002a), samenwerkingsovereenkomst artikel 2
Het is bijgevolg uitdrukkelijk de bedoeling dat de autonome gemeentebedrijven de
private logica aantrekken „door private investeringsbereidheid te faciliteren‟, ervoor te
zorgen „dat marktpartijen in vrije mededinging daadwerkelijk kunnen en willen
investeren in projecten die de structuur van de stad of de gemeente versterken‟

39

en

„een groter aantal draagkrachtige huishoudens binnen de stadsgrenzen te huisvesten‟
40

. Wanneer steden en gemeenten hun autonome gemeentebedrijven inschakelen in

stadsontwikkeling, mobiliseren zij automatisch ook de instituties van de private sector.
Binnen deze instituties opereren vooral grotere ontwikkelaars. Een en ander blijft
uiteraard wel afhangen van de specifieke vormgeving, statuten enz. die aan een
gemeentebedrijf wordt gegeven

4.4

41

.

Publiek-private samenwerking en private logica’s
De projectmodus introduceert ook de publiek - private samenwerking in de Vlaamse
ruimtelijke projecten van de voorbije tien jaar. Dat is ondertussen ingebed in diverse
Vlaamse instituties. Zo is de introductie van de publiek - private samenwerking ingebed
in het stedenbeleid. Het stadsvernieuwingsfonds subsidieert immers enkel projecten
waarin een PPS constructie is inbegrepen waarin de private sector minstens voor 30%

38

Zie bijvoorbeeld ook (Debruyne and Vlerick 2006).

39

(Stad Antwerpen Gemeenteraad 2002a), p. 3.

40

(Stad Antwerpen AG VESPA 2003a).

41

Het autonoom gemeentebedrijf van de stad Leuven is bijvoorbeeld - ondanks de vastgoedfocus in haar statuten geëvolueerd naar een sterke focus op het realiseren van sociale huisvesting en betaalbaar wonen. Zie (Autonoom
gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven 2010, Stad leuven en AGSL 2009, Stad leuven en AGSL 2010).
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aan middelen inbrengt

42

43

. Het gaat om een uitsluitend criterium

, wat ook geldt voor de

vraag naar een minimale investering van 3 miljoen euro. Een subsidieaanvraag bij het
stadsvernieuwingsfonds mobiliseert noodzakelijkerwijze dus de PPS als instrument en
dwingt de stad ertoe daar veel energie aan te besteden, bijvoorbeeld in het organiseren
van

marktbevragingen

en

het

maken

van

intentie-,

samenwerkings-

en

uitvoeringsovereenkomsten met private ontwikkelaars. Andere institutionele factoren
zijn het regeerakkoord 1999 - 2004 van de Vlaamse regering

44

en bestuursakkoorden

van Vlaamse gemeenten voor de periode 2001 - 2006 waarin de invoering van PPS
ook expliciet wordt voorzien

45

. Ook de opkomst van consortia van investeerders,

ontwikkelaars, aannemers en ontwerpers, die ontwerpers inkapselt in de private
ontwikkelingslogica van DBFM formules, voor de uitvoering van grote projecten is
onderdeel van deze evolutie. Dit alles volgt - met vertraging

46 47

- een internationale

tendens sinds de jaren 1980 waarin de bedrijfswereld, neo-klassieke economen en hun
denktanks, marktgerichte politieke partijen, Angelsaksische bestuurskundigen en
anderen aandringen op het afstoten van overheidstaken en het doorschuiven van taken
van de overheid naar de private sector

48

. Eén en ander werd omgezet in het PPS

decreet van de Vlaamse overheid dat een aantal hindernissen voor PPS wegneemt en
de oprichting van een kenniscentrum PPS voorbereidt. Het decreet maakt het
bijvoorbeeld mogelijk voor overheden en hun agentschappen om deel te nemen in
vennootschappen en zakelijke rechten te vestigen op openbaar domein

49

.

42

(Vlaamse Regering 2007).

43

(Jury stadsvernieuwingsprojecten 2007).

44

Zie (Vlaams Parlement 1999), p. 55: „In dit verband moet de stedelijke overheid de mogelijkheid krijgen om nieuwe
stadsprojecten, infrastructuur, openbaar domein en huisvesting te ontwikkelen via een publiek-privaat
samenwerkingsverband. De overheid spitst zijn participatie vooral toe op het aantrekken van de collectieve en socioculturele activiteiten en het actief en kwalitatief begeleiden van de verschillende processtappen. De ontwikkelaar van
zijn kant is vooral betrokken op de privatieve en risicodragende functies. De Raad van State stelde in een advies
reeds dat gemeenten slechts kunnen deelnemen aan een gezamenlijke onderneming als hiervoor een afzonderlijke
wettelijke beschikking komt. Aan de federale overheid wordt gevraagd om hieraan mee te werken.‟

45

Zie bijvoorbeeld (Stad Antwerpen 2000), p. 109: „Het stadsbestuur wil vernieuwend optreden door middel van
eigentijdse en deugdelijke vormen van PPS in een dubbele betekenis: publiek-private samenwerking en publiekpublieke samenwerking.‟

46

Zie bijvoorbeeld (Loopmans 2007:216): „Again, Flanders seemed to be out of tune with developments in neighbouring
countries, where more entrepreneurial, or at least more integral urban policies were developed in the 1990‟s.‟

47

Zie ook (De Decker 2004:646): „Een tweede pakket voorstellen betreft het aantrekken van private middelen door
middel van publiekprivate samenwerking (p.p.p. of p.p.s.). Wanneer pleidooien voor p.p.s. in de loop van de jaren
1980 opgeld maken, stellen we rond dit thema een duidelijke partijpolitieke polarisering vast, met liberale tenoren als
uitgesproken voorstanders en socialistische vertegenwoordigers als uitgesproken tegenstanders. Bij de Socialisten
bestond de vrees dat de private of marktpartijen met “de krenten uit de pap” zouden gaan lopen. Zodra de liberale
partij op het einde van de jaren 1980 uit de regeringen verdwijnt, verdwijnt tegelijk dit thema van de agenda om er
pas terug op te verschijnen met de herintrede van de liberale partij in 1999. En hoewel het scepticisme ter linkerzijde
niet echt is verdwenen, is het verzet van de socialistische partij verdwenen. “Als de kat maar muizen vangt” …‟ Zie
ook Besluit van de Vlaamse executieve van 6 juli 1988 houdende de uitvoering van stadsontwikkelingsprojecten, zie
de bespreking in (Knops et al. 1992).

48

Zie bijvoorbeeld (Salamon 2002) en (Verhoest et al. 2003) waarin dit zichtbaar is. Zie bijvoorbeeld (Moulaert,
Rodriguez and Swyngedouw 2003) voor een kritische benadering. Eén en ander heeft zich bijvoorbeeld vertaald in de
eis tot „zero-base budgetting‟ van de Europese commissie aan de overheden van de Europese lidstaten, als motor
voor het afstoten van overheidstaken.

49

(Vlaamse Regering 2003). Zie ook (Ducatteeuw 2006).
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Met de publiek - private samenwerking mobiliseren initiatiefnemers van strategische
projecten (projectleiders, ontwerpers, gemeenten, autonome gemeentebedrijven, het
stedenbeleid enz.) onvermijdelijk ook de private bedrijfslogica die per definitie gericht is
op winstmaximalisatie, zoals geïnstitutionaliseerd in ons economisch systeem. Dit kan
enerzijds leiden tot een inkapseling van de publieke in de private logica en het
doorschuiven van ontwikkelingsrisico‟s naar de publieke sector (ondertussen zichtbaar
in verborgen Vlaamse overheidsschuld, zie rapport Inspectie van Financieën in pers
december 2011). Steden hebben immers niet altijd de middelen om hun strategische
projecten te realiseren en zoeken private actoren om mee te werken. Door het gebrek
aan publieke middelen worden steden dus de facto gedwongen de beperkte middelen
die ze ter beschikking hebben, te investeren in het creëren van de winstmogelijkheden
van de private sector

50

. Inspanningen van steden en gemeenten inzake

procesorganisatie, de aanvraag van subsidies en het uitwerken van dossiers terzake,
programma‟s van communicatie, publiciteit en werving om betrokkenheid te creëren en
potentiële tegenstand te ontmijnen, voorbereidend ontwerpend onderzoek, de
organisatie van ontwerpwedstrijden, het opmaken van B.P.A.‟s en R.U.P.‟s, de
heraanleg van de publieke ruimte enz., zijn noodzakelijk om een gebied fysiek en
mentaal rijp te maken voor ontwikkeling maar worden uitgevoerd door de overheid
zonder dat de private sector daar gelijkaardige inspanningen tegenover stelt

51

. De

private sector oefent vanzelfsprekend ook druk uit op de planvorming en communicatie
en is soms vragende partij om deze in eigen handen te nemen. Als programma‟s
bovendien systematisch verschuiven naar winsgevende functies in midden- en
topklasse woningen en kantoren of recreatieve functies

52

, maakt dit de investeringen

uitermate winstgevend. Hoewel verder onderzoek terzake noodzakelijk is, roept dit op
zijn minst vragen op over de socio-politieke betekenis en opportuniteit van en het
discours omtrent PPS constructies. Overheden moeten er zich van bewust zijn dat de
private sector - vanwege haar intrinsieke logica - de collectieve lasten van
transformatieprojecten niet op zich kán nemen en dat overheidsinvesteringen dus
onvermijdelijk zijn.
Anderzijds belichamen PPS-constructies ook compromissen van verschillende
belangen, in dit geval publieke en private, maar mogelijk ook civiele. Concrete
overeenkomsten bijvoorbeeld omtrent de mede-financiering van niet-winstgevende
functies (gemeenschapsvoorzieningen, wijk- en buurtfuncties, sociale voorzieningen,
socio-culturele functies, sociale woningen enz.) en publiek domein kunnen heel
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Zie bijvoorbeeld (Loopmans 2006).

51

Na de activiteiten in het kader van „Stad aan de Stroom‟, stelden de initiatiefnemers vast dat de private sector acties
van de overheid afwachtte om tot verdere ontwikkeling van de betrokken gebieden over te gaan.
Overheidsinvesteringen in de transformatie van het Schipperskwartier bedroegen minstens 15 miljoen euro, vooraleer
de private sector tot investeringen overging. In de stationsomgeving Leuven investeerde de overheid in nieuwe
wegeninfrastructuren, publiek domein, overheidsgebouwen, openbaar vervoer enz. vóór private ontwikkelaars
investeerden in bijvoorbeeld de ontwikkeling van kantoorgebouwen. Idem Turnhout, Buda Kortrijk, …

52

Dit is bijvoorbeeld het geval in de stationsomgeving Sint-Niklaas, kop van Kessel-Lo in Leuven, Zeemanshuis
Antwerpen en vele andere projecten met op elkaar lijkende programma‟s.
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verschillende verdelingen van kosten en baten bevatten en heel verschillende
machtsverhoudingen uitdrukken. Dit is bijvoorbeeld ook zichtbaar in het wisselend
succes van marktbevragingen naar geïnteresseerde investeerders met deze functies in
het programma. Om private meerwaarden af te romen, experimenteren verschillende
steden ook met allerlei vormen van „value-capturing‟ of stedenbouwkundige lasten

53

leggen zij ook een verband met de gestegen inkomsten uit de roerende voorheffing

en
54

.

De vraag is of en in hoeverre de dominante instituties die we in dit onderdeel
bespreken, de mogelijkheden tot afroming van meerwaarden niet tegenwerken

55

. De

rigiditeit en strakke timingen van de projectgerichte aanpak van stadsprojecten (zie
hoger) is daarbij overigens niet bevorderlijk voor doelverschuivingen of het ontstaan
van nieuwe compromissen waarin zwakkere belangen ook een plaats hebben.
De (gecreëerde) afhankelijkheid van de private sector voor investeringen in
strategische projecten ten gevolge van geldgebrek bij de steden en gemeenten, draagt
tenslotte onvermijdelijk bij tot sociale verdringing in de omgeving van de projecten in
kwestie. Het noodzakelijke rendement op private investeringen en de rendabilisering
van overheidsgronden, dwingt het programma voor de projecten in de richting van
winstgevende functies (in het bijzonder woningen en kantoren gericht op midden en
hoge inkomens) en omwille van de optimalisatie daarvan in stedenbouwkundige
ontwerpen mogelijk ook tot druk op het verdwijnen van aanwezige sociale functies. Dit
noodzaakt en bevordert de instroom van bewoners uit hogere inkomensgroepen en
hoger opgeleide werknemers, waardoor woningprijzen in de buurt stijgen, jobs voor
lager opgeleiden (in bijvoorbeeld lokale horeca en middenstand) verdwijnen en
huurders (en kopers in een onzekere afbetalingssituatie) tenslotte gedwongen worden
te verhuizen naar buurten met een lagere omgevingskwaliteit

56

.

Bestaande en nieuwe sociale woningen zijn in het fenomeen van sociale verdringing
ten gevolge van stadsprojecten vermoedelijk een buffer. Niet voor niets zoeken steden
en gemeenten naar manieren om deze buffer uit te bouwen en het realiseren van
sociale en bescheiden woningen te verhalen op grote projecten. Dit kreeg - na
pogingen in de provinciale structuurplannen om aan gemeenten minimum quota inzake
sociale woningbouw op te leggen en een interne nota van de Vlaams minister voor

53

De stad Oostende volgt bijvoorbeeld strikt de gegenereerde private meerwaarden op of zoekt zelf naar strategische
grondposities. In de projecten Sea‟rena en militair hospitaal leidde dit tot private investeringen in publieke functies en
betaalbare woningen. In Brussel kent het systeem van stedenbouwkundige lasten een heel eigen geschiedenis en is
sterk ingeburgerd.

54

Zie gesprekken met de steden Gent en Antwerpen.

55

Zie ook Munoz-Gielen die in zijn onderzoek vaststelt hoe de overheid in Nederland belangrijke hefbomen voor het
afromen van meerwaarden uit handen gaf (Munoz and Middelkoop 2009). Zie het project Zeemanshuis in Antwerpen,
waar men probeert buurt- en gemeenschapsfuncties te verhalen op de private sector maar waar deze - bij gebrek aan
interesse van de private sector - uit het programma dreigen te verdwijnen.

56

Deze cyclus is uitgebreid onderzocht. Voor een toepassing op Antwerpen zie bijvoorbeeld (Loopmans 2006). Zie ook
(Loopmans 2008). Refs boek gentrification en special issues van Urban studies en Environment and planning. Op de
achtergrond spelen ook nog de suburbanisering en de uitholling van de stad, zoals onderdeel van een sociaaleconomische geschiedenis waarbij systematisch kansarmen achterbleven in de stad (zie de schets van Kesteloot,
Loopmans en co), en de reactie van ontwerpers en planners daarop met een pleidooi voor een terugkeer naar de
stad (zie bijvoorbeeld Jef Vanreusel en vele anderen).

29

ruimtelijke ordening Van Mechelen die dit tegenging - in 2009 een formele basis met
het grond- en pandendecreet. Dit laatste lijkt echter volgens meerdere bronnen nog
weinig operationeel.

4.5

Verhandelen en ontwikkelen van vastgoed
Aangezien in de „projectplanning‟ het verhandelen en ontwikkelen van vastgoed een
belangrijke rol speelt, worden instituties inzake de vastgoedmarkt onderdeel van de
institutionele omkadering „projectplanning‟ en van de instrumenten en actoren die
daarin ingebed zijn. Deze instituties zijn echter niet éénduidig noch op zich staand.
Zoals bij voorgaande instrumenten en hun omkadering bepaalt het precieze
„compromis‟ dat erin is ingebed de socio-technische dynamiek en strategische
selectiviteit rond/van deze instrumenten. Het kader rond vastgoedontwikkeling is behalve de algemene toestand van de vastgoedmarkt in Vlaanderen - voor
verschillende projecten dan ook een specifiek mengsel van instituties. Het verhandelen
en ontwikkelen van vastgoed wordt immers geregeld zowel door overheidslogica‟s als
door specifieke marktlogica‟s. In de overheidslogica zien we de kaders waarbinnen
gemeenten en steden gronden en panden kunnen verhandelen: beslissingen worden
genomen door college en gemeenteraad en binnen de procedures en manieren van
werken die daarrond bestaan, deze beslissingen zijn gekoppeld aan de logica‟s van
stedelijke begrotingen en gemeentefinancieën en de wet op de overheidsopdrachten,
schattingen door het comité van aankoop bepalen de bedragen die de stad kan geven,
projectleiders onderhandelen met verkopers en kopers binnen het personeelskader en
de administratieve organisatie van de stad, sommige personeelsleden werken in
verzelfstandigde

overheidsorganisaties

en

dus

niet

binnen

het

reguliere

personeelskader, overheden kunnen een verlies op vastgoedtransacties compenseren
met subsidies. De marktlogica hangt af van de instituties die op dat moment en in het
betreffend gebied gelden, bijvoorbeeld de aanwezige dominante functies en de
bijbehorende toegevoegde waarde, de aard van de ontwikkelaars al dan niet actief in
het gebied, de investeringen die al dan niet worden gedaan door eigenaars, de
inkomens van bewoners, reglementeringen ingesteld door diverse overheden, de aard
en grootte van publieke investeringen, de aard van eventuele overheidssubsidies enz.
In de jaren 2000 gebeurden hierin een aantal wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld om het
afbouwen van de beperkingen op het deelnemen van overheden in een winstgevende
onderneming, wijzigingen in de langdurigheid en beperkte flexibiliteit van de
gemeentelijke procedures, de afname van de slagkracht van gemeentelijke grondregies
(gezien als louter uitvoerend en daardoor te laat ingrijpend), een discours waarin die
beperkingen steeds sterker in de verf werden gezet, de wijziging van ideeën omtrent
stadsontwikkeling en grond- en pandenbeleid, het ontstaan van ideeën omtrent de
oprichting van autonome gemeentebedrijven mogelijk gemaakt met de aanpassing van
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de Nieuwe Gemeentewet op 28 maart 1995

57

die autonome gemeentebedrijven en de

mogelijkheid tot privatisering van overheidstaken verruimt en het afnemen van het
belang van sociale huisvesting als vastgoedactiviteit. In het algemeen leidt dit alles tot
een toegenomen betrokkenheid van de vastgoedsector in de „projectplanning‟ en het
ontstaan van „normale‟ private vastgoedmarkten in groei rond stadsprojecten waarin
nieuwe bemiddelde bewoners beginnen te investeren en die meer en meer worden
gedomineerd door grotere vastgoedspelers.

4.6

Communicatie, werving, conflictmanagement, city-marketing
In de „projectplanning‟ hebben uitgebreide communicatieprogramma‟s een vaste plaats
verworven, zowel op Vlaams en gemeentelijk niveau als op projectniveau. Het gaat
bijvoorbeeld om de „Thuis in de Stad‟ campagne van het Vlaams stedenbeleid,
„Oostende Werft‟ in Oostende, „wervende programma‟s‟ in Antwerpen, „Stad in
Ontwikkeling‟ in Turnhout enz. Voor vele strategische projecten worden specifieke
infopunten en communicatieprogramma‟s georganiseerd. In het kader daarvan wordt
informatie verschaft aan bewoners met nieuwsbrieven, publicaties, TV programma‟s en
persberichten, worden informatievergaderingen gehouden soms louter informatief maar
vaak ook interactief (workshops, brainstorms enz.) en worden allerlei evenementen
georganiseerd (tentoonstellingen, feesten, wandelingen, stadsspelen, zoektochten
enz.). De bedoeling hiervan is de communicatieacties met betrekking tot projecten te
coördineren, de betrokkenheid van bewoners bij de stadsontwikkelingsprojecten te
verbeteren, de geplande investeringen zichtbaar te maken, het imago van wijken te
verbeteren en soms een permanente communicatie met bewoners uit te bouwen.
In het algemeen kunnen we hierin een drietal groepen van instrumenten
onderscheiden. Een eerste groep omvat gebiedsgerichte communicatieacties zoals het
opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven, brochures, website, boeken, huisstijl enz.
Dit introduceert instituties inzake marketing en communicatie in de planning. Een
tweede groep is meer gericht op contact met de bewoners in de omgeving van
strategische projecten. De bedoeling daarvan is het sociaal weefsel te herstellen en
een regelmatige en permanente overlegstructuur met bewoners uit te bouwen, onder
andere omtrent de toekomst van hun wijken en de projecten die gebeuren

58

.

Informatie- en inspraak vergaderingen, wijkvergaderingen, wijkprogramma‟s en buurten ontmoetingscentra spelen hierin een rol en activeren de instrumenten en
institutionele omkadering van methodes van wijkwerking, die meer en meer worden
benoemd als „traditionele‟ inspraakinstrumenten waarin het beleid (te) centraal staat.
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Wet van 28 maart 1995 tot wijziging van titel VI hoofdstuk V van de nieuwe gemeentewet, B.S. 8 april 1995. Zie
bijvoorbeeld (Van Hooydonk 1996).
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In Antwerpen organiseert de dienst wijkwerkingt deze interactie. Zie ook (Moortgat et al. 2007). In Gent de dienst
gebiedsgerichte werking. Zie presentatie door xx omtrent Ledeberg. In Genk traditie in wijkwerking.
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Ondertussen kent een derde groep van instrumenten een sterke verspreiding. Het gaat
om

programma‟s

van

uiteenlopende

socio-culturele

activiteiten

of

„wervende

programma‟s (tentoonstellingen, samenwerkingen met studenten en met regionale TVzenders, bewonersworkshops, wandelingen, stadsspelen enz.) gericht op het in bezit
nemen van een gebied en het verwerven van betrokkenheid en draagvlak bij bewoners
voor projecten. Deze programma‟s zouden dat laatste beter doen dan meer
„traditionele‟ methoden van inspraak als informatieavonden en inspraakvergaderingen
omdat deze laatste uitgaan van het beleid en niet van de plek en intellectualistisch zijn
59

.

Sociaal-culturele programma‟s werden in Vlaanderen al ingezet in de projecten „Stad
aan de Stroom‟

60

, „Hoog-Kortrijk‟ en „Stationsomgeving Leuven‟ in het begin van de

jaren 1990. In de jaren 2000 gebeurde dit echter op een veel systematischer wijze. In
Antwerpen is het wervend programma voor de transformatie van het voormalig
spoorwegemplacement „Spoor Noord‟ naar een park in het Noordoosten van de
Antwerpse 19

de

eeuwse gordel (2000 - 2009)

61

, een bekend voorbeeld. In Gent gaat

het bijvoorbeeld om programma‟s van de „gebiedsgerichte werking‟ die de transformatie
van de 19

de

eeuwse wijken ondersteunen. Turnhout heeft zijn „Stad in Ontwikkeling‟.

(Uitbreiden met andere voorbeelden.) Enerzijds is in de sociaal-culturele programma‟s
de logica van „wijkontwikkeling‟ zichtbaar, met wortels in de samenlevingsopbouw.
Sociaal-culturele programma‟s verbreden immers het palet aan instrumenten om
bewoners te betrekken. Zij kunnen dus meer mensen aanspreken dan de „traditionele‟
inspraakmethodes, waarvoor men over een minimale sociale en vergaderbekwaamheid
moet beschikken. Sociaal-culturele programma‟s organiseren doe-gerichte activiteiten,
soms heel laagdrempelig, vrijblijvend en aangenaam en heel gevarieerd waardoor in
principe een diverser publiek wordt bereikt. Dit brengt mensen met elkaar in contact en
draagt bij tot een herstel van sociale weefsels. Sociaal-culturele programma‟s maken
meer bewoners bekend met transformatieprocessen die aan de gang zijn, verhogen de
kansen tot deelname aan deze processen en hebben daardoor een emancipatorische
werking. Anderzijds worden via sociaal-culturele programma‟s ook de logica‟s van citymarketing, urban management en/of stadsontwikkeling die internationaal opgang
maken in de „projectplanning‟ geïntroduceerd. Sociaal-culturele programma‟s realiseren
immers ook een subtiele, gesofistikeerde maar indringende inkapseling van bewoners
en

gebruikers

in

door

de

overheid

en

de

private

sector

aangestuurde

transformatieprocessen. Huidige en toekomstige bewoners en gebruikers worden met
sociaal-culturele programma‟s op een veel meer subtiele wijze dan het wijkoverleg dat
kan, overtuigd van het belang van de projecten en hun transformaties, van de manier
waarop dat gebeurt, van de noodzaak van de diverse acties en van de offers (geduld,
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Zie onder andere (Nieuwinckel 2007).
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Zie bijvoorbeeld (Van Alsenoy et al. 1997).
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Zie bijvoorbeeld (Nieuwinckel 2007). Nog op te vragen: Stad Antwerpen Sociale zaken Dienst wijkwerking (2004),
Conceptnota wervende programma‟s
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omscholingen, faillissementen, hinder door werken enz.) die daarvoor moeten worden
gebracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat sociaal-culturele programma‟s worden
geïnitieerd en geregisseerd door de overheid, het beletten van ongewenste toeeigeningen van de projectgebieden (door krakers, Roma enz.) door er allerlei
activiteiten te programmeren, het inschakelen van de media, het subtiel uitspelen van
bewoners tegen elkaar door de overheidsrol te minimaliseren en het uitlokken van
discussie onder bewoners in plaats van hen tegenover het bestuur te plaatsen

62

enz.

Sociaal-culturele programma‟s beïnvloeden bovendien niet noodzakelijk de voortgang
van

strategische

projecten,

wat

een

voorwaarde

is

voor

daadwerkelijk

emancipatorische processen. Terwijl deze programma‟s lopen, gaat de uitwerking van
de projecten vaak onverminderd verder. Sociaal-culturele programma‟s zijn zelfs
structureel bedoeld om de periode te overbruggen tussen het bekend maken van
plannen en effectieve veranderingen

63

. Of de emancipatorische dan wel de

persuasieve („draagvlak‟, „public relations‟) dimensie doorweegt in de Vlaamse
„projectplanning‟, is moeilijk in het algemeen te stellen. Sociaal-culturele programma‟s
zijn erg plaatsgebonden en instituties op Vlaams niveau zijn (nog) beperkt. Diverse
steden lijken mee te stappen in het city-marketing discours omtrent de zogenaamd
onontkoombare competitie tussen steden

64

, hun projecten onderdeel te maken van

stedelijke promotie-initiatieven, hun communicatieprogramma‟s

te centraliseren,

projecten in te schakelen in het kader van internationale congressen en toeristische
programma‟s van de stad

65

. Een en ander sluit uiteraard aan bij de voorgaande

instrumenten (ontwerp, proces- en projectmanagement, verzelfstandigingen, PPS en
vastgoedmarkt) en hun instituties.

4.7

Stadsvernieuwingsfonds, stedenfonds, subsidies strategische
projecten
Parallel met de vermelde experimentele projecten ontwikkelt zich in de jaren 1990 een
Vlaams stedenbeleid. Na de sociale stadsvernieuwing van de jaren 1980 en in
aansluiting op enkele Europese fondsen creëert de Vlaamse overheid een aantal
fondsen gericht op wijken in moeilijkheden. In 1989 kwam de eerste aanzet om

62

Hierdoor creëert een stadsbestuur een kring van medestanders die een project mee verdedigen. Zie bijvoorbeeld
(Haine and De Wever 2006), p. 208 over een workshop omtrent de toekomst van het bouwblok rond het
Zeemanshuis: „En waar de deelnemers van de workshop zich opvallend opwierpen als een soort ambassadeur van
het ontwerp.‟

63

Zie bijvoorbeeld (Stad Antwerpen dienst prostitutiebeleid and Stad Antwerpen planningscel 2005, Stad Antwerpen
dienst prostitutiebeleid and Stad Antwerpen planningscel 2007).

64

Zie daarover bijvoorbeeld (Moulaert, Rodriguez and Swyngedouw 2003). Antwerpen gaat mee in het discours van
bijvoorbeeld Richard Florida, zet in op het aantrekken van de middenklasse naar de stad, promoot zichzelf als ideale
stad voor investeringen, brengt zichzelf in beeld met grootschalige strategische projecten, trekt daarvoor sterarchitecten aan, besteedt zeer veel aandacht en middelen aan externe communicatie en het in de verf zetten van de
verwezenlijkingen van de stad enz. Dat ook ruimtelijke planners daarin worden meegesleurd, blijkt bijvoorbeeld uit het
verhaal over Antwerpen als een Metropolitan European Growth Area (MeGA) in (D'hondt et al. 2005).

65

Zie bijvoorbeeld de bekendmaking van het Antwerpse „Programma's voor Stad in Verandering‟ op facebook, notitie op
facebook 9 januari 2009, www.facebook.com.
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gemeenten te ondersteunen in hun werking ten aanzien van vormen van achterstelling.
Er kwam 2,2 miljard Belgische frank uit het gemeentefonds voor de bestrijding van
kansarmoede: 1,7 miljard frank te besteden via Vlaams minister van binnenlandse
aangelegenheden Luc Van den Bossche (Fonds Van den Bossche) en 500 miljoen
frank via Vlaams minister van Welzijn en Gezin Jan Lenssens (Fonds Lenssens,
Vlaams fonds voor integratie van achtergestelden of VFIA). Verschuivingen in het
politieke landschap door het succes van het Vlaams Blok vormen hiervan de
achtergrond. Het succes van het Vlaams Blok werd gelezen als een reactie uit frustratie
vanuit achtergestelde wijken en bevolkingsgroepen in de grote steden (in het bijzonder
Antwerpen). Het geld voor deze fondsen was afkomstig van middelen die Vlaanderen in
1989 ontving als compensatie voor de schuldenkwijtschelding van de Waalse steden. In
1990 (decreet van 31 juli 1990) werden deze eerste beleidsaanzetten gestroomlijnd in
het „Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen‟ (VFIK). Het geld werd
gereserveerd voor gemeenten met grote concentraties kansarmen of migranten. Er
werd nadrukkelijk gekeken naar het welzijnswerk om zijn deskundigheid in te zetten in
de strijd voor integratie en dus tegen sociale uitsluiting en kansarmoede. De inclusieve
benadering en de territoriale aanpak stonden centraal. Om effectief en efficiënt te zijn
moest het daarbij gaan om precies toegesneden projecten met duidelijke doelstellingen
en

aanpak.

Dat

was

meteen

ook

een

vernieuwde

benadering

van

de

welzijnswerkpraktijk: geen algemene financiering maar specifieke doelgerichte
strategieën werden verwacht. Aan de subsidies werd ook een gerichte evaluatiepraktijk
gekoppeld

66

.

Omstreeks 1994 leidden een aantal ontwikkelingen naar een radicale herstructurering
en stroomlijning van de versnipperde projecten. Het gaat om: een toenemende druk op
het beleid om effectieve antwoorden te vinden op territoriale achterstelling en de
situatie van „kansengroepen‟, een toenemende aandacht voor de stadsvlucht, de
blijvende verkiezingssuccessen van het Vlaams Blok en het Armoederapport
(Algemeen Verslag van de Armoede, 1995) van de Koning Boudewijnstichting

67

. In

1996 werden De VFIK middelen en andere fondsen samengevoegd tot het sociaal
impulsfonds (SIF). Het SIF had de bedoeling om het gemeentelijk beleid rond leef- en
omgevingskwaliteit van achtergestelde buurten en doelgroepen daarbinnen te
ondersteunen

68

. Het werd ingezet om het sociaal weefsel te versterken, het vertrouwen

van de burger op te krikken en te antwoorden op sociale achterstand en de dualisering
van de maatschappij. Het budget voor stedelijk beleid steeg aanzienlijk van 110 miljoen
euro in 1996 naar 186 miljoen euro in 1999. SIF inspireerde zich op de sociale

66

Zie onder andere (De Decker 2004, De Decker et al. 2005, Loopmans 2007, Loopmans et al. 2007) en
www.canonsociaalwerk.be.

67

Dit was opgemaakt in opdracht van Laurette Onkelinx, de toenmalige minister van Maatschappelijke Integratie. Het
rapport stuurde aan op een geïntegreerde en inclusieve aanpak.

68

Volgens het decreet van 14 mei 1996 was dit fonds „ingesteld met als opdracht het ondersteunen van het
gemeentelijk beleid inzake het herstel van de leef- en omgevingskwaliteit van de achtergestelde buurten en steden en
het ondersteunen van het gemeentelijk beleid inzake de bestrijding van kansarmoede en de bevordering van het
welzijn‟.
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stadsvernieuwing van de jaren 1980 en de opvolger daarvan in Antwerpen onder de
vleugels van de BOM en legde meer nadruk op ruimtelijke en integrale maatregelen
dan VFIK. Het SIF beoogde een fysieke, sociale en economische herstructurering van
de steden. Armoede stond in het centrum van de analyse. Betrokken steden waren niet
altijd gelukkig met deze focus maar werden door de Vlaamse overheid verplicht.
Daartoe werden strenge selectiecriteria voor subsidiëring gehanteerd. Het SIF
gebruikte armoede criteria om gemeenten te selecteren en de hoogte van de subsidies
te bepalen. Een speciale SIF administratie werd opgericht om de lokale bestedingen te
controleren. De geselecteerde gemeenten moesten een gedetailleerd driejarig SIF
beleidsplan opmaken dat in een akkoord met de Vlaamse overheid werd bevestigd. het
plan moest vertrekken van een expliciete analyse van de behoeften inzake armoede,
werkgelegenheid en werkloosheid, huisvesting en sociale deprivatie in de gemeente en
moest de verwachte resultaten duidelijk definiëren om een monitoring te kunnen
organiseren. „Het „enge‟ kansarmoededenken, zoals dat bijvoorbeeld nog in het VFIK
naar voor kwam, en waar de afbakening van risicogroepen en doelgroepen de
belangrijkste structurerende factor voor het beleid was, werd aldus gecomplementeerd
met een meer algemeen wijkgericht beleid

69

.

Omstreeks 2000 deed zich op Vlaams niveau een belangrijke wijziging voor, die zich
onder andere in het stedenbeleid manifesteerde. Met de Vlaamse (en federale)
verkiezingen in juni 1999 verdwijnt voor het eerst sinds het bestaan van Vlaamse
bevoegdheden de CVP uit de regering (op nationaal vlak maakte de CVP al vijftig jaar
deel uit van de regering en gebeurt hetzelfde) en wordt onder Vlaams ministerpresident Patrick De Wael (VLD) een meerderheid gevormd van VLD, SP, Agalev en
VU. Deze regering legt heel andere beleidsaccenten dan de twee voorgaande Vlaamse
regeringen (met CVP, SP en VU), ook in het stedenbeleid (ook voortgezet in de coalitie
van CD&V-NVA, VLD-Vivant en SP.A-Spirit in de periode 2004 - 2009). In vergelijking
met het stedenbeleid sinds 1994 onder minister Leo Peeters (SP), creëren en hanteren
de opeenvolgende ministers Johan Sauwens (VU, 1999 - 2001), Paul Van Grembergen
(VU, 2001 - 2004) en Marino Keulen (VLD, 2004 - 2009) nieuwe instrumenten

70

. Het

gaat om de jaarlijkse promotiecampagne „Thuis in de Stad‟, een „Thuis in de Stad‟ prijs
voor innovatieve stedelijke projecten, een promotiecampagne rond het witboek
stedenbeleid, stadsmonografieën, een duurzaamheidsmonitor van de steden, subsidies
voor stadsvernieuwingsprojecten, conceptsubsidies voor lokale capacity building rond
stadsvernieuwingsprojecten, de vervanging van het sociaal impulsfonds SIF door het
stedenfonds, beleidsovereenkomsten tussen de Vlaamse overheid en de steden (2003
- 2007), bezoeken van visitatiecommissies aan de steden, het organiseren van een

69

Zie ook (Loopmans, Luyten and Kesteloot 2007) en (Van Hove and Nieuwinckel 1996), p. 41.

70

Na de Vlaamse verkiezingen in 2009 wordt Freya Van den Bossche (SP.A) minister voor stedenbeleid.
Ontwikkelingen onder haar bewind (aanpassingen conceptsubsidie, jaarlijkse oproep, aanpassing PPS voorwaarde
enz.) moeten in verder onderzoek worden ingebracht.
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masterclass stadsprojecten en de stadscontracten 2007 - 2012
regering geeft in haar regeringsverklaring
deel zal uitmaken van het instrumentarium

projectsubsidies toegekend per oproep

72

71

. De nieuwe Vlaamse

ook aan dat publiek-private samenwerking

73

.

conceptsubsidies toegekend per oproep

oproep 1 (2002)
Brugge Kolenkaai - Nieuwe Molens

Aalst Watertorenwijk

Eeklo Stassano en de Melkweg

Aarschot ‟s Hertogensmolens

Gent Zuurstof voor de Brugse Poort

Halle Nederhem de nieuwe Halle-poort

Hasselt Stationsomgeving

Oudenaarde De Ham

Kortrijk Buda-eiland

Ronse De Kloef

Leuven Centrale werkplaatsen

Sint-Truiden Sint-Pieterswijk

Sint-Niklaas Stationsomgeving

Tienen Oude Artilleriekazerne

Vilvoorde Watersite - Campus

Tongeren Anicius ruimte aan de rand

oproep 2 (2004)
Aarschot ‟s Hertogensmolens

Brugge Over leven naast de gouden
driehoek

Antwerpen Falconplein - Zeemanshuis

Genk Stadsplein

Antwerpen MAS Museumplein

Gent Bruggen naar Rabot

Halle Nederhem de nieuwe Hallepoort

Ieper Noordelijke Stadspoort

Mechelen herwaardering site Euroshopping

Tielt Masterplan Kortrijkstraat

Oostende Triptiekproject Oostende centrum

Turnhout Turnova

Ronse De Kloef
Tienen oude Artilleriekazerne
Tongeren Anicius ruimte aan de rand
oproep 3 (2007)
definitief toegezegd
Aalst stationsomgeving

Antwerpen Nieuw Zurenborg

Antwerpen Militair Hospitaal

Brugge Stadsportaal

Ieper Noordelijke Stadspoort

Deinze Stedelijk wonen aan de Leie

kortrijk Bijstandssite

Hasselt Blauwe Boulevard

Sint-Niklaas Clementwijk

Lier Stationsomgeving

Turnhout Turnova

Lokeren Hoedhaar

voorlopig geselecteerd

Mechelen Tinel

Aarschot Aarschot op sporen

Mol Inbreidingsproject Guido Gezellestraat

Antwerpen IGLO Linkeroever

Roeselare Roeselare Centraal

71

Zie onder andere www.thuisindestad.be, (Loopmans, Luyten and Kesteloot 2007) en (Loeckx 2006)

72

(Vlaams Parlement 1999), p. 55.

73

De omstandigheden van deze verandering kunnen verder worden uitgewerkt onder andere met behulp van interviews
met Pascal De Decker en Linda Boudry 2010, Zie ook (De Decker 2004) en Kesteloot et al 2002)..
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Geel Geel centrum, Geel-West

Tienen Heilig Hartziekenhuis en omgeving

Gent Bruggen naar Rabot
Leuven Vaartkom
Oudenaarde De Scheldekop
Tielt Kortrijkstraat
Vilvoorde Watersite - De Molens
Tabel 1:

project- en conceptsubsidies toegekend door het stadsvernieuwingsfonds (bron:
Van Herpe 2009)

In het bijzonder de projecten die door het „stadsvernieuwingsfonds‟ van het Vlaams
stedenbeleid

worden

gesubsidieerd

(tabel

1)

kregen

in

de

planners-

en

ontwerperswereld veel aandacht.
Ondanks de in verhouding (bijvoorbeeld in vergelijking met gemaakte investeringen of
met andere subsidieprogramma‟s

74

) beperkte subsidies door het stedenbeleid voor

stadsvernieuwingsprojecten (gemiddeld 2,2 miljoen euro per project

75

), is de impact

ervan erg groot. Het stedenbeleid ondersteunt immers in belangrijke mate de
toenemende focus in binnen- en buitenland op het realiseren van min of meer
grootschalige stadsprojecten

76

en speelt ook een belangrijke rol in de uiteindelijke

opties die in stadsprojecten worden genomen. De goedkeuring als stadsproject
introduceert immers de hele reeks instituties van „projectplanning‟ in de gesubsidieerde
projecten: marktvolgend stedenbouwkundig ontwerp, proces- en projectmanagement,
verzelfstandigingen en public management, PPS en private logica‟s, nieuwe spelregels
inzake de verhandeling van vastgoed, city-marketing. De geformuleerde criteria
(verbetering van de fysieke leefomgeving, PPS vereiste, strikte realisatievereiste, nog
verstrengd in 2007

77

) dwingen de subsidieaanvragers aldus naar het indienen van

sterk fysieke, marktgerichte, gesloten projecten. Door het indienen van aanvragen tot
subsidiëring

bij

het

stadsvernieuwingsfonds

werken

stadsvernieuwingsprojecten uit het decreet van 22 maart 2002

de
78

criteria

inzake

en het besluit van 19

74

Zie bijvoorbeeld (Loopmans, Luyten and Kesteloot 2007).

75

Het gaat om budgetten van 25 miljoen euro in 2002), 19 miljoen in 2004, 30 miljoen in 2007 en 12,5 miljoen in 2010.

76

André Loeckx verwoordt dit als volgt: „Het stadsproject groeide uit tot een speerpunt van de stadsvernieuwing en het
stedenbeleid in Vlaanderen.‟ (Loeckx 2006), p. 19; „Zonder dat het aanvankelijk de bedoeling was, ging het
stedenbeleid een rol spelen in de vernieuwing van de stedenbouw en het stadsontwerp in Vlaanderen.‟ (Loeckx
2006), p. 23; „Het Witboek Stedenbeleid kent aan het stadsproject een belangrijke plaats toe.‟ (Loeckx 2006), p. 32.
Zie verder ook (Loeckx 2009a) en (Loeckx 2007a).

77

(Vlaamse Regering 2007). Zie ook (Keulen 2009), p. 15: „In het uitvoeringsbesluit van 16 maart 2007 zijn al strengere
criteria met betrekking tot timing, uitvoerbaarheid en projectmanagement opgenomen. Een „voorlopig‟ geselecteerd
stadsontwikkelingsproject, waarvoor niet binnen twee jaar een gedetailleerd dossier met de nodige vergunningen,
overeenkomsten, garanties en de goedkeuring van de gemeenteraad kan worden voorgelegd, maakt voortaan niet
langer aanspraak op vlaamse projectsubsidies.‟

78

Ondertussen gewijzigd met decreten van 30 april 2010 en 3 februari 2012.
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november 2002 van de Vlaamse regering

79

door. Deze bevorderen het concipiëren van

sterk fysieke projecten (met focus op grond- en vastgoedontwikkeling en bouw en
bijvoorbeeld niet het rechtstreeks ondersteunen van diverse sociale activiteiten), gericht
op een ander publiek dan dat van de stedelijke fondsen uit de jaren 1990 (nieuwe
bewoners, middenklasse wonen en -voorzieningen en kantoren) en sterk gestuurd door
projectorganisatorisch denken. De criteria voor subsidiëring zoals bijvoorbeeld
verwoord in het aanvraagformulier voor subsidiëring (refs

80

) zijn sterk gericht op

fysieke realisatie en vragen bijvoorbeeld naar de regiefunctie, grondverwervingen, de
PPS constructie, begin- en einddatum van het project, concrete faseringen, timing en
procesmanagement enz. Het aanvraagformulier reduceert projecten tot de modelfasen
onderzoeksfase, plan- en besluitvormingsfase en implementatiefase, waardoor een
groot deel van de rijkdom van deze transformatieprocessen uit de analyses verdwijnt.
Ook wordt gevraagd naar „trekkers‟ voor projecten en „krachtige impulsen‟. Timing en
budget

moeten

gekend

zijn

en

projecten

zijn

sterk

gericht

op

(fysieke)

uitvoering.Projecten waar de doelstellingen nog niet zo duidelijk zijn, collectieve zoeken leerprocessen en experimenten worden niet gesubsidieerd.
Het verschuiven van de focus past ook in een meer algemene verschuiving die gepaard
gaat met de vervanging in 2003 van het SIF door het stedenfonds. In 1999 kondigde de
nieuwe regering - nu met VLD en zonder CVP - in het regeerakkoord een ander
stedelijk beleid aan, gebaseerd op stedelijke competitiviteit, veiligheid en leefbaarheid
in plaats van op armoede en exclusie

81

. Het doel was de afname van de bevolking in

stedelijke gebieden tegen te gaan door de leefbaarheid te verhogen, in het bijzonder
voor jonge gezinnen en midden en hoge inkomensgroepen en actieve seniors. De
steden verwelkomden deze evolutie en gaven de voorkeur aan deze stedelijke definitie
van het beleid ten opzichte van de sociale doelstellingen van het SIF

82

. De subsidies

voor stadsvernieuwingsprojecten zagen het licht (25 miljoen euro) en het SIF werd in
2003 vervangen door het stedenfonds (93 miljoen euro). Dit laatste omvatte slechts de
helft van het budget van het SIF, de rest werd opgenomen in het Gemeentefonds. De
belangrijkste doelstellingen van het stedenfonds zijn het aantrekken van midden en
hoge inkomens naar de stad en het versterken van de sociale basis voor democratie.
Er gebeurt een verschuiving van behoeften naar potenties, wat zich weerspiegelt in de
verdelingscriteria van het stedenfonds. Gemeenten worden niet langer geselecteerd op
basis van behoeften maar op basis van hun positie in de stedenhiërarchie. Gemeenten
worden aangespoord wijkontwikkeling niet te beperken tot de meest behoeftige

79

(Vlaamse Regering 2002). Het moet gaan om projecten die gericht zijn op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in
een bepaald stadsdeel. Van die projecten wordt verwacht dat zij innoverend zijn en het resultaat zijn van een
deugdelijke analyse en een strategische visie. Het gaat om projecten die uitmonden in zichtbare, structurele ingrepen.
Zij zijn multifunctioneel en in staat om een hefboomfunctie uit te oefenen. Zij worden verwezenlijkt in samenspraak
met de buurtbewoners en betrokken maatschappelijke groepen. Bovendien moeten zij steunen op een publiek-private
samenwerking, onder regie van de stad en met een minimale private inbreng van dertig procent.

80

Zie bijvoorbeeld (Stad Antwerpen planningscel 2002).

81

(Vlaams Parlement 1999), p. 54 - 56.

82

(Loopmans 2007, Loopmans, Luyten and Kesteloot 2007).
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gebieden maar in te zetten op de preventie van achteruitgang in andere wijken.
Opnieuw worden contracten afgesloten met de steden, ditmaal voor 6 jaar. Uit een
vergelijking van deze contracten met de SIF contracten blijkt een algemene
verschuiving van een focus op stedelijke armoede en sociale uitsluiting naar een
vernieuwde nadruk op economische ontwikkeling van steden en de aantrekking van
hoge inkomensgroepen (als tegengewicht voor het verlies door suburbanisatie). De
aandacht voor achtergestelde wijken en armoede komt nu vooral neer op sociale
controle en een versterkt veiligheidsbeleid

83

.

Het stadsvernieuwingsfonds verschilt overigens van het grootstedenfonds. Dit laatste
geeft immers een volledige subsidiëring, verplicht niet tot het opzetten van PPS
constructies en kent een grote continuïteit, diversiteit en zelfs een zekere mate van
flexibiliteit. Daardoor is het grootstedenfonds meer open en geeft het meer ruimte voor
zoekprocessen

en

experiment,

zelfs

bij

een

vergelijkbare

project-

en

realisatiegerichtheid. Het federaal grootstedenfonds combineert (1) een focus op wijken
in moeilijkheden („achtergestelde buurten‟) en een aandacht voor sociale, economische,
veiligheids- en fysieke aspecten met (2) een projectgerichte subsidiëring naar het
model van de Vlaamse SIF middelen

84

en de Europese Urban middelen

85.

Daarnaast

(3) spelen nog specifieke elementen mee, die het geheel een eigen karakter geven.

83

Dit is bijvoorbeeld in Antwerpen merkbaar in het verschuiven van budgetten van wijkontwikkeling (bedrijfseenheid
sociale zaken) naar enerzijds planningscel en Vespa (bedrijfseenheid stadsontwikkeling) en naar de nieuwe dienst
integraal veiligheidsbeleid, ondertussen samengevoegd met de bedrijfseenheid sociale zaken tot de bedrijfseenheid
samenleven in diversiteit. In de periode 2002 - 2003 wordt de cel wijkontwikkeling opgeheven. In de plaats komt de
dienst wijkwerking (met daarin bijvoorbeeld het stedelijk wijkoverleg, Opsinjoren enz.) met minder mensen, minder
budget en minder instrumenten. In plaats van voor de ontwikkeling van achterstandswijken wordt het stedelijk
wijkoverleg nu als communicatie-instrument ingezet in alle wijken en alle stadsontwikkelingsprojecten. De „SIF crisis‟
slaat dus in Antwerpen sterk toe in de bedrijfseenheid sociale zaken en in het bijzonder in de cel wijkontwikkeling. In
de Antwerpse evaluatie van het SIF programma 2000 - 2002 klinkt dat als volgt. „We mogen dus stellen dat het
tijdperk waarin “wijkontwikkeling” een belangrijke dragende kracht in het Antwerpse sociaal beleid is, wordt
afgesloten.‟ „We proberen de verschuivingen in het antwerpse beleid samen te vatten. De (exclusieve) aandacht - zo
kenmerkend voor de wijkontwikkeling - voor de achtergestelde wijk vermindert. De aandacht verbreedt enerzijds naar
alle Antwerpse wijken (beweging wijkwerking), en wordt anderzijds sterk gefocaliseerd op een aantal meer
grootschalige projecten (beweging stadsontwikkeling). De aandacht voor een lange termijnvisie op niveau van de
stad (beweging stadsontwikkeling) neemt toe. Op niveau van de wijken staat eerder een meer operationele planning
op de korte en middellange termijn centraal. De aandacht voor een lange termijnvisie op niveau van de wijk neemt
dan weer af. Vanuit wijkperspectief is er een toenemende aandacht voor het reguliere beleid. Impulsen worden veel
meer gegenereerd vanuit een stedelijke ontwikkelingsvisie, minder vanuit een kansenbenadering van de wijken.‟
(Stad Antwerpen Gemeenteraad 2003), p. 21 - 25. Voor een meer algemene evaluatie zie Kesteloot et al 2002,
(Loopmans 2006) in een reactie op (Boudry and De Ceuster 2006), (Loopmans, Luyten and Kesteloot 2007) en (De
Decker 2004).
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Vermoedelijk is het federaal grootstedenfonds sterk geïnspireerd door het sociaal impulsfonds (SIF). Verscheidene
mensen betrokken bij het SIF, vindt men later ook terug bij het federaal grootstedenbeleid. Antwerps schepen voor
sociale zaken en OCMW-voorzitter Monica De Coninck werkte bijvoorbeeld in 1996 op het kabinet van Vlaams
minister Leo Peeters en in 1999 op het kabinet van staatssecretaris Picqué.

85

Vermoedelijk is het federaal grootstedenfonds ook geïnspireerd door de Urban 1 criteria die op hun beurt
geïnspireerd zijn door het derde armoede programma (waarmee bijvoorbeeld ook de Antwerpse atlas kansarmoede
is gefinancierd) dat integraliteit/multidimensionaliteit al beklemtoont. Dit hangt mogelijk samen met een groep die een
sociale klemtoon legt binnen de Europese administratie/commissie.

39

Tenslotte vermelden we nog de subsidies voor strategische projecten in uitvoering van
het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Op 5 oktober 2007 werd daarvoor een nieuw
besluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Tot 1 maart 2008 was het nog
mogelijk projecten in te dienen volgens twee oudere regelingen van 1996 en 2004. In
het kader hiervan werden een zevental projecten vastgelegd (ongeveer 2,5 miljoen
euro). Het nieuwe besluit van 2007 legt nieuwe klemtonen en vraagt ook een versterkte
organisatie in functie van het nieuw systeem van open oproep (beleidsbrief Ruimtelijke
Ordening en Onroerend Erfgoed p. 41). Ondertussen lopen twaalf dergelijke projecten.
De aard van deze projecten lijkt echter verschillend van de meer gelokaliseerde
projecten in de „projectplanning‟.
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4.8

Afroming van meerwaarden, compensaties, sociale
huisvesting
Een aantal gemeenten proberen de gerealiseerde private meerwaarden in strategische
projecten af te romen. Sommige van deze initiatieven zijn structureel geworden en
enigszins geïnstitutionaliseerd. Voorbeelden daarvan zijn:


de inbedding in het decreet grond- en pandenbeleid van de verplichting tot het
integreren van sociale woningen in grote projecten (sociaal passief)



de planbatenheffing uit de Codex Ruimtelijke Ordening



de stedenbouwkundige lasten uit de Codex Ruimtelijke Ordening waarmee de
aanleg van publieke ruimte of van publieke voorzieningen kunnen worden
gefinancierd



de stijgende inkomsten van gemeenten door de toegenomen onroerende
voorheffing na de vestigingen van nieuwe vermogende inwoners en bedrijven, die
in sociale voorzieningen kunnen worden geïnvesteerd (onderzoek van Loopmans
(2007) toont echter aan dat die investeringen juist zijn afgenomen, met een zekere
uitzondering in Antwerpen gelet op de sterkte van de sociale sector daar)



de mogelijkheden om in PPS overeenkomsten allerlei afspraken te maken omtrent
bijdragen en winstverdeling van de verschillende partners

Verder onderzoek is noodzakelijk om de al dan niet structurerende werking van deze
instituties voor de projectplanning in te schatten.
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Deel V

Besluit

Samenvatting
De voorbije decennia is in Vlaanderen naast andere instrumentgroepen die ingrijpen op
de organisatie van de ruimte („structuurplanning‟, „vergunningensysteem‟, diverse
„sectorale instrumentgroepen‟) een min of meer coherent „projectinstrumentarium‟
ontstaan, onder andere - maar niet enkel - in functie van het realiseren van
„stadsprojecten‟. Dit omvat bijvoorbeeld het nauwkeurig afbakenen van projecten, het
aanstellen van projectmanagers, het ontwerpen van processchema‟s en uitzetten van
mijlpalen, het creëren van overlegstructuren met centrale stake-holders, het uitvoeren
van ontwerpend onderzoek en het organiseren van ontwerpwedstrijden, het opmaken
van projectdefinities, het opmaken van overeenkomsten met stake-holders, het
hanteren van financiële instrumenten en rekenmodellen, het creëren van autonome
gemeentebedrijven, het opzetten van publiek-private samenwerkingen, het opmaken
van

overeenkomsten

met

ontwikkelaars,

het

creëren

van

(publieke)

vastgoedportefeuilles, het betrekken van de bevolking met behulp van instrumenten
voor communicatie en public relations enz. De Vlaamse overheid heeft dit in grote mate
ondersteund door het subsidiëren van stedelijke vernieuwingsprojecten, in het kader
van het stedelijk beleid. Een aantal steden hebben daarvan gebruik gemaakt om
diverse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten op de sporen te zetten en hun administraties
in functie van projectmanagement te herstructureren.
Met de opkomst van de „projectplanning‟, groeit de impact van een aantal actoren op
het totstandkomen van de Vlaamse ruimte en ontstaat een min of meer
samenhangende
ontwerpers,

maar

grotendeels

administratie

bestuurskundigen,

en

autonome

onbewuste

kabinet

van

coalitie

van

stedenbeleid,

gemeentebedrijven

en

stedenbouwkundig
private
lokale

actoren,
besturen,

middenklassebewoners en -ondernemers, een nieuwe generatie Vlaamse politici enz.
Deze relevante sociale groep is geen homogeen geheel maar een verzameling van
individuele en collectieve actoren die om uiteenlopende redenen en op basis van
uiteenlopende agenda‟s min of meer gevat zijn in dezelfde institutionele omkadering
rond een projectgerichte wijze van ruimtelijk beleid. Ondanks mogelijke verschillende
belangen en agenda‟s ontstaat de facto een vorm van gezamenlijke agenda en
gezamenlijk handelen, als een min of meer consistente en dominante maatschappelijke
keuze die doorwerkt in een groot aantal maatschappelijke domeinen en die heeft geleid
tot een groot aantal bijbehorende nieuwe instrumenten. Omdat dit instrumentarium niet
beperkt blijft tot de steden, benoemen we dit als „projectplanning‟ veeleer dan als
„stadsontwikkeling‟. In vergelijking met de (vroegere) „structuurplanning‟ neemt in de
„projectplanning‟ de verwevenheid met het sociaal beleid af en slaat zij een meer
vastgoedgeoriënteerde richting in. Voorgaande secties analyseerden hoe via een
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veelheid

aan

projecten,

instituties

inzake

stedenbouwkundig

ontwerp,

projectontwikkeling en -management, verzelfstandigingen van overheidstaken en
publiek management, publiek-private samenwerking, vastgoedverhandeling, citymarketing en stadsvernieuwingsfonds doorwerken in het ruimtelijk beleid. Alhoewel de
projectplanning in principe een ruime set van praktijken omvat, waaronder megaprojecten, managementachtige projecten, sterk ontwerpgestuurde projecten, meer
sociaal-innovatieve projecten, projecten met een sterke afroming van meerwaarden
enz., zijn deze instituties sterk sturend en bevorderen zij vooral fysieke en vastgoed
georiënteerde projecten.

projectplanning
relevante sociale groep
-

stedelijke planningsdiensten

-

autonome

gemeentebedrijven,

als

verzelfstandigde

overheidsorganisaties

aangetrokken door de wens van steden om in te grijpen in het vastgoed en door
de groeiende focus op stads- en vastgoedontwikkeling
-

de georganiseerde vastgoedsector met grotere aannemers, investeerders en
ontwikkelaars eveneens aangetrokken door de focus op ontwikkeling maar ook
door de aard (groter) van projecten en de eis van het stadsvernieuwingsfonds tot
het gebruiken van PPS

-

middeninkomens gebruikers (bewoners, zakelijke dienstverlening)

-

Vlaamse administratie stedenbeleid, haar adviseurs en ingeschakelde jury‟s die in
beeld

komen

na

het

indienen

van

subsidieaanvragen

bij

het

stadsvernieuwingsfonds door de steden
-

stedenbouwkundig ontwerpers en hun netwerk (administratie van de Vlaamse
bouwmeester, ontwerpteams van steden, planologen met focus op ontwerp en
stadsontwikkeling) geïnteresseerd in fysieke realisatie en gerelateerd aan de
vastgoedsector

-

de nieuwe generatie bestuurders die focust op bewoners met midden en hoge
inkomens, projectontwikkeling, PPS, „goed bestuur‟ en dergelijke

-

bestuurskundigen, aangetrokken door de geleidelijke deconstructie van de
historische CVP-SP meerderheden en van de overeenkomstige fordistische wijze
van besluitvorming en particratische orgarnisatie van de steden en met
voorstellen voor bestuurlijke reorganisaties gebaseerd op actor-gebaseerde
principes van „good governance‟

-

(ARP)

-

organisatievormen: capacity building door conceptsubsidie, visitaties, masterclass
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institutionele omkadering
-

projectmodus en projectmanagement

-

PPS, private logica‟s

-

verzelfstandigingen en public management

-

verhandelen en ontwikkelen van vastgoed

-

city-marketing

-

stedenbouwkundig ontwerp, stedenbouwkundig onderzoek

-

stadsvernieuwingsfonds en stedenfonds

-

mechanismen voor afroming van meerwaarden

Strategische selectiviteiten
Op basis van bovenstaande institutionalistische analyse van de „projectplanning‟ is in
Vlaanderen een recente verschuiving naar instrumenten en instituties van een meer
fysieke en eigendomsgedreven ontwikkeling zichtbaar. Een groot aantal steden en
gemeenten, het Vlaams stedenbeleid, stedenbouwkundig ontwerpers en de private
sector hanteren de „projectmodus‟ als een instrument met bijbehorende instituties in de
institutionele

omkadering

„projectplanning‟.

Hierbij

wordt

een

complex

deels

incrementeel proces herleid tot een afgebakend project waarvoor doelen, financiële
middelen en actoren bekend zijn en die niet geacht worden nog fundamenteel te
wijzigen. Dit is merkbaar in de steeds striktere afbakening van stadsprojecten zoals
bijvoorbeeld gesubsidieerd door het stadsvernieuwingsfonds, de volgens managementtermen opgemaakte faseringen, de afnemende capaciteit om afwijkingen op te vangen
van de gestelde doelstellingen (de toenemende geslotenheid van projecten), de focus
op fysieke realisatie, verschuivingen in de programma‟s naar meer winstgevende
functies als kantoren, horeca en dure woningen. Het resultaat daarvan zijn projecten
die verschillen van de fordistische periode en het ontstaan van de welvaartsstaat.
Een en ander hangt samen met de generatiewissel in de Belgische en Vlaamse politiek,
de verschuivingen in het Vlaams stedenbeleid naar meer aandacht voor de private
sector

en

de

middenklasse,

herstructureringen

van

de

overheid

volgens

bestuurskundige schema‟s, verzelfstandiging en contractualisering van overheidstaken
en het oprichten van autonome gemeentebedrijven in diverse Vlaamse steden en
gemeenten, de opkomst van de projectmodus en het projectmanagement, de opkomst
van evenementgerichte communicatiemethodes enz. Daarmee werkten in de jaren
1990 en vooral 2000 een aantal internationale fenomenen en discoursen (selectieve
deregulering, benadrukken van stedelijke competitiviteit, aandacht voor city-marketing,
aantrekken van vermogende bewoners, neutralisering, „post-politizering‟ en afbouwen
van overheidsingrijpen, herstructurering van het (verzuilde) „middenveld‟ en de
beslissingsmechanismen daarvan enz.), via een diverse groep actoren (ontwerpers,
bestuurskundigen,

planners,

administratie

stedenbeleid,

kabinet

stedenbeleid,
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vastgoedsector enz.) door in Vlaamse, regionale en gemeentelijke institutionele
dynamieken.
De instituties van de „projectplanning‟ begunstigen (niet deterministisch) het met
overheidssteun ontwikkelen van vooral fysieke en eigendoms- en marktgedreven
projecten gericht op (het aantrekken van) kapitaalkrachtige bewoners en functies
(kantoren, horeca, leisure, top-end woningen) en het verhogen van de financiële
draagkracht van de steden. De strategische selectiviteit hiervan verhoogt de invloed
van de (winstgedreven) private sector op de programma‟s voor de projecten in kwestie
(PPS als doel), bevordert het ontstaan van gesloten coalities gericht op de snelle
implementatie van projecten, bevordert het realiseren van prestigeprojecten,.
Experimentele, meer open projecten als collectieve leerprocessen waarbij ook
zwakkere functies en groepen worden geïntegreerd en sociaal innovatieve bottom-up
projecten, komen in deze institutionele dynamiek minder gemakkelijk - maar niet
onmogelijk - van de grond. Alhoewel niet determinerend bemoeilijken de dominante
marktgerichte en vastgoedgeoriënteerde instituties van de „projectplanning‟ bijgevolg de
in beleid en literatuur vooropgestelde doelstellingen inzake „het zeer goede
stadsproject‟ (Loeckx 2009) of „het ruimtelijk en sociaal innovatieve strategische project‟
(Van den Broeck J et al 2010)
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.

Verder onderzoek
In de inleiding werd reeds aangegeven dat verder onderzoek de inzichten uit dit rapport
kan verdiepen. Het betreft in het bijzonder:


de verdere onderbouwing met een groter aantal cases, desgevallend aangevuld
met enquêtes of andere kwantitatieve gegevens



de differentiatie van de conclusies voor stedelijke versus meer rurale projecten



verder onderzoek naar de kansen tot het bijsturen van de dominante institutionele
context in functie van meer sociaal innovatieve projecten als collectieve
leerprocessen



verder onderzoek (en inbrengen van bestaand onderzoek) van sociaal innovatieve
praktijken in binnen- en buitenland en de instituties die dergelijke praktijken
ondersteunen
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Ook in het laatste hoofdstuk van een boek over stadsvernieuwingsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen (Loeckx et al.
2009), p. xx - xx. komt men overigens tot bedenkingen die de structurele spanning tussen de eigen doelstellingen
(kwaliteitslabel) en de strategische selectiviteit van de ingezette middelen (stadsvernieuwingsprojecten) aanraakt. Het
gaat om: te weinig aandacht voor draagvlak en capacity building, miskenning van de lange duur van projecten,
afwezigheid van structurele ondersteuning door de Vlaamse overheid, te beperkte inbedding van nieuwe
projectstructuren in de reguliere stedelijke werking, moeilijke verzoening van de belangen van private stakeholders en
publieke verantwoordelijkheden, gebrekkige of niet-bestaande samenwerking tussen publieke actoren, te grote
klemtoon op ontwerp als integraal uit te voeren, moeilijk evenwicht tussen te strak ontwerpen voor een welomlijnde
site en te ruime bepaling van de contouren van een haalbaar projectvoorstel, te enge ecologische invulling of
retorische formulering van duurzaamheid, te beperkte aandacht voor de relaties tussen ontwerp en PPS en ontwerp
en participatie.
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de uitbreiding van de situering van vroege voorbeelden van projectplanning in
Vlaanderen (zie deel II)



de verdere uitwerking en onderbouwing van de geschiedenis van de actoren en
instituties van het stedenbouwkundig ontwerp in Vlaanderen (zie deel IV.1)



de verdere verdieping van de geschiedenis van de actoren en instituties van het
„goed bestuur‟ in Vlaanderen (zie deel IV.3)



het actualiseren van de recente geschiedenis van de actoren en instituties van het
stedenbeleid in Vlaanderen (zie deel IV.8).

Door principes voor meer duurzame projecten (zie criteria voor ideale projecten Loeckx,
duurzame projecten in sp2sp werkboek Van den Broeck J, Albrechts, Segers et al,
sociale innovatie Oosterlynck, Van Dyck, Van den Broeck P, Moulaert et al over
integrated area development) te confronteren met de instituties van de „projectplanning‟
die de ontwikkeling van dergelijke projecten in principe bemoeilijken (bovenstaande
analyse), kunnen we daarnaast ook aanbevelingen afleiden omtrent de aanpassingen
van instrumenten/instituties. Het gaat bijvoorbeeld om:


PPS voorwaarde vervangen door andere criteria en meerwaardeafroming



bestuurlijke hervormingen: aanpassen ifv andere inhoudelijke uitdagingen



ingrijpen op grondbeleid en vastgoedmarkt



communicatie: opletten met socio-culturele programma‟s en inkapseling, ook
confrontatie is belangrijk alsook op tijd terugtreden



procesgerichte ontwerpmethodes ontwikkelen



fondsen: sleutelen aan financieringen, zie verschil stadsvernieuwingsfonds versus
GSF, zie open criteria in de subsidiëring van strategische projecten in het kader
van het RSV



subsidiëring koppelen aan de voorwaarde dat projecten moeten gekaderd zijn in
een meer omvattende visie (structuurplan, masterplan, actieplannen, …)



herdefiniëren van „implementatie‟: uitvoering is meer dan fysieke projecten
realiseren, uitvoering is meer dan bestemmingsplannen maken



formuleren van meer „open‟ bestekken, met ruimte voor zoekprocessen en niet
conventioneel procesverloop



grotere focus op sociaal-innovatieve projecten geïnitieerd door civiele en non-profit
actoren



administratieve niet-conventionele koppeling van ruimtelijk beleid aan diverse
andere beleidsvelden (sociaal beleid, energiebeleid, waterbeleid, klimaatbeleid,
mobiliteitsbeleid enz.)

Terugkoppeling naar andere deelrapporten
Zoals vroeger gesteld worden de bevindingen van WP10 (globale analyse met focus op
strategische planning, vergunningensysteem, projectplanning) best voorgelegd aan en
becommentarieerd door een ruimere groep van actoren. In een gezamenlijk
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denkproces met deze actoren kunnen de aanbevelingen dan verder worden ontwikkeld.
Een koppeling aan de opmaak van het beleidsplan ruimte Vlaanderen is in het
bijzonder relevant. In dit verder denkproces kunnen de deelrapporten over de diverse
„planningssystemen‟ ook opnieuw met elkaar in verband worden gebracht. Volgende
elementen kunnen daarin bijvoorbeeld aan bod komen:


de relaties tussen projectmodus en planningsmodus (zie ook voortgangsverslag 1
over de globale evoluties van de diverse planningssystemen



hoe bestaand onderzoek naar sociaal innovatieve praktijken kan worden benut in
het ontwerpen van nieuwe planningsinstrumenten



enz.
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