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INLEIDING

Het bestuur van de Plandag heeft op woensdag 17 mei 
2017 ruimtelijke professionals uit België en Nederland 
samengebracht om een beeld te vormen over de ruimtelijke 
betekenis van de trends op het vlak van delen. 

De professionals hebben bekeken hoe de opkomende deel-
maatschappij zich manifesteert in sterk stedelijke, residenti-
ele en landelijke omgevingen. Drie discussietafels namen elk 
een ander type van omgeving als vertrekpunt. In de eerste 
werkronde is aan de hand van cases besproken hoe trends 
op het vlak van delen zich ruimtelijk manifesteren in het 
type van omgeving. 

In de tweede werkronde is gekeken naar relaties met andere 
vraagstukken, de kansen en bedreigingen vanuit delen voor 
het gebied, de betrokken actoren en verschillen tussen Bel-
gië en Nederland. In de derde werkronde is een inschatting 
gemaakt van de betekenis naar de ruimtelijke beleidsvorm-
ing (visies, plannen, instrumentarium en regelgeving) en is een 
discussie gevoerd over relevante vraagstukken waar onze 
beroepsgemeenschap mee aan de slag zou moeten gaan.

Ondanks dat het lastig blijft volledig te vatten wat deelecon-
omie of deelmaatschappij precies inhoudt, zien de profession-
als heel wat verbanden met de maatschappelijke en ruimteli-
jke vraagstukken waar zij in hun werkpraktijk mee bezig zijn. 
De opkomende deelmaatschappij genereert nieuwe opgaven 
voor het (ruimtelijk) overheidsbeleid en ook doemen zich een 
reeks spanningsvelden op met de bestaande ruimtelijke be-
leidsvoering en beleidscultuur. De workshop resulteert in een 
overzicht van boeiende vraagstellingen die zonder twijfel 
de komende jaren een rol zullen spelen in onderzoek, bele-
idsontwikkeling en projecten waarbij ruimtelijk professionals 
betrokken zijn.



DEELMAATSCHAPPIJ

Delen is hot. We zien dat burgers en organisaties steeds 
vaker de handen in één slaan om samen goederen en dien-
sten te kopen, te maken of te consumeren. De technologische 
evolutie maakt het mogelijk dat ze elkaar van informatie 
voorzien die het delen en hergebruiken van “restcapaciteit” 
mogelijk maakt. Sociale media en handige apps maken het 
mogelijk je appartement aan te bieden aan reizigers als jij 
op vakantie gaat, een deel-auto te reserveren of zelfs geld 
in te zamelen voor de aanleg van een buurtpark. Delen is 
blijkbaar zo lucratief dat er een deeleconomie is ontstaan.

De essentie van de innovatie is de inzet van platforms op 
internet en sociale media om goederen of diensten te delen 
of uit te wisselen. De deeleconomie, denk aan wasserettes 
of videotheken, is niets nieuws onder de zon. De nieuwe 
platforms zorgen voor een versnelling en wijziging in het 
menselijk gedrag. Sommige professionals spreken daarom 
liever over platformeconomie.

De hype rond delen is meer dan een louter economisch ge-
geven. Delen heeft ook een sterke sociale dimensie waarbij 
gemeenschappen platforms inzetten om zich te organiseren

en dingen gedaan te krijgen zoals de verbetering van de 
leefbaarheid van een straat.

Hoewel het inzetten van platforms in de startfase iets was 
voor hoger opgeleiden en de gegoede maatschappelijke 
klasse (“hipster-economy”), zien we de laatste jaren een 
verbreding naar alle lagen van de maatschappij ontstaan. 
De trends rond delen lijken voor sommige onderdelen (zoals 
cohousing) een nichefenomeen dat wellicht weer zal verdwi-
jnen als de hippe stedeling zijn nieuwe hype heeft gevonden. 
Andere onderdelen lijken wel een structurele betekenis te 
hebben. Ze sluiten aan bij nieuwe gedragspatronen en zijn 
sociaaleconomisch houdbaar.



RUIMTELIJKE DIMENSIE VAN DELEN

De trend van bezit naar gedeeld gebruik betekent dat pri-
vate ruimte (om te wonen, te werken, parkeren, …) opnieuw 
een (semi-)publieke betekenis kan krijgen. En dit terwijl – 
zeker in België – het klassiek ruimtelijk ordeningsinstrumen-
tarium (bestemming en vergunning) vooral ontwikkeld lijkt te 
zijn om private eigendomsrechten te waarborgen. De vraag 
stelt zich of hier een nieuw spanningsveld lijkt te ontstaan. 

De deelnemers stellen vast dat er heel wat intrinsieke mo-
tivatie bestaat om te delen en dus kiemen voorhanden zijn 
waarop de ruimtelijke professional kan inspelen. Het is wel 
belangrijk bij de mobilisatie van burgers om hun individueel 
belang duidelijk te maken en je er als ruimtelijk professional 
van bewust te zijn dat het ingrijpen op eigendom (woning, 
tuin, …) zeer gevoelig ligt.

Ruimte is tegelijk misschien wel het gedeelde consumptie-
goed bij uitstek. De ruimtelijke professional gebruikt sinds 
jaar en dag planologische concepten en principes om de 
“restcapaciteit” van ruimte beter te benutten en dus ruimte 
te delen. Een kleine greep uit het goed gevulde vocabu-
laire: meervoudig ruimtegebruik, functiemenging, verweving, 

gelaagde steden, verdichting, multifunctionele open ruimte, 
natuurverweving, recreatief medegebruik, … De maatschap-
pelijke trend van bezit naar (gedeeld) gebruik biedt een in-
valshoek om deze concepten en principes opnieuw te bekijken.

De trends rond delen manifesteren zich verschillend in sterk 
stedelijke, residentiele en landelijke gebieden. In de eerste 
plaats komt dit omdat de ruimtelijke toestand en de hiermee 
samenhangende noden en kansen verschillen. Bijvoorbeeld, 
het ruimtetekort en openbaar vervoersaanbod in sterk st-
edelijke gebieden zijn belangrijke drivers om autobezit op te 
geven en de stap naar autodelen te maken. De aanwezigheid 
van groenfragmenten is een typische ruimtelijke potentie die 
zou kunnen worden aangeboord in residentiele stadsranden. 
De stedelijke rand en andere residentiele gebieden bieden 
vanuit een ruimtelijk oogpunt wel bijzondere aanknoping-
spunten om met delen aan de slag te gaan. Landelijke geb-
ieden beschikken dan weer over fraaie landschappen of 
grotere aaneengesloten natuurgebieden waar deelplatformen 
interessant kunnen zijn om het beheer ervan te versterken.



In de tweede plaats stellen we vast dat de verwachtingen 
van bewoners naar de leefomgeving sterk verschilt naar 
type gebied. Het zal bijvoorbeeld onbegonnen werk zijn 
om de opmars van deelauto’s zoals we die kennen in de 
stedelijke centra door te willen vertalen naar landelijke 
gebieden. De maatschappelijke thema’s die burgers doen 
instappen in een deelverhaal verschillen bijgevolg eveneens. 
In sterk landelijke gebieden verwachten burgers bijvoor-
beeld oplossingen om de toegang tot voorzieningen veilig 
te stellen of – zoals het voorbeeld in Oost-Brabant uitwijst 
– zien we maatschappelijke energie om samen te investeren 
in digitale verbondenheid. In sterk stedelijke omgevingen is 
de kwaliteit van de publieke ruimte gericht op het groen-
er en autoluw maken een maatschappelijk thema. In resi-
dentiële en randstedelijke omgevingen leven thema’s zoals 
waterbeheer, behoud van (toegang tot) open ruimte en het 
vinden van oplossingen voor leegstaande kantoor- en bedri-
jfsgebouwen. Maar ook een thema als eenzaamheid speelt 
hier sterker.

In de derde plaats kan worden vastgesteld dat socio-cul-
turele factoren die meespelen in de slaagkans van 

deelplatforms verschillen. In (groot)stedelijke omgevingen 
nemen trendsetters initiatieven en weten ze ook mee actief 
politieke agenda’s te bepalen. In landelijke omgevingen zien 
we vooral in klassieke dorpen dat de sterke sociale cohe-
sie een belangrijke hefboom kan zijn om initiatieven van de 
grond te krijgen. In residentiële omgevingen lijkt de bevolking 
het sterkst geïndividualiseerd en hecht deze nog het meest 
waarde aan eigen huis, tuin en auto. Het is een uitdaging 
voor ruimtelijke professionals om bijvoorbeeld bewoners van 
Vlaamse verkavelingen of Nederlandse nieuwbouwwijken te 
mobiliseren tot gemeenschappelijke maatschappelijke actie. 
Het zal hierbij belangrijk zijn hen aan te spreken op thema’s 
die hen aanspreken en een duidelijke meerwaarde bieden 
voor niet alleen hun leefomgeving maar ook hun individuele 
gedraging op vlak van mobiliteit of wonen. 



OPGAVEN VOOR [RUIMTELIJK] 
OVERHEIDSBELEID

De deelnemers stellen vast dat gebiedsprojecten met een 
enkelvoudige sectorale aanpak nog maar zelden een kans 
van slagen hebben. De realisatie en het beheer achteraf er-
van zijn simpelweg te duur. Ze zien het als een taak voor de 
overheid om private en publieke projecten in een gebied te 
verbinden en een gemeenschappelijk realisatie en beheer te 
faciliteren. Dit wil zeggen het samenbrengen van financiële 
middelen (om iets te betalen) en maatschappelijke energie 
(om iets te doen) vanuit gedeelde doelstellingen. 

Naast het vragen van financieel engagement is het afstem-
men van meerjarenbegrotingen van de betrokken partijen 
een serieuze uitdaging. De inzet van deelplatforms om 
financiering en uitvoerings- en beheerafspraken te maken is 
vandaag nog geen gangbare praktijk.  De inzet van deelp-
latformen kent successen in kleinschalige projecten (cohous-
ing, herinrichting buurtpark of straat, …) maar is een pak 
moeilijker voor grote projecten. Het verbinden van projecten 
op grote en kleine schaal is een uitdaging om zo ook voor 
grotere opgaven breed te mobiliseren.

‘DIGITALE REVOLUTIE’



SPANNINGSVELDEN MET BESTAANDE 
BELEIDSVOERING EN BEILEIDSCULTUUR

De mens centraal - De workshopdeelnemers stellen vast 
dat de opkomst van de deelmaatschappij een aanleiding is 
om de gedragscomponent een sterke plaats te geven in de 
ruimtelijke ontwikkeling. De workshopdeelnemers stellen vast 
dat de huidige ruimtelijke ontwikkelingspraktijk zich te sterk 
richt om ruimtelijk-fysieke aspecten om de kansen die de 
deelmaatschappij biedt aan te kunnen wenden. De ruimteli-
jke professionals moeten daarom nadenken over hoe ze van 
gebiedsontwikkeling kunnen opschuiven richting gemeen-
schapsontwikkeling.

Ruimtegebruikers (bewoners, ondernemers, …) zoeken ge-
mak in hun dagelijks functioneren en passen de ruimte aan 
om hun gemak te verhogen. De ruimtelijke professional kan 
inspelen op deze gedragingen maar is zeer beperkt in het 
sturen hiervan. Hij of zij zal dus nauwgezet in dialoog moet-
en treden met bewoners / gebruikers om maatschappelijke 
opgaves (klimaat, energie, armoede, …) aan te pakken. 
De opkomst van de deeleconomie bewijst dat mensen best 
bereid zijn om hun ruimtelijke overschotten (delen van won-

bereid zijn om hun ruimtelijke overschotten (delen van woning, 
parking, …) in te zetten maar doet dit in de eerste plaats 
vanuit een individueel belang zoals gemak of betaalbaarhe-
id. Het is naïef te denken dat mensen massaal vanuit idealis-
tische overwegingen eens gezellig gaan delen. De rol van de 
ruimtelijke professional verschuift verder richting de onafhan-
kelijke procesregisseur.

De methoden voor ruimtelijk ontwerp en beleidsvorming vra-
gen interactie met bewoners en gebruikers. Planners moeten 
leren nieuwsgierig te zijn in plaats van procedureel. De ruim-
telijke professional moet vooraf goed overwegen welke the-
ma’s hij/zij kan aandragen omdat de dialoog snel kan knap-
pen indien burgers het als een aanval op heilige waarden 
beschouwen. In stedelijke omgevingen zijn veel bewoners sterk 
gehecht aan hun privacy en de mogelijkheid om in een zekere 
anonimiteit te kunnen leven. In residentiele gebieden kunnen 
zaken als eigendom of parkeren voor de deur zeer gevoelig 
liggen. De dialoog start daarom het beste vanuit facetten van 
het delen die minder gevoelig liggen zoals Peerbie (gereed-
schap delen) of Thuisafgehaald.



Betekenis van het [bestemmings] plan- Bestemmingsplan-
nen zijn klassiek gericht op het niet delen van ruimte: ze 
bakenen plekken af en leggen bezit en hieraan gekoppelde 
eigendomsrechten vast. De bestaande bestemmingsplannen 
gelden vaak als hinderpaal om het delen van ruimte mogeli-
jk te maken omdat aan bezit een rechtspositie is verbonden. 
Hoewel het eerder een uitzondering blijft, bieden in Neder-
land regelluwe zones soms soelaas om gedeeld gebruik mo-
gelijk te maken. In de meeste gevallen blijft een heel resem 
van vergunningen nodig om bijvoorbeeld een glas alcohol te 
mogen schenken in een winkel of kunstwerken voor verkoop 
te etaleren in een restaurant. In België bestaat er politieke 
interesse in de invoering van regelluwe zones maar een juri-
dische basis hiervoor ontbreekt en ook is het onduidelijk hoe 
dit idee zich verhoudt tot de grondwettelijke bescherming 
van individuele eigendomsrechten.

Het historisch concept van gemeenschappelijke gronden 
(commons) biedt aanknopingspunten om deelinitiatieven 
vanuit het ruimtelijk beleid beter te faciliteren. Publieke 
krijgt in die zin een nieuwe maatschappelijke betekenis. De 
common is zeer flexibel op het niveau van bestemming en 

voorschriften maar stelt gemeenschappen wel in staat om 
(evoluerende) gebruiksvoorwaarden af te spreken waa-
rbinnen iedereen van die gemeenschap de grond kan geb-
ruiken. Het concept stuit op spanningen met de bestaande 
beleidscultuur omdat de verantwoordelijkheden verschuiven 
van politiek verkozenen en ambtenaren naar de gemeen-
schap en omdat de beoogde flexibiliteit door eigenaars 
kan worden ervaren als een aantasting van hun rechtszeker-
heid.



Lusten- en lastenverdeling - De deelnemers stellen vast dat 
de deeleconomie soms een oneerlijke verdeling tussen (pri-
vate) lusten en (publieke) lasten teweegbrengt. Het bekend-
ste voorbeeld is wellicht de overlast van AirBNB-toeristen 
die door private uitbaters wordt afgewenteld op de buurt. 
Dit heeft in onder andere Amsterdam, Gent en Brussel al 
heel wat maatschappelijke en politieke stof doen opwaa-
ien. AirBNB dreigt in Amsterdam bovendien de woningmarkt 
behoorlijk te kunnen ontwrichten. De toerist brengt een 
private verhuurder heel wat meer geld op dan een klassieke 
huurder. En ook is er heel wat discussie ontstaan toen bewon-
ers van sociale huurwoningen een mooie bijverdienste zagen 
in het commercieel aanbieden van hun gesubsidieerde won-
ing. Particulieren in een aantal Belgische steden verhuren op 
momenten van afwezigheid via apps ruimte voor hun ga-
ragebox als parkeerplaats. Het gaat hier feitelijk om ver-
huur van publieke ruimte waarvan de garagebox-eigenaar 
het geld in eigen zak steekt. 

De deeleconomie genereert soms perverse prikkels richting 
het overheidshandelen. In het garageboxvoorbeeld zijn er 
steden die door belastingen een inkomstenbron vinden. In 
Vlaanderen kennen we ook het voorbeeld waarbij cohous-

steden die door belastingen een inkomstenbron vinden. In 
Vlaanderen kennen we ook het voorbeeld waarbij cohous-
ing-projecten in verlaten hoeves op het platteland onder een 
soepeler vergunningenstelsel zijn komen te vallen. De ruimteli-
jke en de mobiliteitsimpact op het openruimtelandschap blijkt 
voor deze zogezegd sympathieke projecten anders bena-
derd te moeten worden dan voor een klassiek woonproject. 
De maatschappelijke kosten worden dus afgewenteld op de 
maatschappij en projectontwikkelaars spelen hier gretig op in. 
De Nederlandse deelnemers geven aan dat zij bij hun geen 
voorbeelden kennen van dit soort dubieus overheidshandelen.



VRAAGSTELLINGEN VOOR                
RUIMTELIJKE PROfESSIONALS

Deel-economische aspecten opnemen in het ruimere 
financieringsvraagstuk - De organisatie van ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten en de financiering, uitvoering en 
beheer ervan is een belangrijk vraagstuk voor ruimtelijke 
professionals. De inzet van deelplatformen is slechts een 
onderdeel van een ruimer vraagstuk om middelen bijeen 
te brengen en af te stemmen. Ruimtelijke professionals 
moeten werk maken van nieuwe financieringsconcepten 
en –instrumenten, een betere aanpak en expertiseopbouw. 
De opmaak van financiële planningen en afstemming op 
begrotingscycli is hiervan een onderdeel. De inzet van 
kosten-baten-berekeningen en meerjarenverdisconterin-
gen vanuit MKBA-analyses vergt ook nog een belangrijke 
inspanning. Het kunnen opsplitsen in deelprojecten en het 
inzetten van deelplatforms om betrokken burgers of onder-
nemers mee in te laten staan voor de financiering, uitvoering 
of beheer is een belangrijke verkenningsvraag. Het aan-
voelen is wel dat mobilisatie voor meerwaardecreatie (fi-
nancieel of in termen van kwaliteit) nog onvoldoende wordt 
aangewend. Het is zinvol om de kennis die is opgedaan 

bij innovatietrajecten en experiment zoals Greendeals of 
Citydeals te valoriseren. Vooral ook de vaststelling dat een 
dergelijke aanpak een goed regelgevend kader vereist 
waarbinnen partijen kunnen bewegen en tegelijk een voldo-
ende ambitieniveau kan gewaarborgd worden.

Kansen van de deelmaatschappij voor landelijke geb-
ieden verkennen - Ruimtelijke professionals kijken bij de 
opkomst van de deelmaatschappij vandaag nog vooral 
naar stedelijke voorbeelden zoals autodelen of AirBNB. De 
kansrijke thema’s om de trends rond delen in te zetten in een 
landelijke context zijn nog weinig verkend. Het inzetten van 
platforms om het aanbod van voorzieningen of (gedeeld/ 
collectief) vervoer te versterken lijkt alvast kansrijk.

Methoden en technieken voor planvorming verbeteren - 
Ruimtelijke professionals beschikken vandaag niet over een 
expliciete benadering om het deelthema aan te brengen 
en te gebruiken in ruimtelijk ontwerp en beleidsvorming. Er 
bestaan wel voorzichtige eerste praktijkervaringen. Eerste 
lessen lijken: bottom-up werken om vertrouwen te krijgen, 



gedragingen van mensen een meer centrale rol geven in 
het beleidsvormingsproces en ruimtelijk projecten, inzetten 
op proefopstellingen en het actief aanspreken van de stille 
meerderheid. Het opbouwen, bundelen en delen van kennis 
hierover moet nader ontwikkeld worden zowel vanuit onder-
zoek als op het terrein. Ruimtelijke professionals kunnen 
mosterd halen bij bijvoorbeeld sociologen, gedragspsychol-
ogen of gedragseconomen om hun discours, methoden en 
technieken bij te sturen richting gemeenschapsontwikkeling.

Debat over de culturele dimensie van de planning - Het 
is belangrijk het debat over culturele planologie te voeren 
binnen de vakgemeenschap waarbij de discussie over ge-
meenschapsplanning, de rol van sociale actoren en de bete-
kenis van de virtuele ruimte een onderdeel van het debat 
kunnen zijn. Het is tijd dat de ruimtelijke professional wat 
meer luistert naar gedragswetenschappers zoals sociolo-
gen, antropologen of psychologen. Een dieper begrip van 
hoe ruimtelijk relevante keuzes tot stand komen, kan onze 
beroepsgroep helpen om de maatschappelijke meerwaarde 
en het succes van ruimtelijke ingrepen te vergroten.
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