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DOEL VAN DE WORKSHOP 
 

De stadsregio Turnhout heeft als opgave de woningbouw van de komende 

jaren in goede banen te leiden. Ze is hiervoor op zoek naar een nieuwe 

aanpak. Het versterken van de leefbaarheid en de bereikbaarheid is immers 

in een nieuw daglicht komen te staan door een bevolking die als maar ouder 

wordt en nieuwe evoluties op vlak van mobiliteit. De bevolking groeit nog 

wel, maar de bouw van nieuwe woningen komt steeds meer in het teken te 

staan van de gezinsverdunning. De streek kampt vandaag al met leegstaande 

villa’s in woonparken. Er lijkt vooral nood te zijn aan kleinere en aangepaste 

(senioren)woningen. De stadsregio kent vandaag een behoorlijk fraaie modal 

split met een relatief groot gebruik van het openbaar vervoer. Het gebruik 

van de elektrische fiets is de laatste jaren spectaculair in opmars. Bewoners 

springen daardoor niet alleen nog vaker op de fiets, ze leggen ook langere 

afstanden af. 

 

De betrokken gemeenten willen tegen deze achtergrond bepalen welk soort 

woningbouw nodig is en op welke plekken ze die het best stimuleren. De 

bestuurders in de stadsregio begrijpen maar al te goed dat ze de recente 

initiatieven van het Vlaams ruimtelijk (geïntegreerde gebiedsontwikkeling) 

en mobiliteitsbeleid (vervoersregio’s) hiervoor best als één geheel oppakken. 

Het bestuur van de PlanDag heeft op 22 mei 2019 ruimtelijke professionals 

uit België en Nederland samengebracht om met vertegenwoordigers van de 

stadsregio Turnhout na te gaan hoe de stadsregio thematische programma’s, 

schaalniveaus en betrokken partijen beter kan verbinden en zo een 

handreiking te geven voor het formuleren van een nieuwe stadsregionale 

aanpak. 

Dit verslag geeft een overzicht van de geformuleerde suggesties. 



 

 

  

AANBEVELINGEN 

Creëer scherpte in de verhoudingen tussen centrale 

overheid en het regionaal samenwerkingsverband 
 

“De regio is aan zet, dus even niet centraal graag” 

 

De betrokken bestuurders en ambtenaren hebben een behoorlijk goed idee 

wat er in hun stadsregio Turnhout moet gebeuren. Toch valt het veel 

deelnemers van de workshop op dat er lokaal wat twijfel heerst. De Vlaamse 

overheid lijkt heel wat initiatief te nemen maar tegelijk handelt ze 

gefragmenteerd en traag. Enkele deelnemers merken op dat het centrale 

beleidsniveau voor sommige onderwerpen moet zeggen “dit is wat er moet 

gebeuren maar wij gaan het niet doen” en zo gebieden een signaal geven 

dat zij degenen zijn die hiermee aan de slag moeten gaan. 

De centrale overheid is dan wel niet aan zet, toch kan zij belangrijke impulsen 

geven. De Nederlandse omgevingswet bijvoorbeeld zet overheden aan om 

opgaven integraal te bekijken en in samenhang aan te pakken. Zo is een 

nieuwe dynamiek ontstaan waarbij provincies met gemeenten in gesprek 

gaan hoe zij hier handen en voeten aan kunnen geven. Een ander voorbeeld 

is het instrument van de gebiedscontracten waarin een groep lokale 

overheden zich committeren tot het behalen van een zeker ambitieniveau in 

ruil voor financiële middelen die de centrale overheid aanbiedt door het 

bundelen van bestaande (sectorale) subsidiepotten. De centrale overheid 

kan voor een beleidsprioriteit ook convenanten sluiten met betrokken 

partijen (ook uit de privésector) om zo bepaalde investeringen te versnellen.  

 

 

 

Het nationaal convenant “leegstand kantoren” heeft er in Nederland voor 

gezorgd dat dit topic versneld op de agenda van beleidsmakers en 

ontwikkelaars kwam. Het convenant stelt lokale besturen in staat om in 

de regio makkelijker aan de slag te gaan en waar nodig met meer concrete 

vragen naar de centrale overheid te stappen. 

Het advies aan de stadsregio Turnhout is dat ze richting de Vlaamse 

overheden expliciteert welke opgaven de betrokken gemeenten samen 

lokaal zullen oppakken. Logische topics die de stadsregio ten harte kan 

nemen lijken (1) het aanduiden van (prioritair veilig in te richten) 

multimodale corridors voor auto, bus en e-bike (met mogelijkheid tot 

beheersmatige ondersteuning door digitale systemen), (2) het hierop 

aanduiden en tot ontwikkeling brengen van verdichtingsknopen voor 

bovenlokale voorzieningen en nieuwe (senioren)woningen, (3) het 

aanduiden van groene leefgebieden waar een kwaliteitsbeleid (zoals 

bevorderen landschappelijke waarde, kleinschalige natuur of recreatieve 

mogelijkheden) zal gelden en waar de totale bebouwing/verharding 

gradueel zal afnemen en (4) het formuleren van een regionale aanpak 

voor de klimaat- en energietransitie. De stadsregio Turnhout kan voor het 

laatste punt inspiratie halen uit Nederland waar de rijksoverheid heeft 

dertig regio’s verplicht heeft een regionale energiestrategie (RES) op te 

maken. De inzet van informatietechnologie en het internet der dingen 

(smart city-oplossingen) kan helpen voor een beter beheer en bestuur 

van de stadsregio. Het draagt potentie voor administratieve 

vereenvoudiging en optimalisaties binnen het mobiliteitssysteem en het 

gebruik en beheer van (publieke) voorzieningen. 

 



 

 

  

 

Maak het grote plaatje duidelijk 

 

“Niet elk plan getuigt van visie” 

Het Dordtse voorbeeld geeft aan hoe belangrijk het grotere plaatje kan 

zijn. Individuele projecten kunnen inschatten vanuit groter verband is 

een hefboom voor meer kwaliteitsvolle projecten. De gemeente Nijlen 

(BE), winnaar van de Vlaamse planningsprijs, heeft zeer doelbewust 

hiervoor het instrument visie gehanteerd. Hoewel veel besturen angst 

hebben om met een visie ontwikkelaars af te schrikken, lijkt het bestuur 

van Nijlen met haar visie erin te slagen ontwikkelaars en burgers te 

prikkelen om veel meer kwaliteit te willen realiseren. Iedereen wil 

uiteindelijk kwaliteit en de visie maakt duidelijk hoe ieders project een 

steentje zal bijdragen aan de fijne leefomgeving die we vooropstellen. De 

casus van Nijlen sluit aan bij de ervaringen in Nederland waar ook de 

grote ontwikkelaars een visie vragen van overheden omdat steeds 

wisselend beleid nadelig uitpakt voor hun bedrijfsvoering. 

De ervaring van meerdere workshopdeelnemers is dat er nog altijd veel 

verwarring bestaat tussen een visie en een plan. In een visie formuleert 

een bestuur haar ambitie en plaatst ze de stip op de horizon. Het is 

daarom beter niet te concreet zodat het ruimte laat voor verbeelding en 

creativiteit en prikkelt tot initiatief. Een visie is dus geen 

consensusdocument.  

 

 

Zeg als bestuur wat je wil, maar stuur bij vanuit empathie 

 

“Bestuurders lijken soms wat terughoudend, maar dat is onterecht” 

De wil is het startpunt om dynamiek in de regio op gang te trekken. 

Meerdere deelnemers van de workshop merken op dat bestuurders soms 

wat terughoudend zijn en moeite hebben om te zeggen wat ze met hun 

gebied willen. Willen we onze gebouwen allemaal passief maken? Krijgt 

de e-bike ruim baan in het vervoersmodel van het gebied? Willen we 

seniorenwoningen enkel maar stimuleren in de (dorps)kernen? Burgers, 

verenigingen en ondernemers hebben behoefte aan een duidelijke 

boodschap. Ze willen weten hoe het bestuur staat tegenover hun project-

ideeën. Of, als ze het anders zien, een alternatief voorstel op tafel leggen. 

Het is belangrijk om als bestuur empathie te tonen en durven bij te 

sturen. Dit is alvast de ervaring van de gemeente Dordrecht (NL) dat de 

wens koestert om in hogere dichtheden te gaan bouwen. Het bestuur 

heeft een tijd geprobeerd om per project investeerders te sturen. Maar 

deze aanpak sloeg niet aan omdat de private belangen anders lagen. Het 

bestuur heeft zich daarom bezonnen en nieuwe samenwerkingsvormen 

gezocht. Door opschalen en projecten in groter verband te bekijken 

kwam in beeld hoe gemeentelijke en private initiatieven elkaar kunnen 

versterken. Het gevolg? Er kwamen nieuwe afspraken. Maar ook moest 

de gemeente haar ambities bijstellen. De workshopdeelnemers wijzen 

erop dat empathie tonen natuurlijk niet ten koste mag gaan van de koers 

die een bestuur wilt inzetten. 

  

 



 

 

 

 

  In een plan formuleert een bestuur die consensus juist wel. Het benoemt 

locaties, programma’s, kwaliteitseisen, … en dat allemaal in het licht van 

(de verdeling van) het kostenplaatje. De instrumenten visie en plan 

spelen dus elk een eigen rol en vullen elkaar aan. De meeste deelnemers 

merken op dat een plan zonder visie maar weinig kwaliteit genereert. En 

helaas komen zulke plannen nog wel eens voor. 

Visies hebben de kracht om verbanden te laten zien en hun 

aanwezigheid stelt partners in staat om op plan- en projectniveau hun 

krachten te bundelen. Het Olympisch plan van de Nederlandse 

sportsector is daarvan een mooi voorbeeld. De sector was totaal niet in 

staat om dit plan te financieren totdat het aanklopte bij de collega’s van 

ruimtelijke ordening die de sportambities in een ruimer verband 

plaatsten. Die begonnen met schetsen en ontwerpen en maakte 

koppelingen met andere agenda’s inzichtelijk en opende de blik naar 

andere financieringskanalen. 

 

 

Zet de stap van bestuurskracht naar samenwerkingskracht 

met focus op uitvoering 
 

“Omarm en stimuleer juist de complexiteit van onze samenleving 

vandaag” 

De Stadsregio Turnhout was het afgelopen decennium een belangrijke 

hefboom om de bestuurskracht van de betrokken gemeenten te 

versterken. Het is nodig werk te maken van een verruiming van het 

begrip bestuurskracht naar samenwerkingskracht om in de stadsregio 

zaken gedaan te krijgen. Het aantal betrokken partijen in 

gebiedsontwikkeling is alsmaar toegenomen. Gebiedsontwikkeling is 

vandaag de dag een amalgaan van grote en kleine initiatieven en 

beslissingen genomen door verschillende lokale en centrale overheden, 

overheidsbedrijven, private ondernemers, verenigingen en burgers. De 

keuze van burgers om een elektrische fiets aan te schaffen om naar het 

werk te gaan bepaalt evengoed de toekomst van een gebied als de keuze 

van de centrale overheid om al dan niet een HST-stopplaats te voorzien. 

Gebiedsontwikkeling is ontegensprekelijk complexer geworden. De 

ruimtelijke professional zal hiermee moeten dealen. De 

workshopdeelnemers stellen vast dat er organisatorische limieten zijn 

aan de mogelijkheden om vast te leggen wie precies wat doet en tegen 

wanneer. Initiatief kan eigenlijk van alle kanten en op elk moment komen, 

juist omdat scheidingslijnen tussen bestuursniveaus (subsidiariteit) en 

publiek/privaat minder helder zijn.  

 

 



 

 

 

De regisserende overheid moet ervoor zorgen dat initiatieven van al die 

verschillende partijen en op al die verschillende momenten bijdragen aan 

of minstens passen binnen eenzelfde ambitie. Ze moet haar ambities 

kennen, luisteren, platforms aanbieden, partijen (op het juiste moment) 

samenbrengen, … steeds met een focus op het gedaan krijgen van zaken. 

In de Scandinavische landen (Oresund Region), Duitsland (Hamburg), 

Groot-Brittannië (Thames Gateway) maar ook binnen de 

duurzaamheidsstrategie van de provincie Zeeland (NL) experimenteert 

men met zogenaamde soft spaces. Het zijn plekken waarbij partijen voor 

bepaalde opgaven overheen grenzen (juridische kaders) of vertrouwde 

praktijken (subsidiariteit) samenwerken. De overheid formuleert in 

samenspraak met betrokken partijen een gebiedsambitie. Het is juist 

door het verhogen van de complexiteit (wegnemen gewoonteregels, 

toevoegen en verbinden van partijen, …) dat we in deze gebieden de 

efficiëntie opdrijven en dingen gedaan krijgen. Het werken met soft 

spaces maakt het mogelijk om het gat te vullen tussen wat vanuit een 

gemeenschappelijk belang nodig is in het gebied en wat overheden 

hieraan kunnen bijdragen. 

 

 

Kies je instrumenten voor gebiedsontwikkeling geval per 

geval 
 

“Door gewoon in gesprek te blijven, kan je altijd nog verder gaan” 

Als gevolg van de nieuwe complexiteit waarin overheden om zaken 

gedaan te krijgen allerhande koppelingen moeten maken tussen 

partners, betrokkenen (met middelen), ambities, … is het niet langer 

mogelijk om processen voor gebiedsontwikkeling te ontwerpen vanuit 

een op voorhand bepaald instrument. De tijd dat overheden op voorhand 

kunnen zeggen dat een traject zal landen in het vaststellen van een 

(gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (zoals bij de afbakeningen van 

stedelijke gebieden in Vlaanderen het geval was) is voorbij. 

Gebiedsontwikkelingsprocessen gebeuren vanuit een open dialoog 

waarbinnen het zoeken naar het geschikte instrumentenpakket 

onderdeel uitmaakt van het proces. 

Bovenlokale samenwerkingsverbanden beschikken over bijzonder veel 

instrumenten om wat hen bindt vast te leggen in afspraken. Er zijn 

instrumenten die zaken kunnen vastleggen van abstract (visie) tot 

concreet (plan) en van juridisch bindend (contract) via sterk engagerend 

(convenant) tot meer vrijblijvend (intentieverklaring). De verschillende 

instrumenten maken elk op een ander abstractieniveau en mate van 

binding koppelingen tussen (sectorale) ambities en de verwachtingen  

 

 



 

 

 

 

 

Het maken van een goede inschatting van de situatie is cruciaal. En dit 

gebeurt case per case en zal steeds anders zijn. Het is dus nodig te 

beschikken over een facilitator of regisseur die inventariseert wie bij de 

gebiedsontwikkeling betrokken zijn, wat de betrokkenen met het gebied 

willen, wat hiervoor nodig is en wie het kan of moet inbrengen en – niet 

onbelangrijk – hoever de dialoog en het opbouwen van vertrouwen is 

gevorderd. Op basis van die inschatting kan het op dat moment beste 

instrument gekozen worden.  

Enkele workshopdeelnemers wijzen erop dat het in de praktijk soms 

moeilijk is om zaken vast te leggen. Het kan voor burgers of private 

ontwikkelaars moeilijk blijken om het nut en de noodzaak van ingrepen 

te zien, zeker als de effecten pas op termijn zichtbaar zijn. Of er ontstaat 

twijfel wanneer van hen een concrete (financiële) inspanning nodig is. 

Maar “ook de afspraak om in gesprek te blijven is een mogelijk maar vaak 

vergeten instrument”, zoals één van de workshopdeelnemers het 

formuleert. De ruimtelijke professional moet hier het beste van zichzelf 

uit de schuif halen … zoeken naar geschikt taalgebruik, 

ontwerpworkshops gebruiken om belangen in beeldvorm te expliciteren, 

tussenpersonen zoals buurtwerkers inzetten, op basis van culturele 

projecten een nieuwe dynamiek op gang trekken, …  

 

 

 

 

 



 

 

  

SLOTBESCHOUWING 

 

De stadsregio Turnhout levert al vele jaren goed werk. De recepten voor 

samenwerking van weleer zijn vandaag echter niet altijd meer even 

bruikbaar. De workshopdeelnemers stellen vast dat de bestuurders en de 

professionals van de stadsregio dat maar al te goed weten en waarderen 

hun inspanningen om hun ambities te herformuleren en nieuwe 

werkwijzen te testen. 

De stadsregio Turnhout is niet ontsnapt aan de nieuwe meer complexe 

realiteit waarin de ruimtelijke ontwikkeling gestalte krijgt. De Vlaamse 

overheidsdiensten confronteren de regio meer dan ooit met 

verschillende initiatieven, plannen en kaders. Tegelijk is de samenleving 

een pak actiever geworden en dragen bewonersgroepen, ontwikkelaars 

en investeerders hun steentje bij aan de stadsregio van morgen. 

Het bestuur van de stadsregio zou er goed aan doen om de regie wat 

meer in handen te nemen en met een op uitvoering gerichte focus de 

ontwikkelingsdynamiek versnellen. Zeker richting het Vlaamse 

beleidsniveau kan ze formuleren welke opgaven ze samen met de 

betrokken partijen in de regio zal opnemen. In de workshop zijn 

verschillende logische topics genoemd die onderdeel kunnen zijn van het 

stadsregionaal opgavenpakket. 

 

 

 

Dingen gedaan krijgen, daar zou het vervolgens om moeten gaan. Dit kan 

door invulling te geven aan een vorm van adaptieve planning waarin 

partijen, opgaven, middelenpakketten, … worden samengebracht om 

stappen vooruit te zetten. Meer met meer. De stadsregio Turnhout als 

soft space met een sterke samenwerkingskracht die partijen in de 

samenleving ruimte geeft om mee te doen. En waar een duidelijke 

regionale ambitie ook richting geeft aan investeringen vanuit de Vlaamse 

overheid. Het bestuur prikkelt, verbindt en stuurt bij vanuit empathie.  
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