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VAN ONDERZOEKONDERDELEN NAAR STAPPENPLAN 

Stappenplan 



EEN AANZET … 

Stappenplan 
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• inventarisatie – economisch profiel 

– wat voor gemeente ben ik? 

– wat is mijn plaats in de regio? 

 

 

• ruimtelijk-economische visie 

– elke gemeente heeft zijn eigen invalshoek om aan ruimtelijke 

economie te werken 

– intergemeentelijke aanpak moet nog verder doorgang vinden in de 

vertaling van het beleid 
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INVENTARISATIE EN VISIE 

Profilering 



• gelijkaardig profiel 

• stimulansen voor een intergemeentelijke aanpak 

– vb. intergemeentelijk containerpark 

• uitwijkregio van ondernemers 
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VOORSTUDIE – PARTNERSCHAP  

Bundeling 

 Intentieverklaring  
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VOORSTUDIE 

Bundeling 

• partnerschap 

 

• behoefteonderzoek 

 

• locatieonderzoek 
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VOORSTUDIE 

Bundeling 

• partnerschap 

 

• behoefteonderzoek 

 

• locatieonderzoek 

 

• haalbaarheid  

 

 

 

 

     vereveningsmodel (WVI) 

• haalbaarheid ontwikkeling = ? 

• financiële implicatie ? 

 

Eigen onderzoekje: 

• transparantie in kosten / baten 

• ‘mythe’ over opbrengst doorbreken? 

• financieel : totale projectbenadering 

 Engagementsverklaring 
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IGRS RUP 

VAN IGRS OVER RUP TOT INRICHTING 

Planning 
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INRICHTING 



12 

VEREVENINGSMODEL 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samenwerkingsovereenkomst  
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NAAR EEN INTERGEMEENTELIJK BEDRIJVENTERREIN … 

Stappenplan 
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OPBOUW MODEL 

Ruimtelijk datamodel 

• enkele uitgangspunten 

• locaties voor intergemeentelijke (lokale) bedrijventerreinen 

• objectieve benadering en veralgemeende toepassing 

• sturend en flexibel 

• bepalen potentiële locaties aan de hand van criteria 

• zonder grenzen 

• vandaag 

• een robuust basismodel als uitgangspunt, semi-automatisch 

• verder finetunen 

 

 



• opzet en methodiek 

• opbouw: selectie van datalagen en criteria 

 

INSPIRATIE 

Ruimtelijk datamodel 
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METHODIEK 

Ruimtelijk datamodel 
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METHODIEK – SAMENVATTEND  

Ruimtelijk datamodel 



BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN 

Terugblik 

1. de voorstudie voor intergemeentelijke aanpak  
       =  
  proces van tijd, geld en inspanning 
 
we voelen duidelijk bij gemeenten dat stimuli nodig zijn  
 

2. belang van: 
   - coördinatie omwille van complexiteit 
   - transparantie in gebruikte tools, aanpak en procesverloop 
    

3. op dit moment is de gemeentelijke begroting (BBC) geen 
projectbegroting 
 
het voordeel van de toegelichte insteek vandaag is aandacht  
voor alle aspecten gedurende een termijn 
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4. velen worden afgeschrikt omwille van de duur van die processen 

 

 

 

5. aangepaste procedure en/of instrumentarium 

 

6. accent mobiliteitsgebondenheid < > ruimtelijke aansluiting 

 

7. intussen ondervinden we een mentaliteitswijziging bij de gemeenten 
die mee in het onderzoek zitten en staan ze meer open voor een 
intergemeentelijke aanpak dan bij aanvang van het project 

TUSSENTIJDSE EVALUATIE EN MEENEMERS 

Terugblik 
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• Toepassing in deze regio: op basis van model en met 
stappenplan  gemeenten ‘samenzetten’ en effectief 

zoeken naar een geschikte locatie om tot realisatie over te 
gaan. 

• Afstemmen met ruimtelijk(-economische) visie hogere 
overheden. 

• Toepassing van het model op een andere regio. Belangrijk 
hierbij is eventueel toevoeging van regio-specifieke 
kenmerken via extra datalagen en/of een aangepaste 
weging. 

• Output model is flexibel eindproduct – aanvullen met 
nieuwe en aangepaste datalagen. Verder verfijnen van 
sommige data (vb. landbouw) 
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MOGELIJK VERVOLG 

Toekomst 
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Vragen 
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