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Betreft:

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: verslag van de vergadering van de voorzitters van de
werkgroepen

Op 20 november 2014 heb ik de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
georganiseerd.
•

10 werkgroepen zijn aan het werk gezet, verspreid over heel Vlaanderen, met verschillende
relevante ruimtelijke uitdagingen.
• Naast de 10 geselecteerde werkgroepen zijn ook andere gebiedsgerichte processen op eigen
initiatief ontstaan: de regio Westhoek en de regio Midden West-Vlaanderen.
Op 17 juli 2015 heb ik de eindnota’s van de 12 werkgroepen aan de Vlaamse Regering medegedeeld
(VR 2015 1707 MED.0393).
Ondertussen is het werktraject voortgezet op twee parallelle sporen:
• een realisatiegericht uitvoeringstraject waarbij anticiperend op het vast te stellen BRV een
aantal quick-wins wordt gerealiseerd;
• een beleidsontwikkelingstraject voor het BRV en een wijziging van de VCRO om een
systeem van beleidsplanning op te zetten.
Op 9 december 2015 heeft een bijeenkomst plaats gevonden van de voorzitters van de 12
werkgroepen die op de twee sporen hebben voortgewerk.
• De werkgroepvoorzitters kregen op de bijeenkomst van Ruimte Vlaanderen een uitgebreide
toelichting op een werktekst voor het witboek BRV. Tot eind januari 2016 kunnen ze hierop
reacties binnensturen.
• Daarnaast werd een nota van Ruimte Vlaanderen voorgelegd die een algemene evaluatie
van de werkmethode met werkgroepen in partnerschap bevat, alsook een analyse en eerste
voortgang van de quick wins die de werkgroepen formuleerden. De voorzitters bevestigden
de werkmethode en de vooruitgang, formuleerden goede suggesties om de nota verder aan
te scherpen, actualiseerden de stand van zaken van een aantal quick wins en vroegen een
goed opvolgingssysteem te voorzien, waarbij een goede terugkoppeling naar de leden van
de werkgroep onontbeerlijk is. Naderhand kwamen nog punctuele reacties binnen op de
nota. De herwerkte en als bijlage toegevoegde tekst vormt het resultaat van de
besprekingen en de naderhand geformuleerde opmerkingen.
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