
Complexe Projecten



Decreet: Toepassingsgebied  (25 april 2014)

 Complexe projecten: 
- Groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang
- Geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces

 Criteria in decreet: meervoudige probleemstelling, diverse belangen,
impact op en meerwaarde t.a.v. woon- of milieukwaliteit, economie,
mobiliteit,…

 Proces vanaf formuleren doelstelling of opportuniteit,
over geïntegreerd onderzoek,
geïntegreerd en gedetailleerd plan- en vergunningenproces,
tot concrete uitvoering op terrein

 Startbeslissing = “Startschot” door overheid :  procedure van decreet CP

 !! Gezamenlijk initiatief van de overheden (Vlaanderen, provincie, gemeente)



Decreet: Welke projecten ?



Procesaanpak complexe projecten

 Kwaliteit én snelheid

 Principes nieuwe procesaanpak:
- Participatie
- Open communicatie en transparantie
- Maatwerk bij concrete procesinvulling 
- Geïntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking
- Gelijktijdige en geïntegreerde aanpak

onderzoeken en inspraak
- Procesregie door actoren gedragen

 Proces uitgetekend in “Routeplanner” = handleiding :
- Methodiek i.f.v. kwaliteitsvolle procesaanpak
- Evolutief op basis van concrete ervaringen (leerproces)
- Ter beschikking op website www.complexeprojecten.be

http://www.complexeprojecten.be/


Verkenningsfase



onderzoeksfase

 Geïntegreerde weloverwogen afweging 
alternatieven op strategisch niveau

- Milieukundig onderzoek
- Ruimtelijk landschappelijke inpassing
- Maatschappelijke kosten-batenanalyse
- Instrumenten

 VOORKEURSBESLUIT
Vaststelling van op strategisch niveau gekozen 
alternatief

 Beroepsmogelijkheid: Raad van State

 Rechtsgevolgen:
- Bv. bouwverbod
- Samenwerkingsovereenkomsten
- …



uitwerkingsfase

 Verder concretiseren tot realiseerbaar project
Focus verschuift van strategisch niveau naar 
projectniveau

 PROJECTBESLUIT
Vaststelling van op uitvoeringsniveau gekozen alternatief

- Vergunningen
- Machtigingen 
- Bestemmingswijziging
- Beheer en monitoring
- Actieprogramma

 Rechtsgevolgen

 Beroepsmogelijkheid: Raad van State



uitvoeringsfase

• Projectuitvoering en monitoring en evaluatie voorspelde effecten



Kansen..

• Participatie van bij de opstart

 probleemstelling en doelstelling worden uitgewerkt op basis van participatie: 
WAT WILLEN JULLIE

 streven naar actieve bijdrage van burgers en belangengroepen: jullie 
gebiedskennis verzamelen 

• Geïntegreerd onderzoek

• Gezamenlijk proces van de verschillende overheden: Vlaanderen, provincie en 
gemeente

• Flankerend beleid inpassen in voorkeursbesluit

• Participatie volhouden in vervolg van het proces: 

MEE DENKEN / MEE VOELEN / MEE DOEN


