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S O F I E  VA N D E L A N N O OT E  [  A LG E M E E N  D I R E C T E U R  V E N E C O  ]

Streekontwikkelingsintercommunales werken volgens 
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
functioneren als verlengstuk van de aangesloten lo-

kale besturen. Ze verlenen ondersteunende diensten aan de 
deelnemende gemeenten en realiseren in eigen beheer projecten 
van gemeentelijk belang1. Gemeenten bundelen met andere 
woorden hun krachten op niveau van de intercommunale om 
dienstverlening uit te bouwen en een beroep te kunnen doen op 
expertise ter versterking van hun eigen organisatie. Daarnaast 
bevorderen streekontwikkelingsintercommunales de interge-
meentelijke samenwerking door in te zetten op kennisdeling en 
schaalvoordelen op intergemeentelijk niveau. Ze bundelen de 
krachten van de deelnemende gemeenten om hun stem te laten 
horen in een regionale context. 

Streekontwikkelingsintercommunales zijn in de jaren ’60 
opgericht om de economische ontwikkeling te bevorderen. Ge-
leidelijk aan zijn ze breed dienstverlenend geworden, waardoor 
ze een streekbeleid zijn gaan voeren dat in de dagelijkse praktijk 
wordt afgetoetst met de deelnemende gemeenten. Streekontwik-
kelingsintercommunales als Veneco zijn sterke actoren als het 
gaat om het vertalen van visie in de praktijk. Beleid, ervaring, 
deskundigheid en professionele uitvoering komen erin samen.

De voordelen zijn talrijk: streekontwikkelingsintercommuna-
les bundelen expertise, zijn in staat om vanuit een regionaal 
afwegingskader een coherent beleid na te streven, zijn een slag-
krachtige compagnon de route (mét voorbeeldfunctie) van de 
lokale besturen, functioneren als platform voor het delen van 
kennis en dienstverlening, en kunnen een krachtige stem zijn 
bij centrale overheden omdat ze niet één enkele gemeente, maar 
een groep – en soms zelfs meerdere groepen – van gemeenten 
vertegenwoordigen. Met deze ingrediënten komen ze tot een 
krachtige mix die de lokale besturen vooruit kan stuwen.

1 Dienstverlening en projecten worden steeds uitgevoerd in opdracht van 
de lokale besturen. Er is echter een onderscheid tussen projectregie 
en projectontwikkeling. Projectregie betekent dat Veneco als verlengd 
lokaal bestuur namens een bepaalde gemeente een project regisseert. 
Projectontwikkeling betekent dat Veneco zelf  optreedt als actor en 
vertrekt vanuit haar maatschappelijke doelstelling om betaalbare 
woningen en bedrijventerreinen aan te bieden. Hiervoor is een decretale 
basis terug te vinden in het decreet op de Ruimtelijke Economie, kunnen 
eigendommen verworven worden en beschikt een intercommunale over 
onteigeningsbevoegdheid.

Expertise-opbouw
Als verlengde van de lokale besturen – en dus niet als nieuwe 
bestuurslaag – beschouwen we bij Veneco een betere dienstver-
lening door capaciteitsbundeling als een van onze voornaamste 
doelstellingen. Het bundelen van kennis op intergemeentelijk 
niveau zorgt ervoor dat de lokale besturen een beroep kunnen 
doen op specifieke expertise, gekenmerkt door een hoge techni-
citeit. We denken hierbij aan specifieke juridische kennis, kennis 
rond overheidsprojecten, projectontwikkeling, onteigeningspro-
cedures, ruimtelijke planning, mobiliteit, energie en klimaat, etc. 

Streekontwikkelingsintercommunales als Veneco kunnen de 
oorspronkelijke vraag van een gemeente ruimer benaderen door 
ook andere thema’s, andere gebieden en andere gemeenten, met 
gelijkaardige uitdagingen, te betrekken. Op deze manier nemen 
de koppelkansen toe en wordt de kennisopbouw in de gemeente 
en in de regio gestimuleerd.

Een coherent (regionaal) beleid
Naast de ondersteuning van gemeentelijke dienstverlening sti-
muleren we intergemeentelijke samenwerking en rollen we ook 
een regionale werking uit. Pas als deze drie lagen op elkaar zijn 
afgestemd – zowel op projectniveau als op vlak van strategische 
visievorming –, zullen we kunnen spreken over een sector-over-
schrijdend regionaal programma rond wonen, mobiliteit en 
economie. 

We vertrekken van een benadering waarbij de verschillende 
disciplines elkaar versterken en samen een geheel vormen. Deze 
manier van werken betekent: geïntegreerd nadenken over de 
uitdagingen en de illusie laten varen dat we alles alleen kunnen 
oplossen. Om op regioniveau iets te kunnen realiseren, zullen er 
dus op het terrein coalities gesmeed moeten worden met andere 
actoren en overheden. 

De regio op zich bestaat echter niet: de samenstelling ervan 
varieert naargelang het thema. In de dagelijkse werking gaat het 
om een niet-vaststaande groep van gemeenten. Naargelang het 
thema en het schaalniveau kunnen gemeenten worden mee-
genomen in overlegfora, analyses, visies en ontwerpen. Als we 
bijvoorbeeld een ondersteunende rol opnemen in de vervoerregio, 

Dit artikel gaat in een eerste deel in op de positie van streekontwikkelings-
intercommunales. In een tweede deel zoomen we in op het regiodebat en de daarin 
betrokken actoren. Tot slot focussen we op de Gentse regio. Vanuit onze dagelijkse 
praktijkervaring in Veneco – een streekontwikkelingsintercommunale waarvan 
21 gemeenten rond Gent deel uitmaken – kunnen we goed aangeven welke 
gevoeligheden er spelen en waar de grenzen liggen in een ruimer regioverhaal.
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maken we in één beweging analyses die ruimer gaan dan het 
eigen werkingsgebied en samenvallen met de contouren van de 
Gentse vervoerregio2. Omdat de dienstverlening door gemeenten 
wordt aangevraagd op basis van vrijwilligheid, is deze echter niet 
altijd gebiedsdekkend.

Toch werkt Veneco binnen een regionaal afwegingskader. 
Naast de financiële logica worden ook inhoudelijke elementen, 
zoals duurzaamheid en de zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit, 
meegewogen om projecten op de ‘meest geschikte’ plekken te 
faciliteren. Zo diende Veneco in het kader van de pilootprojec-
ten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) een projectvoorstel 
in rond het opmaken van een ruimtelijk afwegingskader voor 
de Veneco-regio. De regionale visie op knooppuntontwikkeling 
kan niet alleen een concreet kader bieden voor gemeentelij-
ke beleidsplanning en een opstap zijn naar intergemeentelijke 
beleidskaders, ze kan ook de operationalisering van het BRV 
inspireren. Dit project kwam omwille van zijn pilootwaarde en 
de samenwerking met meerdere gemeenten in aanmerking voor 
een subsidie van Departement Omgeving. 

We operationaliseren het regionaal afwegingskader door 
een ‘regioscan’. Verschillende regionale kaartlagen worden met 

2 De volgende gemeenten zijn geen aandeelhouder bij Veneco en maken wél 
deel uit van de Gentse vervoerregio: Gent, Sint-Martens-Latem, Laarne en 
Wetteren.

elkaar gecombineerd: wonen en voorzieningenniveau, mobiliteit, 
energie, economie en de open ruimte in de regio. In plaats van een 
ad hoc regionaal beleid, zoeken we naar een visie voor de regio en 
bouwen we aan een afwegingskader voor toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. Hoofdbedoeling is de structurele doorvertaling 
van de ruimtelijke kernkwaliteiten op het terrein. Het streefdoel 
is niet een bindende beleidsvisie, maar een richtinggevend kader 
dat verbindend wil zijn tussen sectoren en schaalniveaus. 

De regio – het bassin de vie van haar bewoners – is een 
legitiem niveau voor planning, afstemming en uitvoering. Via 
een intercommunale kunnen wel degelijk regionale afwegingen 
worden binnengebracht in de besluitvorming van een gemeente, 
maar dat lukt niet altijd, en het blijft sowieso een moeilijke ba-
lans. De streekintercommunales leveren ‘goed’ werk in zoverre 
ze ‘projecten’ uitwerken waar de deelnemers rechtstreeks en 
onmiddellijk van profiteren. Maar het is een stuk moeilijker om 
gemeenten mee te krijgen in een regionaal denkkader waar men 
niet onmiddellijk de voordelen voor de eigen gemeente van inziet.
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Compagnon de route
Streekontwikkelingsintercommunales werken voor lokale bestu-
ren en zijn wel verplicht om zo efficiënt mogelijk te werken, aan-
gezien hun dienstverlening betalend is en niet structureel gevoed 
wordt door overheidsmiddelen of belastingen. Het realisatiegericht 
karakter is deel van hun DNA. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen 
voor de projectregie voor het bouwen  van een school, de uitvoe-
ring van een RUP, het herstel van een bouwovertreding, de rea-
lisatie van een woonproject of bedrijventerrein, de herbestemming 
van een kerk, het leggen van zonnepanelen op overheidsgebouwen, 
een collectieve wijkrenovatie, de herbestemming van een beeld-
bepalend pand of de invulling van een leegstaand pand in een 
winkelstraat, de realisatie van een gemeentelijk park… en dit 
alles binnen het regionaal afwegingskader. Ze hebben bovendien 
alle instrumenten in handen om de zaken te laten vooruitgaan: 
ze kunnen RUP’s opmaken, hebben onteigeningsbevoegdheid, 
kunnen gronden aankopen,…. In die zin gaat het om een functi-
onele actieruimte: acties worden gepland én uitgevoerd, al dan 
niet in samenwerking met de private sector. 

De nabijheid en frequentie van diverse overlegstructuren (zoals 
collega-werkgroepen, burgemeesters-, directeurs- en regionale 
thema-overleggen) en de complementariteit met de werking van 
andere streekactoren zorgen voor een concrete vooruitgang op 
het terrein. Bovendien laat dit maatwerk en subregionaliteit toe. 
Het Meetjesland is bijvoorbeeld niet gelijk aan de rand rond Gent.

Voorbeeldrol
Streekontwikkelingsintercommunales hebben een maatschappe-
lijk doel, dat is vastgelegd in hun statuten. Ze handelen steeds in 
het algemeen belang: duurzaamheid en het bevorderen van ruim-
telijke kwaliteit zijn belangrijke leidmotieven. Daarom kijken we 
bij Veneco ook steeds verder dan de horizon. Zo begeleiden we 
bijvoorbeeld reeds een zestal gemeenten bij het schrappen van 
woonuitbreidingsgebieden om bestaande open ruimte te vrijwaren. 
Zonder de visie van de streekontwikkelingsintercommunale was 
het aantal gemeenten in ons werkingsgebied dat RUP’s Open 
Ruimte opmaakt wellicht beperkt gebleven tot één of twee. 

Als overkoepelende actor zetten we bovendien een aantal 
standaarden uit. 

Vernieuwende thema’s zoals ontharding, hernieuwbare ener-
gie, biodiversiteit, digitalisering, zorg, mobiliteit op regionaal 
niveau,… krijgen onze verhoogde aandacht. We zetten actief in 

op de verkenning van nieuwe thema’s door VeneConferenties te 
organiseren waarvoor we externe sprekers uitnodigen en waar we 
de vertaalslag maken naar de gemeenten. Dat alles betekent ook 
dat we tijd, mensen en dus ook middelen investeren in opdrachten 
met een verkennend, experimenteel of vernieuwend karakter. 

Streekontwikkelingsintercommunales zijn vaak verevenings-
mechanismen op zich. Bij Veneco zijn alle gemeenten aandeelhou-
der, maar vanuit een solidariteitsprincipe worden de voordelen 
en lasten verdeeld over de organisatie. Als projecten winsten 
genereren, laten we die bovendien terugvloeien naar vernieuwende 
initiatieven waar de gemeenten en de regio beter van worden via 
een innovatiefonds.

Platform voor kennisdeling 
Onze publieke rol impliceert dat we onze vennoten begeleiden, 
zowel bij de uitvoering van de taken die centrale overheden hen 
opleggen als bij de uitvoering van de taken die we zelf uitkiezen. 
Naast de doorvertaling van kennis over beleidsbeslissingen en 
regelgeving van centrale overheden naar lokale besturen, bestaat 
ook de mogelijkheid van verdieping en kennisuitwisseling met 
andere streekintercommunales, onder meer via de werkgroepen 
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van Vlinter3. Kennis die we opbouwen in een 
bepaalde gemeente komt ten goede aan een 
project in een andere gemeente:  kennis wordt 
gedeeld. Zo organiseren we op regionaal ni-
veau bijvoorbeeld collega-werkgroepen per 
thema. De burgemeestersoverleggen functi-
oneren als moreel kompas en als motor om 

een draagvlak te creëren voor het gevoerde beleid. Ook hier is 
de positie van de streekontwikkelingsintercommunale onder-
steunend en faciliterend van karakter. 

Een organisatie die multidisciplinair werkt op dit regionaal 
schaalniveau kan een aantal zaken overkoepelen. Vanuit deze rol 
kunnen we een regisseursfunctie opnemen en een strategische 
partner zijn voor de lokale en de centrale overheden. Het uit-
gangspunt is steeds dat een gemeente haar basistaken autonoom 
moet kunnen vervullen. Sterke besturen vereisen immers een 
sterke basisdienstverlening. We kunnen als variabele en flexibele 
organisatie intergemeentelijke samenwerking faciliteren zonder 
dat gemeenten gedwongen worden zelf intergemeentelijke struc-
turen op te zetten. 

3 Vlinter is het samenwerkingsverband van de twaalf  Vlaamse 
intergemeentelijke verenigingen voor streekontwikkeling en de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Bestuurlijke transitie
Hoe legitiem we de schaal van de regio ook vinden als niveau 
voor planning, afstemming en uitvoering, een evident schaal-
niveau is het niet. Wél kunnen we het als onze taak beschou-
wen een breed gedragen referentiekader te creëren voor pro-
jecten die een impact hebben op een aantal gemeenten of zelfs 
op de hele regio. Vanuit de thema’s valt te verwachten dat 
regio’s op tal van domeinen aan belang zullen winnen, waarbij 
we een pleidooi houden voor meer visie, afstemming en sa-
menwerking. 

Recent is er vernieuwde aandacht vanuit de Vlaamse overheid 
richting de regio’s. In het Vlaams regeerakkoord wordt ingezet 
op regiovorming van onderuit in functie van een slagkrachtige 
bestuurlijke structuur. Ook in het memorandum van de VVSG 
(2019) wordt een pleidooi gehouden voor een bestuurlijke tran-
sitie naar de regioschaal. De VVSG vraagt een sturing vanuit 
de gemeenten in de evolutie naar een twintigtal regiowerkin-
gen in Vlaanderen. Die regio’s bouwen voort op een bestaande 
sociaaleconomische streekrealiteit. De (stads)regionale schaal 
moet zich kunnen doorzetten als een pragmatische schaal voor 
afstemming, planning en uitvoering van gemeentegrensover-
schrijdende materies. 

Voldoende kritische massa?
Gemeenten vrezen vaak in een regionaal verhaal hun eigenheid 
of autonomie te verliezen. Bovendien ondersteunt de huidige 
fiscaliteit een ieder-voor-zich-aanpak. Hoe meer inwoners of 
bedrijvigheid op het eigen grondgebied, hoe beter voor de ge-
meentekas.

Er is duidelijk nood aan gemeentelijke basisstructuren met 
voldoende kritische massa. Een sterke regiowerking kan niet zon-
der gemeenten die over een stevige bestuurskracht4 beschikken. 

Waarom zouden lokale besturen samenwerken op regioniveau? 
Voor lokale besturen is de belangrijkste toets: worden we hier 

4 Definitie bestuurskracht: “Het hebben en aanwenden van capaciteit door 
een lokaal bestuur, ten behoeve van de bestuurlijke keten, in relatie tot een 
bepaalde opdracht volgens bepaalde criteria”. De Peuter, B., & Bouckaert, 
G. (2004). Een monitoringsysteem voor lokale bestuurskracht: naar de 
modellering van een Vlaams design. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke 
Organisatie Vlaanderen, p 31.
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als individuele gemeenten op zich beter van? Wij als streekont-
wikkelingsintercommunale stellen ons andere vragen. Zoals: 
maakt ons werk de gemeenten beter? Bespaart het tijd? Brengt het 
mensen samen of zorgt het voor verrijking? Zorgt het voor meer 
slagkracht? En: past het binnen ons regionaal afwegingskader?

Lokale besturen zijn bezorgd over de geografische overlapping 
en een gebrek aan coördinatie van verschillende samenwerkings-
verbanden. Het kan niet de bedoeling zijn een nieuwe bestuurslaag 
te laten groeien van steeds nieuwe samenwerkingsverbanden 
met een gebrek aan democratische controle. Het aantal inter-
gemeentelijke samenwerkingsverbanden waar men als lokaal 
bestuur deel van uitmaakt, zorgt voor bestuurlijke drukte en 
verrommeling. Vanuit de lokale besturen wordt aangegeven dat 
men geen tijd en energie wenst te steken in een discussie over 
rationaliseren van structuren an sich, maar liever aanstuurt op 
een vereenvoudiging van het scala aan verzelfstandigings- en 
samenwerkingsvormen. 

Wat de provincies betreft – die bevinden zich in een precaire 
positie. Sinds 2018 mogen ze geen persoonsgebonden bevoegd-
heden meer uitoefenen, waardoor ze zich nog meer zijn gaan 
profileren op de grondgebonden bevoegdheden. En laat dat nu 
net ook het terrein zijn waar streekintercommunales historisch 
gezien sterk in zijn.

Bovendien is er nog de bijzondere relatie van een streekont-
wikkelingsintercommunale die functioneert in een stadsregio, in 
dit geval in relatie tot centrumstad Gent. Ook dit brengt gevoe-
ligheden met zich mee, zoals het grote verschil in bestuurskracht 
en politiek gewicht, en het contrast tussen grootstedelijk denken 
en de zienswijze vanuit een meer landelijke context.

Tot slot is het Vlaams gewest het niveau van de regio’s ook 
gaan zien als een instrument voor zijn beleid, zoals bijvoorbeeld 
het uitrollen van de vervoerregio’s. Belangrijke hefbomen liggen 
nu eenmaal op Vlaams niveau. Maar er is eveneens de Vlaamse 
verkokering, met een amalgaam aan Vlaamse subsidiestromen 
die niet geënt zijn op eenvormige regio’s. Vandaag is er een ge-
brek aan structurele ondersteuning vanuit Vlaanderen rond 
regiowerking. Het gaat dan niet enkel over ondersteuning via 
financiële middelen, maar ook over het afstemmen van Vlaamse 
instellingen op een regionale visievorming, procesvoering en 
projectontwikkeling.

Het regionale speelveld
Vraag blijft of men de regio’s ook een bestuurlijke taak toebedeelt. 
Is het bijvoorbeeld denkbaar om een regionale ontwikkelings-
rechtenbank te organiseren? Men kan men zich afvragen of het 
wenselijk is dat groepen van gemeenten dergelijke verdelings-
vraagstukken zouden opnemen, en of centrale overheden daar 
niet beter voor geplaatst zijn. 

Het zou goed zijn als Vlaanderen duidelijkheid creëert, met 
een heldere taakverdeling. Werken op basis van vrijwilligheid 
heeft immers zijn beperkingen: alle gemeenten moeten verplicht 
mee zodat dezelfde spelregels gelden voor iedereen. De Vlaamse 
overheid moet mee de juiste voorwaarden scheppen om realisaties 
op het terrein mogelijk te maken. Ook van de lokale besturen zal 
een reflex naar regionaal werken worden verwacht.

Samenwerken op regionale schaal is geen evidentie, maar 
intercommunales zijn vanuit hun positie goed geplaatst om regio’s 
mee vorm te geven en te ondersteunen. Bovendien kunnen ze 
meedenken over wijzigingen van subsidiereglementen richting de 
regio’s. Werken met een vast ‘platform’, geënt op een vaste regio, 
biedt meer kansen op stabiliteit en continuïteit: het zorgt voor 
afstemming, verhoogt de daadkracht, en bevordert coherentie 
op het terrein, waar capaciteit kan worden opgebouwd.
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