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Dit strategisch plan voor de periode 2007 – 2012 omvat de volgende  hoofdstukken:

1. In het eerste hoofdstuk formuleren we de visie en de missie van wvi: wat wil wvi bereiken (visie) en wat doet wvi (missie). 
 We belichten ook de context waarin wvi zich beweegt.

2. Het tweede hoofdstuk beschrijft de doelstellingen die wvi opneemt of wenst op te nemen.

3. Die doelstellingen krijgen gestalte in onze kerntaken ‘planning’,  ‘projectontwikkeling’ en ‘projectregie’. 
 Die kerntaken worden in het derde hoofdstuk toegelicht.

4. Het vierde hoofdstuk behandelt de strategie: op welke manier kunnen we onze doelstellingen bereiken?

5.	Het	vijfde	hoofdstuk	beschrijft	de	middelen	die	nodig	zijn	om	die	doelstellingen	waar	te	maken:	welke	financiële	middelen,	
 welke personeelsinzet, welke communicatie-instrumenten hebben we daarvoor nodig?
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1.1 De visie: wat wil wvi 
bereiken?

Wvi stelt de volgende visie voorop:
Wvi wil vanuit een lokaal (gemeentelijk), intergemeen-
telijk, en/of bovenlokaal (provinciaal) gestuurde ont-
wikkeling West-Vlaanderen mee helpen uitbouwen tot 
de ideale streek.

We staan even stil bij de sleuteltermen in die formu-
lering.

wvi: een samenwerkingsverband waarin momen-
teel 54 West-Vlaamse gemeenten en de provincie 
West-Vlaanderen participeren.
Lokaal gestuurde ontwikkeling: de gemeentebestu-
ren zijn het vertrekpunt voor de uitbouw.
Intergemeentelijk gestuurde ontwikkeling: ver-
schillende gemeentebesturen vormen samen 
het vertrekpunt voor de uitbouw, al of niet in 
samenwerking met het provinciebestuur of andere 
overheidsbesturen.
Bovenlokaal/provinciaal gestuurde ontwikkeling: 
het provinciebestuur West-Vlaanderen is het ver-
trekpunt voor de uitbouw.
Ideale streek: een streek met een optimale leef-
kwaliteit voor alle burgers, waar het algemeen 
welzijn centraal staat en waar het goed is om op 
duurzame wijze te wonen, te werken en te leven.

1.2 De missie: wat doet wvi?

Uit de visie die wvi op de gewenste ontwikkeling van 
West-Vlaanderen heeft, vloeit meteen ook onze mis-
sie voort:

wvi helpt de gemeentebesturen en het provincie-
bestuur taken, vooral op het vlak van planning, 













projectontwikkeling en projectregie, beter uit te 
voeren en dit op een kwalitatieve, innovatieve en 
duurzame manier
in overleg met de gemeente(n) en/of provincie 
initieert, organiseert en structureert wvi de samen-
werking in de gemeente, tussen de gemeenten 
onderling, tussen de gemeenten en de provincie, 
en landgrensoverschrijdend.

1.3 De context

De visie en de missie verwoorden de kernopdracht 
voor wvi. De context waarin wvi die opdracht wil ver-
vullen, is volop in beweging.

Op de terreinen waarop wvi haar kerntaken vervult, zijn 
steeds meer publieke en private spelers actief. Private 
partijen zoals studiebureaus of ontwikkelaars komen 
naast de intercommunale 1 te staan. Daaruit volgt dat 
een monopoliepositie zo goed als uitgesloten is. Die 
tendens wordt versterkt doordat planningsopdrachten 
in overeenstemming met de wetgeving op overheids-
opdrachten worden uitgegeven, en doordat ontwikke-
laars zich niet alleen op verkavelingen richten, maar 
steeds vaker ook op bedrijventerreinen. De oprichting 
van autonome gemeentebedrijven voor stadsontwik-
keling alsook de gemeentelijke grondbedrijven zitten 
in de lift. Al die evoluties maken netwerking noodza-
kelijk. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is de herschik-
king van een aantal publieke partners in West-Vlaan-
deren in de voorbije legislatuur. 
De provincie West-Vlaanderen heeft een eigen dienst 
economie (beleidsvoorbereidend) en een Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (beleidsuitvoerend) opge-



richt. De gebiedswerking van de provincie werd ver-
sterkt.
De Regionaal Economisch en Sociale Overlegcomités 
kregen per regio een adviesbevoegdheid toebedeeld 
in het socio-economische streekontwikkelingsbeleid.
De conferentie van burgemeesters werd verder uitge-
bouwd als informele overlegtafel en kan een inspiratie- 
en informatiebron zijn voor wvi. 
Samenwerking en afspraken tussen die partijen en wvi 
zijn gemaakt of in opmaak.

Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 bepaalt dat de intercommunales waar-
van één of meer provincies deelnemers hun statuten 
aanpassen in die zin dat op 31-12-2006 de inbreng 
van de provincies maximum 20% van het totale maat-
schappelijke kapitaal bedraagt. Bij ministerieel besluit 
van 18 april 2006 heeft de Vlaamse regering het ver-
zoek tot uitstel verlengd tot ten laatste 31 december 
2012. In deze legislatuur moeten hieromtrent de no-
dige maatregelen getroffen worden. 

                                  
1 Met ‘intercommunale’ wordt in deze tekst een ‘dienst-
verlenende vereniging’ conform het decreet op de in-
tergemeentelijke samenwerking bedoeld.
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Uit de visie en de missie leiden we onze doelstelling 
voor de komende jaren af. In haar kerntaken moet wvi 
vooral 

een publieke rol spelen
een voortrekkersrol spelen

2.1 Publieke rol

2.1.1 Begeleiden van vennoten
Onze publieke rol impliceert dat we onze vennoten 
begeleiden, zowel bij de uitvoering van de taken die 
hogere overheden hun opleggen als bij de uitvoering 
van de taken die ze zelf uitkiezen. Wvi aanvaardt geen 
opdrachten van privépersonen, zonder tussenkomst 
van de overheid. 

Dat wvi een publieke rol wil opnemen, betekent onder 
meer dat we:

afzonderlijke gemeenten, gemeentelijke sa-
menwerkingsverbanden, OCMW’s, autonome 
gemeentebedrijven e.d. ondersteunen, doordat 
we permanent ter beschikking staan voor korte 
adviesverlening,	beleidsoriënterende	processen	
inhoudelijk stofferen en uitvoeringsplannen bege-
leiden, 
deskundigheid en personeel leveren,
onze vennoten voorbereiden op nieuwe ontwikke-
lingen, onder meer door beperkte opleidingen aan 
te bieden,
de vennoten ondersteunen in hun relatie met de 
hogere beleidsniveaus, 
taken uitvoeren waarvan wettelijk is vastgelegd 
dat ze enkel door een intercommunale deskundige 
kunnen worden uitgevoerd, 
dat we bereid zijn complexe problemen aan te 
pakken waarin de privé-sector niet geïnteresseerd 
is,

















een forum voor intergemeentelijke samenwerking 
en regionale en subregionale samenwerkingsmo-
gelijkheden aanbieden, 
een forum aanbieden om kennis en ervaring uit te 
wisselen,
projecten uitvoeren die de wetgeving toebedeeld 
heeft aan de overheid, waaronder de intercom-
munales.

2.1.2 Partner van vennoten
Wvi treedt op als partner van de lokale besturen om 
het welzijn van de West-Vlaamse bevolking en dus ook 
van hun bewoners te optimaliseren. Die doelstelling is 
een opdracht voor de overheid. Als intergemeentelijk 
samenwerkingsverband dat haar publieke rol ten volle 
opneemt	is	wvi	evenwel	de	geëigende	partner	van	de	
gemeenten en de provincie; dit vertaalt zich o.m. in: 

de intercommunale is voor elke opdracht die ze 
opneemt de partner van de (lokale) overheid; ze 
waakt erover dat de projectdoelstellingen wor-
den afgestemd op de beleidsprioriteiten van de 
gemeente, 
onze statuten wijzen ons een publieke maatschap-
pelijke doelstelling toe, zodat we geen winstmaxi-
malisatie hoeven na te streven en andere prioritei-
ten kunnen leggen dan de privé-sector,
de deelnemende besturen beheren samen de 
intercommunale,
de intercommunale kan, in de mate van het moge-
lijke,	financiële	middelen	vrijmaken	om	risicodra-
gende projecten en investeringen te ontwikkelen 
en te beheren,
de intercommunale heeft de nodige kennis, erva-
ring en deskundigheid in huis om zowel eenvou-
dige als complexe projecten te managen, in eigen 
beheer of in samenwerkingsverbanden,

















de intercommunale heeft meer dan 40 jaar  
ervaring.

Opdrachten voor vennoten krijgen voorrang. Opdrach-
ten van andere publieke opdrachtgevers binnen ons 
werkingsgebied nemen we slechts op wanneer ze de 
visie van wvi en haar vennoten kunnen helpen reali-
seren. 

Opdrachten buiten het werkingsgebied zijn niet-prio-
ritair. We nemen ze alleen op – binnen de beschik-
bare capaciteit – als we ermee kunnen inspelen op 
opportuniteiten en als ze ons helpen om waardevolle 
expertise te verwerven. 
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2.2 Een voortrekkersrol

Dat wvi een publieke rol nastreeft, impliceert meteen 
ook dat ze ‘het voorbeeld’ moet geven. Anders gezegd: 
onze dienstverlening moet een hoog kwaliteitspeil ha-
len, we moeten vernieuwing opzoeken, we moeten in-
spelen op nieuwe uitdagingen en onze dienstverlening 
systematisch blijven verbeteren.

Kwaliteitscontrole, oprichting en deelname aan speci-
fieke	werkgroepen,	communicatie	met	de	gemeenten	
en het permanent verhogen van de interne deskundig-
heid dragen daartoe bij.

Het imago van ‘voortrekker’ geeft uitstraling aan de 
gemeenten en aan de provincie. Dat is belangrijk in 
onze relatie met hogere beleidsniveaus.

Onze voortrekkersrol geven we bovendien vorm door 
de nieuwe regelgeving nauwgezet op te volgen. Die 
regelgeving breidt zich voortdurend uit en wordt steeds 
ingewikkelder. Vaak brengt ze voor de gemeenten 
nieuwe verplichtingen of subsidiemogelijkheden met 
zich mee. Wvi volgt de evolutie op de voet en werkt 
zich in nieuwe beleidsinitiatieven in, zodat ze in staat 
is om de gemeenten snel en degelijk te informeren, te 
adviseren en te begeleiden. Door ons in nieuwe initi-
atieven	 te	profileren,	verwerven	we	de	kennis	en	de	
deskundigheid waarmee we onze voortrekkersrol kun-
nen bevestigen. 

Om onze voortrekkersrol te versterken, is het noodza-
kelijk te investeren in eerder uitzonderlijke en vooral 
vernieuwende opdrachten. Als wvi zich in dergelijke 
projecten	of	studies	kan	profileren,	verwerven	we	de	
kennis en de deskundigheid die onze voorbeeldrol 
vereist. 
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De kerntaken van wvi zijn planning, projectontwikke-
ling en projectregie. De kerntaak planning omvat zowel 
ruimtelijke planning en mobiliteit als milieu en natuur. 
De kerntaak projectontwikkeling omvat woonprojecten 
en bedrijfshuisvesting. Op al die terreinen levert wvi 
ook advies.

In dit hoofdstuk belichten we de grote kerntaken van 
wvi: ruimtelijke planning en mobiliteit, milieu en natuur, 
woonprojecten, bedrijfshuisvesting en projectregie. Bij 
elke kerntaak geven we een korte situering en bespre-
ken we hoe wvi zowel zijn publieke rol als zijn voor-
trekkersrol wil spelen.

3.1 Planning: ruimtelijke 
planning en mobiliteit

3.1.1 Situering
De voorbije 6 jaar is in alle gemeentes intensief ge-
werkt aan visievorming op lange termijn, zowel inzake 
ruimtelijke ordening als mobiliteit. De wvi ondersteunde 
hierbij een groot aantal gemeentes in het analyseren 
van de context en het uitschrijven van de gewenste 
toekomstige structuur, resulterende in structuur- en 
mobiliteitsplannen. Hierin werden de krijtlijnen voor 
de toekomstige (ruimtelijke) ontwikkeling uitgezet, en 
werden strategische projecten op de drie planningsni-
veaus gedetecteerd.
Visievorming is echter geen blauwdruk van de toe-
komst. Door de tijd heen en lerend uit lopende uitvoe-
ringsgerichte planningsprocessen zal bijsturing van 
de ingeslagen richting noodzakelijk blijken. Nu eens 
zal door een meer doorgedreven analyse en overleg 
met betrokken actoren zaken scherper worden gede-
finieerd,	dan	weer	zal	door	een	gewijzigde	context	na	

grondige analyse een bijsturing van de bestaande ka-
ders noodzakelijk blijken. 
Gezien de “ruimte” niet eindigt aan de gemeentegren-
zen, en problematieken voor delen of gehelen van re-
gio’s gelijkaardig zijn, zal geïntegreerde visievorming 
binnen een regio, en onderzoek daarop, ook steeds 
vaker naar voren treden.

Binnen deze uitgetekende gewenste structuur worden 
nu en in de toekomst uitvoeringsgerichte projecten 
opgestart, die de vertaalslag vormen tussen visie en 
realisatie op terrein, en dit op de verschillende plan-
niveaus, soms ruimtelijk en inhoudelijk gescheiden, 
echter vaak sterk overlappend. 
Deze gewijzigde en complexe context vraagt van de 
gemeentes een sterk procesmatige aanpak van de 
planningsopdrachten, een doorgedreven kennis van 
bestaande kaders en een goed inzicht in alle lopende 
planningsprocessen, -initiatieven en instrumenten.

Finaal dient dit alles vertaald en geconcretiseerd te 
worden in realisaties op het terrein.
Hierbij zal de gemeente niet steeds zelf als realisator, 
maar veel eerder faciliterend en bemiddelend optre-
den. Om dergelijke meestal complexe en strategische 
projecten tot een goed einde te brengen, is een goede 
procesarchitectuur noodzakelijk. 
De overheid dient hierbij op te treden als regisseur 
tussen de diverse actoren in, en dient steeds de voor-
opgestelde doelstellingen doorheen het proces te be-
waken, teneinde maatschappelijke meerwaarde en 
relevantie te realiseren.

Wvi beschouwt het als haar belangrijkste opdracht 
om de gemeenten bij te staan bij het realiseren van 
hun beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende op-
drachten. Vooral voor beleidsvoorbereidende studies 

is een grote vertrouwensrelatie tussen beleid en advi-
seur een absolute vereiste. Als uitvoerend instrument 
voor en opgericht door de gemeenten en de provincie 
kan wvi dat vertrouwen waarborgen. We nemen ove-
rigens geen rechtstreekse opdrachten aan van parti-
culieren.

Door de wetgeving op de overheidsopdrachten moe-
ten de gemeenten een beroep doen op verschillende 
ontwerpers om hun opdrachten te realiseren. Boven-
dien blijft de diversiteit van opdrachten en methodolo-
gieën	toenemen.	De	gemeenten	worden	steeds	meer	
geconfronteerd met verschillende ontwerpers, uitvoe-
rende instanties en privépromotoren. Dat maakt een 
behoorlijke coördinatie noodzakelijk. 
Er kan ook gedacht worden aan de mogelijkheid van 
exclusiviteit tussen gemeente en wvi m.b.t. bepaalde 
facetten van de dienstverlening, zoals de opmaak van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Hierdoor ontstaat bin-
nen het gekozen facet een grote graad van uniformiteit 
en continuïteit inzake de dienstverlening, wat de af-
stemming en coördinatie voor de gemeente vergemak-
kelijkt, en de kwaliteit van het eindproduct verhoogt. 
Deze piste zal verder juridisch onderzocht worden.



18 S t r a t e g i s c h  p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 2  |  w v i

3.1.2 Activiteitendomeinen
3.1.2.1	 Beleidsvoorbereidend	
Gezien het niet-lineaire, cyclische proces van struc-
tuurplanning en beleidvoorbereidend onderzoek 
(m.b.t. mobiliteit, woonbeleid, economische beleid, 
waterbeleid, landschapsbeleid,…) zal de wvi zich ook 
in de toekomst blijvend inzetten en specialiseren om 
de gemeente bij te staan bij visie- en beleidsvorming 
op diverse schaalniveaus. 
Vooreerst worden de lopende structuurplanningspro-
cessen afgerond.
Reeds goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke struc-
tuurplannen zullen bijgestuurd dienen te worden, in-
spelend op maatschappelijke evoluties. Hiervoor zal 
de gemeente beroep kunnen doen op de wvi, die hier-
omtrent zijn expertise en ervaring verder ten dienste 
stelt.
De gemeenten zullen voor de mobiliteitsplannen via 
een sneltoetsprocedure moeten nagaan welk spoor 
wordt gevolgd: spoor 1 inhoudende een volledige her-
ziening van het mobiliteitsplan, spoor 2 inhoudende 
het uitdiepen van de actiepunten of spoor 3 inhouden-
de het opfrissen van het actieplan.

Niet alleen de bijsturing van structuurplannen en mobi-
liteitsplannen komt in beeld, maar daarnaast zullen wij 
ook onze kennis verder uitbouwen om woonstudies, 
landbouwontwikkelingsplannen, landschapsplannen, 
sectorale visies op de ontwikkelingsperspectieven 
voor zonevreemde activiteiten, wijkstructuurplannen, 
beeldkwaliteitsplannen, visies op trage wegen, … op 
te nemen. 
In die documenten wordt een visie ontwikkeld op de 
gewenste ontwikkeling op middellange en lange ter-
mijn, afgerond met een concreet actieplan. Dat be-
schrijft hoe, met wie en met welke middelen men de 
gewenste structuur wil realiseren. De acties vormen 

de directe link met de beleidsuitvoerende taken die in 
uitvoering van deze beleidsvoorbereidende studies 
moeten worden opgenomen.

Behoeftestudies inzake bijkomende ruimte voor wo-
nen en werken, gelet op het feit van de overschreden 
planhorizon in de gevoerde en lopende planningspro-
cessen, zal in de toekomst een taak zijn die door de 
wvi wordt opgenomen.

De wvi zal ook deelnemen aan beleidsvoorbereiden-
de planningsopdrachten op initiatief van de provincie 
West-Vlaanderen.

Een aantal problematieken overstijgen het gemeente-
lijke niveau en vragen een intergemeentelijke aanpak, 
over sectorgrenzen heen.
Samen met een aantal strategische partners neemt 
de wvi het tot zijn taken actief mee te werken aan 
gebiedsgerichte geïntegreerde visievorming samen 
met andere publieke instanties. Strategische allian-
ties tussen wvi, besturen en actoren worden opgezet 
om een dynamische, evolutieve gebiedswerking over 
bestuurlijke, ruimtelijke en sectorale grenzen heen te 
initiëren.	
Via deelname aan diverse overlegfora, studiedagen, 
publicaties en vormingsmomenten zal wvi participeren 
in regionale werking en de expertise etaleren en over-
dragen.
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3.1.2.2	 Beleidsuitvoerend
Beleidsuitvoerende studies zijn studies die de besluit-
vorming moeten helpen uitvoeren. Het gaat hierbij 
om studies in het kader van het decreet op de ruim-
telijke ordening, zoals bijzondere plannen van aanleg 
(BPA’s), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), ontei-
geningsplannen, stedenbouwkundige verordeningen 
en verkavelingsplannen. 
De opgedane expertise uit het verleden in deze ma-
teries wordt verder verdiept en uitgebouwd, zodat de 
erkenning als specialist bij de gemeentes behouden 
en	 versterkt	wordt.	Methodieken	worden	 verfijnd,	 en	
onderlinge uitwisseling van ervaring tussen alle me-
dewerkers moeten de knowhow vergroten en blijvend 
aanscherpen. 
De opmaak van BPA’s is een uitdovend gegeven, ge-
zien door de tijd heen steeds meer gemeentes zul-
len beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan, en bijgevolg geen BPA’s, maar 
RUP’s zullen opmaken.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt 
ter uitvoering van de beleidsopties in een ruimtelijk 
structuurplan. Het is een ordenings- en bestemmings-
instrument dat de visie en de beleidsdoelstellingen van 
het structuurplan concretiseert. In een RUP kunnen, 
naast bestemmingsvoorschriften, ook inrichtings- en 
beheersprincipes worden vastgelegd. 

RUP’s kunnen zowel opgemaakt worden voor het be-
bouwd weefsel als voor de open ruimte. In de eerste 
categorie worden de randvoorwaarden voor de ontwik-
keling van een dorp, wijk of stadsdeel vastgelegd. 
Een open-ruimte-RUP daarentegen wordt benaderd 
vanuit het landschap. 

Daarnaast kunnen RUP’s zowel thematisch als geïnte-
greerd opgevat worden.
In het eerste geval worden binnen het plangebied uit-
spraken gedaan over één of meerdere thema’s (zo-
nevreemde woningen, ontwikkelingsperspectieven 
voor landbouwzetels, nabestemming van constructies, 
…), al dan niet met uitspraken op perceelsniveau.
Indien daarentegen uitspraak wordt gedaan over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle functies binnen 
de grenzen van het RUP, wordt er gesproken over een 
geïntegreerd en gebiedsdekkend RUP.
Een kruisbestuiving van beide soorten is mogelijk : 
thematische of geïntegreerde RUP’s voor zowel be-
bouwde als open ruimte.
De wvi bouwde gedurende de voorbije jaren een ruime 
expertise op m.b.t. de opbouw van dergelijke ruimte-
lijke uitvoeringsplannen, en wenst zich ook in de toe-
komst	te	profileren	als	de	marktleider	van	inhoudelijk	
en methodologisch kwalitatieve ruimtelijke uitvoerings-
plannen in opdracht van gemeenten en de provincie.
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3.1.2.3	 Stedenbouwkundige	studies	
De wvi heeft de ambitie om voor ontwerpend onder-
zoek en inrichtingsstudies (publiek domein, doortoch-
ten, …) op microschaal expertise op te bouwen en ten 
dienste te stellen van de gemeentes. 
Startend met de analyse van de context, de eigen-
schappen, de problemen en de kansen van een gege-
ven site tast het ontwerpend onderzoek met diverse, 
nog niet duidelijk gearticuleerde programmatische vra-
gen op de achtergrond, de mogelijkheden van de site 
af om er bepaalde activiteiten en ruimten te reorgani-
seren of te ontwikkelen.
Het gehele proces levert een stedenbouwkundig ont-
wikkelingsplan/-visie op, die op een gebalde wijze de 
structurele en strategische hoofdlijnen in verschillende 
scenario’s samenbrengt. 

3.1.2.4	 Beleidsadviserend
Gezien de gewijzigde en complexe context inzake 
ruimtelijke ordening, met diverse planningsprocessen 
op diverse niveaus die op gemeentelijk vlak interfe-
reren met gemeentelijke processen en beleidsopties, 
wordt van de gemeenten een doorgedreven kennis 
van bestaande kaders en een goed inzicht in alle 
lopende planningsprocessen, -initiatieven en -instru-
menten gevraagd.
De wvi kan op vraag van de gemeente, de gemeente 
hierin te ondersteunen, en als adviseur naast en in 
dienst van de gemeente, deze planningsprocessen op 
te volgen.
Er kan nagegaan worden of deze dienstverlening kos-
teloos kan opgenomen worden voor die gemeenten 
waar exclusiviteit inzake bepaalde facetten van ruim-
telijke ordening wordt afgesloten met de wvi.
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3.2 Planning: milieu en  
      natuur

3.2.1 Situering
De laatste 15 jaar is het milieubeleid en de regelge-
ving in een stroomversnelling terecht gekomen. Jaar-
lijks worden in het Europese en Vlaamse milieubeleid 
nieuwe accenten gelegd, nieuwe beleidsinitiatieven 
ontwikkeld en verantwoordelijkheden aan de gemeen-
ten toegewezen. Hierdoor is het takenpakket voor de 
gemeenten, zowel naar tijdsbesteding als naar com-
plexiteit, enorm uitgegroeid.
De voorbije 6 jaar lag de aandacht op het integrale 
waterbeleid met ondermeer de opmaak van de DULO-
waterplannen, de reductie van het bestrijdingsmidde-
lengebruik, de opmaak van de milieubeleidsplannen.
Voor de komende legislatuur zijn belangrijke aan-
dachtspunten het gemeentelijk riolerings- en zuive-
ringsbeleid, het werken aan duurzame ontwikkeling en 
het energie- en klimaatbeleid.
 
De uitbouw van een degelijk lokaal milieubeleid vergt 
de	 inzet	 van	 gekwalificeerd	 personeel	 en	 voldoende	
middelen. De nood aan ondersteuning onder de vorm 
van mankracht, kennis en expertise blijft actueel. Wvi 
beschouwt het dan ook als haar belangrijke opdracht 
om de gemeentevennoten verder bij te staan in het 
ontwikkelen van hun milieu- en natuurbeleid als ver-
lengstuk van de gemeentelijke diensten.

Daarnaast streeft wvi ernaar om in eigen studies en 
opdrachten op een voorbeeldige manier milieu- en 
duurzaamheidaspecten te integreren. Daarmee willen 
we de gemeenten stimuleren om zelf ook duurzaam te 
werken, en zo de kwaliteit van hun plannen en projec-
ten te verhogen.

Ten	behoeve	van	een	efficiënte	 inzet	van	de	midde-
len zal voor bepaalde delen van onze dienstverlening, 
de formule van exclusiviteit tussen de gemeente en 
wvi verder worden onderzocht. Er wordt ondermeer 
gedacht aan de adviesverlening over de milieuvergun-
ningen, de opmaak van gemeentelijke milieujaarpro-
gramma’s, de implementatie van interne milieuzorg, 
de implementatie van duurzame (steden)bouw, de in-
tergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar, de afkop-
pelingsarchitect, ….
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3.2.2 Activiteitendomeinen
Wvi	blijft	zich	verder	profileren	in	publieke	taken	rond	
milieu en natuur.

3.2.2.1	 Milieutechnische	en	milieujuridische	
	 	 adviesverlening
In kader van de Vlarem-wetgeving kan wvi milieu-
vergunningsaanvragen van bedrijven onderzoeken 
en adviezen formuleren. Voor gemeentelijke vergun-
ningsplichtige activiteiten kan wvi het milieuvergun-
ningsaanvraagdossier opmaken en de gemeente be-
geleiden tot het verkrijgen van de vergunning. 
In uitvoering van het bodemsaneringsdecreet beoor-
deelt wvi bodemonderzoeken en volgt bodemsane-
ringswerken op.
Milieuklachten die binnen komen op de gemeente 
kunnen voor milieutechnisch en –juridisch onderzoek 
doorgegeven worden aan wvi. Wvi treedt op als con-
flictbemiddelaar	en	een	oplossing	wordt	voorgesteld.

Voor de komende legislatuur wordt een belangrijk 
aandachtspunt het vervallen van de oude ARAB-ver-
gunningen op 1 september 2011. Deze dienen allen te 
worden omgezet in een Vlaremvergunning. Wvi zal de 
gemeenten ondersteunen om de vloedgolf aan milieu-
vergunningsaanvragen in goede banen te leiden.
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3.2.2.2	 Beleidsvoorbereidende	studies
Binnen verschillende milieu- en natuurterreinen kun-
nen of moeten de gemeenten beleidsplannen opma-
ken. Voorbeelden daarvan zijn:
 - de deelbekkenbeheersplannen
 - het reductieprogramma bestrijdingsmiddelen 
 - de milieubeleidsplannen
Wvi kan gemeenten ondersteunen bij de opmaak, 
door het planproces te begeleiden of deelaspecten uit 
te werken, alsook instaan voor de volledige opmaak 
van het plan. 

3.2.2.3	 Uitvoering	van	de	samenwerkings-
	 	 overeenkomst	milieu	
De samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap 
naar duurzame ontwikkeling’, tussen de gemeente en 
het Vlaamse Gewest, biedt gemeenten de kans een 
geïntegreerd milieu- en duurzaamheidbeleid op poten 
te zetten en daarvoor subsidies te krijgen. De meeste 
West-Vlaamse gemeenten ondertekenden de voorbije 
jaren de samenwerkingsovereenkomst. 
Wvi volgt dan ook de samenwerkingsovereenkomst op, 
informeert de gemeenten erover en ondersteunt hen 
bij de uitvoering van de diverse deeltaken en acties. 
De voorbije legislatuur werden voor alle West-Vlaamse 
gemeenten de DULO-waterplannen opgemaakt. Wvi 
stond gemeenten ondermeer bij in de opmaak van hun 
MINA-jaarprogramma, het opstarten van een ambtelijk 
overleg, het implementeren van interne milieuzorg, het 
uitwerken van een sensibilisatiebeleid, het uitwerken 
van ecologisch bermbeheer, ….

De huidige samenwerkingsovereenkomst milieu loopt 
af eind 2007. De nieuwe overeenkomst 2008-2013 is 
in opmaak en bestaat enerzijds uit standaardacties 
en anderzijds zullen gemeenten ruime mogelijkheden 
krijgen om zelf projectvoorstellen in te dienen en uit te 
voeren. 

Wvi zal gemeenten blijven ondersteunen in de uitvoe-
ring van de acties en projecten.  
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3.2.2.4	 Studies	inzake	natuur,	landschap,	
	 	 bos	en	groen
 In uitvoering van de gemeentelijke natuurontwikke-
lingsplannen en/of andere gemeentelijke visies inzake 
natuur kan wvi acties en studies uitwerken, zoals in-
ventarisaties, wetenschappelijke monitoring, beheers-
visies, beplantingsplannen, …
Daarnaast werkt wvi ook mee aan gemeenteover-
schrijdende studies in opdracht van of in samenwer-
king met andere overheden of instellingen. Deze stu-
dies dragen bij tot een algemene visie of hebben vaak 
een voorbeeldfunctie voor waardevolle natuur in West-
Vlaanderen waaruit de gemeenten kunnen putten.
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3.2.2.5	 Studies	en	advies	in	het	kader	van	het	
	 	 integraal	waterbeleid	
Het waterlandschap is, ondermeer met het decreet 
integraal waterbeleid, volop in evolutie. Ook de ge-
meenten krijgen een belangrijke rol in het vernieuwde 
waterbeleid. Wvi ondersteunt de gemeenten bij het uit-
voeren van haar taken in het integraal waterbeleid: het 
uitvoeren van de watertoets, 

de evaluatie van de zoneringsplannen, de opmaak 
van de DULO- of deelbekkenbeheersplannen, … De 
komende legislatuur zal deze ondersteuning worden 
verder gezet en uitgebreid. Te onderzoeken taakvel-
den zijn: de afkoppelingsarchitect, het organiseren van 
infomomenten voor de bevolking inzake afkoppeling 
en IBA’s, collectieve aanbestedingen organiseren,  het 
toepassen van de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening en codes van goede praktijk, ondersteu-
ning bij de opmaak van het uitvoeringsplan voor het 
buitengebied - het afkoppelingsplan - het afwaterings-
plan, opvolging van de waterkwaliteit, organisatie van 
de controle op IBA’s, …

3.2.2.6	 Ondersteuning	bij	de	implementatie	
	 	 van	duurzame	ontwikkeling
Duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw zijn 
belangrijke aspecten in het streven naar duurzame 
ontwikkeling. Hierbij worden volgende ambities nage-
streefd: optimaal ruimtegebruik, betere mobiliteit, ver-
hogen leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving, 
betaalbaarheid, bescherming van het leefmilieu en de 
gezondheid via een doordachte energiehuishouding, 
waterhuishouding, afvalstroom en materialengebruik. 
De afgelopen jaren heeft wvi via een aantal piloot-
projecten expertise opgebouwd, die we verder willen 
ontwikkelen en maximaal integreren in onze eigen stu-
dies en projecten. Tegelijk willen we deze ervaringen 
ter beschikking stellen van de gemeentebesturen die 
zelf initiatieven nemen inzake duurzame (steden)bouw 
waar we niet of deels ontwikkelaar zijn. 
Bij de ontwikkeling van een project worden diverse 
plannen of studies opgemaakt: ruimtelijk uitvoerings-
plan, verkavelingsplan, inrichtingsplan openbaar 
domein, studie van de nutsmaatschappijen, archi-
tectuurplan, bouwplan, …. Het is belangrijk om de 
duurzaamheidsambities zo vroeg mogelijk en in elke 
fase van het ontwerpproces te integreren, teneinde de 
slaagkansen te vergroten. In de uitvoeringsfase dient 
de vertaling van deze principes naar de realisatie op 
het terrein te gebeuren. Om een project op duurzame 
manier te kunnen realiseren dienen alle betrokken par-
tijen overtuigd te zijn en mee te werken aan de duur-
zame ambities. Wvi biedt de gemeenten haar diensten 
aan om hen daarbij als projectadviseur en/of regisseur 
te ondersteunen.
Duurzame ontwikkeling zal de komende jaren immers 
een belangrijke pijler worden van het gemeentelijke 
milieubeleid.
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3.2.2.7	 Intergemeentelijke	milieuambtenaar
Gemeenten krijgen steeds meer en complexere taken 
toegeschoven op het gebied van milieu en duurzame 
ontwikkeling. Daar hebben ze vaak extra mankracht of 
deskundigheid voor nodig,. Wvi heeft de formule van 
de ‘intergemeentelijke milieuambtenaar’ (IGMA) en 
‘intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar’ (IGDA) 
uitgewerkt: een door wvi aangeworven deskundige die 
voor een beperkt aantal gemeenten milieu- en duur-
zaamheidstaken uitvoert. De deelnemende gemeenten 
kunnen de kosten delen. Ook andere samenwerkings-
formules, zoals een pool van duurzaamheidsdeskun-
digen, kunnen worden uitgewerkt.

3.2.2.8	 Ondersteuning	bij	de	uitbouw	van	
	 	 een	klimaat-	en	energiebeleid
De aspecten klimaat en energie krijgen steeds meer 
aandacht. Het klimaat- en energiebeleid zal worden 
opgevolgd en de noodzaak tot ondersteuning van de 
gemeenten worden onderzocht. Dit nieuwe taakveld 
kan bestaan uit het uitvoeren van een energiedoor-
lichting bij gebouwen, het adviseren omtrent nieuwe 
energiezuinige technieken, het ter beschikking stellen 
van intergemeentelijke erkende energiedeskundigen, 
… Expertise zal opgebouwd worden om ze dan ter be-
schikking te stellen van de vennoten.

3.2.2.9	 Diverse	dienstverleningsactiviteiten
Dankzij het multidisciplinaire milieuteam zijn we in 
staat om de gemeenten over de diverse milieuthema’s 
te informeren, te sensibiliseren, te adviseren en te on-
dersteunen bij het ontwikkelen van methodieken. De 
dienstverlening die zich de afgelopen jaren heeft ont-
wikkeld zal verder worden gezet en uitgebouwd.

•	Eerstelijnsadvies
De regelgeving rond milieu en natuur wordt alsmaar 
complexer. Wvi volgt de evolutie op de voet en staat 
de gemeenten bij met informatie en advies. Enkele 
voorbeelden zijn de adviesverlening in het kader van 
de Vlarem regelgeving, het thema natuur en de sa-
menwerkingsovereenkomst milieu. Telefonisch eerste-
lijnsadvies is gratis. 

•	Regionaal	overlegplatform
Regelmatig organiseren we regionale bijeenkomsten 
voor de ambtenaren en beleidsverantwoordelijken 
die bevoegd zijn voor milieu, natuur, water en duur-
zaamheid. Op dit overlegplatform worden gemeenten 
geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en kunnen 
ervaringen uitgewisseld worden. Er wordt steeds inge-
speeld op actuele onderwerpen. 
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De Vlaremregelgeving, het thema natuur, het integraal 
waterbeleid en de samenwerkingsovereenkomst mi-
lieu zijn vaste thema’s geworden van deze bijeenkom-
sten. 
De huidige samenwerkingsovereenkomst milieu loopt 
af eind 2007 en de nieuwe overeenkomst 2008-2013 
is in opmaak. Wvi volgt samen met alle streekinter-
communales de voorbereiding op en doet suggesties 
naar verbetering. De komende jaren zullen diverse 
deelaspecten aan bod komen op dit overlegplatform.  

•	Steunpunt	integraal	waterbeleid
Ingevolge het sterk evoluerende waterlandschap ont-
stond de vraag naar ondersteuning van de gemeen-
ten. Op vandaag gaat het vooral over een globale be-
nadering van de waterproblemen, op termijn kan dit 
evolueren naar een meer technische ondersteuning 
als de vraag wordt gesteld.

•	Vertegenwoordiging
Wvi vertegenwoordigt de gemeenten in diverse stuur-
groepen en in de Provinciale Milieuraad.
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3.3 Projectontwikkeling: 
woonprojecten

3.3.1 Situering
De realisatie van woonprojecten is en blijft een kern-
taak van wvi. 
Onder die noemer ressorteren, het realiseren van ver-
kavelingen, huisvesting voor senioren, alleenstaanden 
en kleine gezinnen, kernversterkende projecten en 
projecten op sites van verlaten bedrijfsruimten.

De wvi mocht zich tot de jaren negentig een belangrij-
ke speler noemen op de markt van de verkavelingen. 
Thans situeert wvi zich in het tussenveld, tussen ener-
zijds de privé-sector en anderzijds de sociale huisves-
tingsmaatschappijen.
De private sector wordt ervaren als een concurrent bij 
verkavelingen, maar fungeert dan weer als sterke part-
ner bij invullingsprojecten vaak via PPS constructies. 
De sociale huisvestingsmaatschappijen nemen hun 
taak op om sociale huur- en koopwoningen te bou-
wen.

De omgeving waarin we woonprojecten realiseren, is 
de jongste jaren ingrijpend gewijzigd. Het ruimtelijke 
ordeningsbeleid is verschoven van een spreidingspa-
troon naar een concentratie- en verdichtingspatroon. 
Die evolutie heeft geleid tot sterk gestegen aan- en 
verkoopprijzen. In Vlaanderen bestaat geen publiek 
grondbeleid.

Samengevat komt de rol van wvi neer op realiseren, 
faciliteren, coördineren en informeren met en voor de 
lokale besturen.
 

3.3.2 Activiteitendomeinen
3.3.2.1	 Realisator	van	kwalitatieve	
	 	 woonprojecten
Wvi wenst bij de realisatie van woonprojecten een 
voortrekkersrol te spelen. Dan mag worden verwacht 
dat zij haar woonprojecten op een kwalitatief voorbeel-
dige manier realiseert. Dat betekent vanzelfsprekend 
dat	we	efficiënt	werken	en	de	kostprijs	beheersen.	Het	
betekent ook:

aandacht besteden aan de kwalitatieve inrichting 
van het openbaar domein
aandacht besteden aan architecturale en steden-
bouwkundige aspecten van het project
aandacht besteden aan mobiliteitsaspecten bij 
geplande realisaties
kwaliteit nastreven op het gebied van milieu en 
duurzaamheid, zowel in het openbare domein als 
in het bouwplan









concrete afspraken maken met de gemeenten en 
hen zo goed en volledig mogelijk informeren
de kandidaat-kopers nog beter begeleiden, door bij 
verkavelingen en woningbouwprojecten informa-
tiebrochures aan te bieden en door bij de verkoop 
van woningbouwprojecten samen te werken met 
immobiliënkantoren	(indien	nodig)	en	notarissen
het bieden van web-info platform waar projecten 
via GIS-systemen up to date voorgesteld worden

3.3.2.1.1		Kwalitatieve	verkavelingen
Tot de historische kerntaken van de wvi behoort de 
ontwikkeling van vrije en sociale verkavelingsprojec-
ten. Onze doelgroep betreft jonge gezinnen. 80% van 
onze gemeenten hebben ervoor gekozen om voorrang 
te verlenen aan kandidaat-kopers die in de gemeente 
wonen of werken. 
Daarmee wil wvi enkele belangrijke doelstellingen hel-
pen realiseren:
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we willen helpen zorgen voor een sociale mix in 
het huisvestingsaanbod van de gemeente
door te wegen op de prijszetting in de markt willen 
we in het globale aanbod een ‘redelijk’ prijsniveau 
helpen handhaven
door de nadruk te leggen op de realisatie van de 
taakstelling binnen de afbakeningsgebieden, zon-
der hierbij de uitvoering van kleinschalige projec-
ten in het buitengebied uit het oog te verliezen
tegen de markt in te streven naar een sociale mix 
in het aanbod, door samen te werken met sociale 
huisvestingsmaatschappijen
kleine verkavelingsprojecten met vrije kavels te 
realiseren (geen promotor gebonden aanbod)
ernaar te streven om tot 20 à 25 procent onder de 
marktprijs te verkopen
een kwalitatief aanbod te voorzien in buitenge-
bieden om de leefbaarheid van die gebieden te 
revitaliseren of te ondersteunen















Het realiseren van die doelstellingen is er de jongste 
jaren niet gemakkelijker op geworden. De verschuiving 
van een spreidingspatroon naar een concentratie- en 
verdichtingspatroon heeft ertoe geleid dat het wvi-ver-
kavelingsaanbod is geïmplodeerd. 
Daardoor komt onze rol als prijsregulator onder druk 
en dreigt de sociale mix te verdwijnen. Privé-bouwpro-
motoren leggen zich toe op compacte schakelbouw op 
relatief kleine percelen en dreigen het monopolie te 
verwerven over de – overigens erg schaars geworden 
– verkavelbare gronden.

Toch wil wvi in dat segment een rol blijven spelen. 
Nauwere samenwerking met de gemeenten kan ons 
helpen	om	potentiële	projecten	tijdig	op	te	sporen.	Het	
is wenselijk dat wvi gronden aankoopt voordat ze hun 
definitieve	 bestemming	 gekregen	 hebben.	 Dit	 moet	
geval per geval bekeken worden. 

Een	financiële	enveloppe	voor	reserveopbouw	is	no-
dig. Om de sociale mix te waarborgen, moeten we 
actief zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met 
marktspelers zoals bouwmaatschappijen en bouwpro-
motoren. De lat wordt steeds wat hoger gelegd zowel 
qua ruimtebeleving als qua woonkwaliteit.

3.3.2.1.2		Bejaardenhuisvesting	en	huisvesting		
	 	 voor	alleenstaanden	en	kleine	gezinnen
Als	gevolg	van	de	demografische	ontwikkeling	groeit	
de nood aan aangepaste en voldoende gespreide 
huisvesting voor senioren, alleenstaanden of kleine 
gezinnen. Wvi bouwt bejaardenwoningen en wonin-
gen voor alleenstaanden of kleine gezinnen, via een 
prefinancieringssysteem:	wvi	treedt	op	als	bouwheer,	
zorgt	 voor	 de	 voorlopige	 financiering	 en	 draagt	 de	
kant-en-klare woningen over aan de gemeente of het 
OCMW. 
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Wvi biedt hierdoor een unieke service aan de bestu-
ren die een eigen aanbodbeleid kunnen uitstippelen 
op basis van interessante subsidies. Daarom willen 
we billijke beheersvergoedingen afspreken en voor 
elke	 legislatuur	 een	 globale	 financieringsenveloppe	
vastleggen en zoveel mogelijk gebruikmaken van de 
subsidiemogelijkheden in het kader van het grond- en 
pandenbeleid.

Wvi zal de mogelijkheden in het kader van woonzorg-
projecten verder onderzoeken om ook hierin eventu-
eel een rol op te nemen.

3.3.2.1.3		Kernversterkende	projecten
Wvi zal meer aandacht besteden aan inbreidings- en 
verdichtingsprojecten in dorps- en stadskernen. Die 
kleinschalige woningbouwprojecten moeten de woon- 
en	omgevingskwaliteit	 van	specifieke	buurten	verbe-
teren.

Wvi bouwt in principe geen eigen koop- of huurwo-
ningen. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie werken 
we samen met privé-bouwpromotoren (publiek-private 
samenwerking) of met lokale sociale bouwmaatschap-
pijen. Wvi moet zorgen voor kwaliteitsbewaking en 
eventuele subsidiemogelijkheden maximaal benutten.
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3.3.2.1.4		Verlaten	bedrijfsruimten	en		 	
	 	 te	saneren	sites
Verlaten	 of	 verouderde	 industriële	 panden	 en	 com-
plexen kunnen worden omgevormd tot kwalitatieve 
woonprojecten of woon-werkprojecten. Wvi zal hier-
omtrent een actievere prospectie voeren. Wanneer 
verlaten bedrijfsruimten worden verkaveld, ontwikke-
len we die verkavelingen zelf. 

Bouwprojecten voeren we uit met privé-promotoren, 
waarbij we erover waken dat we genoeg inspraak krij-
gen over de kwaliteit van het bouwproject.

3.3.2.2	 Woonbeleidondersteuning
Voor het woonbeleid van de Vlaamse overheid kan wvi 
een zweepfunctie vervullen. Dat kan door – inspelend 
op de beleidsvisie van die overheid – gegevens en in-
formatie uit de markt te verzamelen, knelpunten in het 
beleid te signaleren en voorstellen te formuleren. 

Via Vlinter draagt wvi bij tot een bewustwordingspro-
ces bij de Vlaamse overheden om betaalbaar wonen 
te concretiseren: door te pleiten voor lagere BTW ta-
rieven voor woningen voor alleenstaanden en kleine 
gezinnen die door het OCMW verhuurd worden, door 
te wijzen op knelpunten bij onteigeningen, recht van 
voorkoop, door te werken aan nieuwe instrumenten 
zoals erfpacht. 

Wvi kan een coördinerende rol spelen in het regionaal 
woonbeleid, waarbij de provincie het beleidsmatige 
aspect kan opnemen en wvi de meer uitvoeringsge-
richte taken. Het coördineren van het lokaal woonbe-
leid is geen taak voor wvi, wel eraan deelnemen waar 
men gevraagd wordt. 
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3.4 Projectontwikkeling: 
      bedrijfshuisvesting
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3.4.1 Situering
Het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor 
bedrijven is een belangrijke opdracht. Wvi beschikt 
over de kennis, de ervaring en de middelen om die 
complexe	en	 kapitaalintensieve	projecten	efficiënt	 te	
realiseren en te beheren. Het opbouwen van een be-
hoorlijk	gespreide	en	voldoende	gediversifieerde	voor-
raad kwaliteitsvol uitgeruste bedrijventerreinen blijft 
dan ook een van onze hoofddoelstellingen.

De jongste jaren is de voorraad verkavelbare gronden 
schaars geworden. Wvi probeert die schaarse voor-
raad op een prijsverantwoorde en duurzame manier te 
ontwikkelen en te beheren. We proberen elk aanbod 
optimaal te benutten, zorgen voor een activering van 
niet ingevulde terreinen en implementeren ook steeds 
vaker ‘ruimtezuinige’ alternatieven. 

De diverse overheden hebben het aanbieden en behe-
ren van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven altijd 
beschouwd als een belangrijk strategisch instrument 
om hun economisch beleid vorm te geven. Algemeen 
wordt het als een publieke taakstelling aanvaard. In 
West-Vlaanderen	is	wvi	de	geëigende	(en	belangrijk-
ste) actor om die publieke opdracht op te nemen. 

Die positie laadt een grote verantwoordelijkheid op 
onze schouders. We moeten met vernieuwende ini-
tiatieven inspelen op gewijzigde verwachtingen, we 
moeten de vinger aan de pols houden van het ruim-
telijk economisch beleid en we moeten de duurzame 
kwaliteit van onze realisaties op peil houden.

De jongste jaren heeft wvi een aantal vernieuwende 
initiatieven gelanceerd. Zo hebben we (grootschalige) 
panden aangekocht in functie van reconversie, heb-
ben we bedrijfsverzamelgebouwen op stapel gezet en 

hebben we de concepten van parkmanagement en 
‘duurzame bedrijventerreinen’ uitgebouwd. 

3.4.2 Activiteitendomeinen
3.4.2.1	 Ontwikkeling	van	nieuwe	bedrijven-	
	 	 terreinen	
De realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, ook 
greenfieldontwikkeling	 genoemd,	 is	 de	 belangrijkste	
kernopdracht van wvi. 

Ze zijn het gevolg van de diverse planningsprocessen 
en/ of afbakeningsprocessen van stedelijke en klein-
stedelijke gebieden en beslaan een divers palet aan 
soorten bedrijventerreinen waarin wvi haar expertise 
inzet:
- regionale bedrijventerreinen 
- lokale bedrijventerreinen
-	specifieke	bedrijventerreinen	zoals	een	 luchthaven-
gebonden bedrijventerrein, een multimodaal bedrij-
venterrein met terminal en een glastuinbouwzone

De realisatie van een bedrijventerrein omvat diverse 
aspecten en doorloopt verschillende fasen.

de	aankoopfase
In het klassieke patroon verwerft wvi grond eens de 
bestemming “bedrijventerrein” gerealiseerd is. Des-
noods doet zij hiertoe beroep op een onteigening.

Door de toenemende schaarste is het evenwel wense-
lijk dat wvi aan prospectie doet en gronden aankoopt 
voordat	ze	hun	definitieve	bestemming	hebben	gekre-
gen. Dat moet echter geval per geval worden beke-
ken.	Een	financiële	enveloppe	voor	reserveopbouw	is	
nodig.

de	realisatiefase
Wvi laat vervolgens de nodige infrastructuurwerken 
uitvoeren teneinde de gronden bouwrijp te maken.
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Deze infrastructuurwerken omvatten steeds de meest 
moderne elementen die de bedrijven moeten toela-
ten optimaal te functioneren en tevens het mogelijk te 
maken te functioneren conform met de meest recente 
vereisten inzake milieu, in het bijzonder bijvoorbeeld 
inzake de waterbeheersingsproblematiek.

Een duurzame ontwikkeling staat voorop.

de	uitgiftefase
Individuele percelen worden vervolgens aan bedrijven 
verkocht.  
In haar uitgiftebeleid gaat wvi zeer methodisch tewerk 
waarbij iedere kandidaat investeerder wordt bevraagd 
naar zijn vestigingsproblematiek en waarbij het juiste 
bedrijf op de juiste plaats een belangrijk devies is.

De jongste jaren implementeert wvi ook alternatieve 
formules, zoals erfpacht, concessie, opstal en verhu-
ring. 

Een belangrijk onderdeel van de uitgifte van strategi-
sche	of	specifieke	projecten,	is	de	promotie.	Het	is	be-
langrijk dat wvi daarvoor de nodige middelen voorziet 
en/of extra middelen vindt. De mede met Europese 
middelen	gefinancierde	projecten	rond	Ieper	Business	
Park en rond Ostend Airport Business Park hebben dit 
duidelijk aangetoond.

de	beheersfase
Tijdens de beheersfase houdt wvi de vinger aan de 
pols wat haar bedrijventerreinen betreft. Aandacht 
voor de economische invulling en voor duurzame kwa-
liteit staat hierbij centraal.

De contractuele verkoopvoorwaarden geven wvi een 
aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld om verkochte 





gronden terug te kopen, voornamelijk bij het onbe-
bouwd blijven van de gronden of soms ook bij staking 
van activiteit. 
Daarnaast beschikt wvi over een voorkooprecht waar-
van de toepassing evenwel beperkt blijft tot uitzonde-
ringsgevallen, bijvoorbeeld ten behoeve van de ex-
pansie van een aanpalend bedrijf. 
Het belang van performante en juridisch sluitende 
formules om een degelijk terreinbeheer te voeren is 
noodzakelijk. Daarom blijft een sensibilisering van de 
Vlaamse overheid om performante grondbeleidsin-
strumenten te voorzien aangewezen.

Ook de vastgoedtransacties op het bedrijventerrein 
zijn onderworpen aan de goedkeuring van wvi. Het 
vermijden van loutere vastgoedtransacties die niets 
meer van doen hebben met een economisch en be-
drijfsmatig verhaal staat hierbij voorop.
In dit verband zal een screening van diverse, recent 
steeds meer voorkomende transacties zoals verhu-
ring, leasing, off balance houden van het vastgoed, 
e.d.m., noodzakelijk zijn ten einde de strategie van wvi 
terzake vorm te kunnen geven.

Ook dient aandacht besteed te worden aan het as-
pect van de vastgoedmeerwaarden die gerealiseerd 
kunnen worden, zelfs bij “onverdachte” transacties. 
Deze meerwaarden steken soms schril af tegen het 
instrument van de onteigening dat de basis voor de 
ontwikkeling heeft gevormd of tegen de overheidsmid-
delen die geïnvesteerd werden. Verschillende actoren 
(waaronder collega intercommunales) hebben instru-
menten ontwikkeld (of denken erover na) om een ge-
deelte van de meerwaarden te laten terugvloeien naar 
de overheid en te herinvesteren daar waar nodig, bv. 
ter revitalisering van het terrein.

duurzame	bedrijventerreinen	en		 	
parkmanagement

Wvi besteedt heel wat aandacht aan de ontwikkeling 
van haar bedrijventerreinen als duurzame bedrijven-
terreinen. Het doel is om principes van duurzame ont-
wikkeling te integreren in de inrichting en uitrusting 
van het bedrijventerrein. Daarbij houdt wvi rekening 
met de typologie van het bedrijventerrein en van de 
erop te vestigen bedrijven.
Wvi heeft daartoe een strategie ontwikkeld waarin 
operationele principes van duurzame kwaliteit werden 
vastgelegd en die wvi via een draaiboek in al haar 
projecten wenst in te brengen en dit door een geïn-
tegreerde aanpak van de bedrijventerreinen waarbij 
ieder kennisdomein bij wvi wordt ingeschakeld.

Het volstaat echter niet om een terrein op een duur-
zame manier in te richten, er moet voor gezorgd wor-
den dat de kwaliteit ook nadien op hoog niveau blijft. 
Daarom wordt het duurzaam beheer van de ontwik-
kelde bedrijventerreinen voor wvi steeds belangrijker. 
Dat veronderstelt wel dat we de voorschriften inzake 
activiteiten, bezetting of inplanting blijven opvolgen en 
dat we naar proactieve methoden zoeken om kwaliteit 
te verzekeren. 

Parkmanagement zal daartoe als instrument een be-
langrijke rol spelen. Via parkmanagement kunnen heel 
wat initiatieven samen met de bedrijven en met andere 
besturen genomen worden om kwaliteitsverbeteringen 
aan te brengen en om een draagvlak bij de bedrijven 
voor kwaliteit te bewerkstelligen.
Parkmanagement kan zowel op bestaande als op 
nieuwe terreinen ingezet worden.
Bij klassieke bedrijventerreinen nam wvi vroeger 
slechts een beperkt, op dit moment éénzijdig, engage-
ment op in het beheer van het project. Die gangbare 
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aanpak volstond niet meer. Het was daarom wenselijk 
dat wvi sterkere initiatieven neemt bij het terreinbe-
heer. 
Als algemene regel geldt dat een bedrijventerrein een 
duidelijk	wvi-profiel	moet	krijgen.	
 ‘Parkmanagement’ omvat een brede waaier van 
maatregelen en initiatieven om de kwaliteit van een 
bedrijventerrein op peil te houden en beslaat volgende 
werkdomeinen: 

terreinbeheer: bijvoorbeeld het implementeren van 
een degelijk bewegwijzeringsysteem



faciliteiten management: bijvoorbeeld het voorzien 
van een collectieve beveiliging voor het bedrijven-
terrein
management van nutsvoorzieningen: bijvoorbeeld 
het omgaan met overtollige waterstromen op het 
terrein
ontwikkelingsmanagement: bijvoorbeeld het zor-
gen voor kennisuitwisseling tussen de bedrijven
vestigingsmanagement: bijvoorbeeld het voorzien 
van een promotiewebsite voor een bedrijventerrein









Zoals reeds vermeld, is het voorzien van een interne 
bewegwijzering op een bedrijventerrein een belang-
rijke stap in het versterken van de duurzame kwaliteit 
van een bedrijventerrein.
Op vandaag moeten we immers vaststellen dat de 
bewegwijzering op bedrijventerreinen een zeer diffuse 
aangelegenheid is van soms publiek, soms privaat 
initiatief met weinig kwalitatieve en vaak verouderde 
informatie.
Daarom heeft wvi een omvattend project opgestart dat 
hierop een antwoord moet bieden.
In de vorige legislatuur werd het voorbereidend stu-
diewerk afgerond voor de concrete implementatie van 
een	uniform,	flexibel	en	kwaliteitsvol	bewegwijzering-
systeem op wvi-bedrijventerreinen. 
In de huidige legislatuur moet dit op de terreinen tast-
baar kunnen worden.
Via een alfanumeriek systeem aangevuld met een 
kleurcode en een in het oog springende design heb-
ben we de bedoeling een antwoord te formuleren op 
de vele vragen die rond bewegwijzering leven op onze 
bedrijventerreinen.
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We moeten verder vaststellen dat initiatieven geno-
men in het kader van duurzaam beheer of parkma-
nagement niet alleen kunnen leiden tot een verbete-
ring van de kwaliteit van een bedrijventerrein, maar 
ook soms tot het besef dat een revitalisering van het 
bedrijventerrein noodzakelijk is. 
Dan is een methodische benadering van de ge-
detecteerde problemen nodig waarbij het ganse 
bedrijventerrein wordt gescreend en waarbij er 
ook een relatie gelegd wordt met de omgeving, 

met als einddoel het bereiken van een hoger niveau 
van duurzame kwaliteit voor het bedrijventerrein. 
Een dergelijke methodiek wordt momenteel door wvi 
ontwikkeld.

Tot slot moeten we uit onderzoek van binnen- en bui-
tenlandse voorbeelden en ervaringen vaststellen dat 
naast parkmanagement ook de andere vormen van 
het ter beschikking stellen van ruimte voor bedrijven 
(bijvoorbeeld via erfpacht, concessie, …) een zeer 
sterke hefboom blijken te zijn om de kwaliteit op een 
bedrijventerrein te beheren en ervoor te zorgen dat de 
gronden een benutting kennen waarvoor ze bestemd 
zijn. Derhalve dienen deze pistes zeker verder onder-
zocht en desgevallend geïmplementeerd te worden. 
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3.4.2.2	 Bedrijfsgebouwen	voor	specifieke		
	 	 doelgroepen
Wvi heeft in het verleden geen initiatieven genomen 
om	onthaalinfrastructuur	voor	specifieke	doelgroepen	
te ontwikkelen, zoals bedrijvencentra of doorgangsge-
bouwen voor starters. Deze vormen van onthaalinfra-
structuur worden op heden door de Provincie West-
Vlaanderen opgenomen. 
De formule van het bedrijfsverzamelgebouw echter, 
waarin bedrijven die een kleine en beperkte opper-
vlaktebehoefte hebben, modules kunnen aankopen 
biedt mogelijkheden om bedrijven op een ruimtebe-
sparende manier in te planten. Dit wordt steeds meer 
noodzakelijk omwille van enerzijds een schaarste aan 
beschikbare terreinen en anderzijds een groeiend 
aantal kleine ruimtevragers die moeten herlokaliseren 
naar een bedrijventerrein.

De bedoeling is om de noodzaak voor een dergelijk 
gebouw bij ieder te ontwikkelen bedrijventerrein te on-
derzoeken.

Op vandaag heeft wvi beslist om zelf deze gebouwen 
te bouwen. In de toekomst kan overwogen worden om 
ook andere wegen te bewandelen, zoals het opzetten 
van PPS-constructies.

Het zelf of in eigen promotie bouwen van gebouwen 
met het oog op verhuur is in principe geen kerntaak 
van wvi, met uitzondering van de bedrijfsverzamelge-
bouwen	of	sommige	specifieke	projecten.		

Vanzelfsprekend gebeurt ook de ontwikkeling van 
gebouwen door wvi overeenkomstig de voornoemde 
principes van duurzame kwaliteit.



38 S t r a t e g i s c h  p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 2  |  w v i

3.4.2.3	 Reconversie	van	verlaten	vestigingen		
	 	 en	brownfieldontwikkeling
Een andere kerntaak is het ontwikkelen van vestigings-
mogelijkheden	door	verlaten	industriële	vestigingen	of	
complexen om te vormen, bijvoorbeeld tot een bedrij-
venpark of tot gemoduleerde gebouwen voor KMO’s. 
Dergelijke reconversieprojecten kunnen bedrijven een 
aantrekkelijk alternatief bieden voor nieuwbouw en 
bieden een antwoord op de problematiek van het ef-
ficiënt	omgaan	met	de	schaarse	ruimte.

Mooie voorbeelden zijn de reconversie van de militaire 
sites te Sijsele en te Lissewege en van de fabrieksge-
bouwen	van	het	vroegere	Sofinal	te	Waregem.

Veel van deze projecten zijn gelinkt aan een grote 
milieuproblematiek waarbij bodemverontreiniging en 
asbestvervuiling belangrijke uitdagingen vormen. In 
deze	 gevallen	 spreekt	 men	 van	 brownfieldontwikke-
ling	 omdat	 een	 specifieke	 aanpak	 in	 functie	 van	 die	
verontreiniging vereist is. 

Ook op dit domein heeft wvi al heel wat expertise ver-
gaard en dit zowel in eigen projecten als in Europese 
kennisuitwisselingsprojecten	 en	 is	 zij	 de	 geëigende	
partner om dergelijke projecten op te nemen en dit 
steeds rekening houdend met de principes van duur-
zame kwaliteit.
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3.4.2.4	 Informatiegaring	en		 	 	
	 	 informatieverstrekking
Als marktleider is wvi uitstekend geplaatst om in haar 
werkingsgebied allerlei waardevolle informatie uit de 
eerste hand te verzamelen. De vele en gevarieerde 
contacten met bedrijven geven ons meer inzicht in hun 
noden, verwachtingen en prioriteiten. Met die informa-
tie kan het gevoerde ruimtelijk economisch beleid wor-
den getoetst en eventueel bijgestuurd. Ze moet dan 
wel op een wetenschappelijk verantwoorde manier 
worden vergaard en beheerd. Het is daarom wenselijk 
dat wvi alle nuttige gegevens verzamelt en verwerkt in 
een gegevensbank die de verantwoordelijken op de 
diverse beleidsniveaus kan informeren en ondersteu-
nen.
Via een in GIS opgebouwd platform zal wvi de informa-
tie rond beschikbaarheid van vestigingsmogelijkheden 
op haar terreinen voor het grote publiek toegankelijk 
maken	zodat	bedrijven	via	internet	snel	en	efficiënt	de	
nodige informatie kunnen raadplegen.

Een mooi voorbeeld van informatieverstrekking door 
wvi is het in kaart brengen van de behoefte aan nieu-
we bedrijventerreinen ten behoeve van de RESOC’s 
en dit naar aanleiding van een vraag van de Minister 
van Economie. 
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3.5 Projectregie

Projectregie neemt aan belang toe. Hierbij treedt de 
wvi noch als ontwerper, noch als realisator op, maar 
treedt ze veeleer, naast en in dienst van het gemeen-
tebestuur, op als adviseur, regisseur en procesarchi-
tect.

Het begeleiden van dorpskernvernieuwingen, herin-
richting van publiek domein, maar ook woonprojecten 
en bedrijventerreinen, zonder die projecten zelf uit te 
voeren, tegen betaling wordt een belangrijk nieuw ac-
tiviteitenpakket.
De wvi kan die complexe opdrachten, waarvoor zeer 
specifieke	en	verscheiden	deskundigheid	dient	te	wor-
den ingezet, mee begeleiden gedurende het gehele 
proces,	 gaande	 van	 visievorming,	 over	 projectdefini-
ering en de samenstelling van een bestek tot het be-
geleiden van de uitvoering. Hierbij wordt de procesar-
chitectuur in nauw overleg met het gemeentebestuur 
uitgezet, en wordt de opgedane expertise van de wvi 
gedeeld met de gemeenten.
Het is de ambitie de opgebouwde kennis te delen en 
de methodieken en instrumenten verder uit te bouwen 
ten dienste van de gemeente.
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De strategie beschrijft hoe we onze doelstellingen en 
onze visie kunnen verwezenlijken. De belangrijkste 
elementen in onze strategie zijn: 

het kwaliteitsniveau verhogen
werken aan duurzame ontwikkeling
meer geïntegreerd werken
meer regionaal en gebiedsgericht werken
investeren in onze voortrekkersrol 
samenwerking

4.1 Het kwaliteitsniveau 
verhogen

Wvi streeft in haar producten, adviezen en processen 
een basiskwaliteit na. Elementen van die basiskwali-
teit	 zijn:	 efficiëntie,	 kostprijsbeheersing,	 nauwkeurig-
heid, stiptheid, deskundigheid, informatie- en commu-
nicatiebereidheid. Ook de geïntegreerde aanpak en 
de toetsing aan duurzaamheidsprincipes maken deel 
uit van de basiskwaliteit.

Als voortrekker moet wvi innovatie combineren met 
permanente kwaliteitszorg. Die kwaliteitszorg steunt 
op een cyclus van voortdurende evaluatie en bijstu-
ring. Om de kwaliteitszorg in onze werking te integre-
ren, zullen we voor onze producten en processen me-
thodieken en draaiboeken ontwikkelen. Het verwerven 
van een kwaliteitslabel (bv. ISO) kan hiertoe bijdragen. 
De mogelijkheden hiervan zullen verder onderzocht 
worden.

Een goede communicatie is onontbeerlijk om een 
maatschappelijk	draagvlak	te	creëren.	Zo’n	draagvlak	
is noodzakelijk om de gemaakte beleidskeuzen ook 
daadwerkelijk uit te voeren. Wvi kan de gemeenten in 
twee richtingen ondersteunen: zowel naar de hogere 
beleidsniveaus als naar de bevolking.













Communicatie omvat zowel het aanbieden van dege-
lijke	informatie	als	het	creëren	van	brede	of	beperkte	
overlegforums. 
In dat verband is wvi goed geplaatst om gemeente-
grensoverschrijdende problemen voor te leggen aan 
de betrokken overheden. Mobiliteit en de ruimtelijke 
ontwikkelingen stoppen niet aan gemeentegrenzen.

4.2 Werken aan duurzame 
ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers: de eco-
nomische	realiteit,	de	ecologische	reflex	en	de	sociale	
leefbaarheid. 

Het moet de ambitie zijn om tussen die drie pijlers een 
juist en gezond evenwicht te zoeken, zodat we onze 
welvaart, ons milieu en onze sociale leefbaarheid ook 
voor de volgende generaties kunnen vrijwaren.

Wvi wil duurzame ontwikkeling integreren in haar be-
leidsvoering, haar interne werking en haar kerntaken. 
Projecten worden zoveel mogelijk geïntegreerd be-
naderd en getoetst aan de criteria van een duurzaam 
ontwikkelingsmodel. Bij het nemen van beslissingen 
houdt wvi rekening met de gevolgen op lange termijn, 
op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Tegelijk 
ondersteunt ze de gemeenten om concreet vorm te 
geven aan het idee van een duurzame regio.



43w v i  |  S t r a t e g i s c h  p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 2

4.3 Geïntegreerd werken

De dienstverlening van wvi moet geïntegreerd gebeu-
ren. Planning, projectontwikkeling en projectregie kun-
nen niet los van elkaar functioneren: ze moeten elkaar 
voeden en inspireren. Daarom moeten beide activitei-
ten worden gestuurd door multidisciplinaire teams. 

Door geïntegreerd te werken willen we: 
conflicten	en	tegenstrijdigheden	voorkomen,	niet	
alleen in onze beleidsvisies, maar ook met de 
diverse	specifieke	wetgevingen
voorkomen dat knelpunten worden afgewenteld
alle inspanningen bundelen
het draagvlak vergroten
meerwaarden	creëren	en	het	kwaliteitspeil	verho-
gen

Geïntegreerd werken vergt een positieve persoonlijke 
ingesteldheid. Elk lid van een multidisciplinair team 
moet geloven dat de geïntegreerde aanpak voor het 
project een meerwaarde betekent.

Wanneer we een project realiseren, nemen we daarin 
al meteen alle aspecten van de projectontwikkeling 
mee. Dat stelt ons in staat om eventuele knelpunten 
sneller te detecteren en op te lossen. Aspecten zoals 
duurzaamheid krijgen daarin een evenwaardige rol 
en kunnen de kwaliteit van de realisatie helpen ver-
hogen. 

Intussen hebben we in een aantal pilootprojecten er-
varing opgedaan met geïntegreerd werken. Die erva-
ringen willen we in al onze reguliere kerntaken laten 
doorsijpelen.











4.4 Regionaal en  
gebiedsgericht werken

Regionale werking betekent dat een beleid en de 
daaruit voortvloeiende acties op een analoge manier 
in de verschillende regio’s worden uitgewerkt. Regio-
naal werken is dus sectoraal gebonden. Wel kan het 
helpen	om	gebiedsspecifieke	noden	en	behoeften	op	
te sporen en te signaleren. Op basis van de bestaan-
de beleidsmatige en organisatorische invalshoeken 
onderscheidt men in West-Vlaanderen de volgende 
regio’s: Brugge en ommeland, Kust, Roeselare-Tielt, 
Westhoek, Zuid-West-Vlaanderen. Die regio’s stem-
men ongeveer overeen met onze Regionale Comités. 

Geïntegreerd gebiedsgericht betekent dat een duide-
lijk afgebakend project (in een bepaald gebied) vanuit 
verschillende sectoren wordt aangepakt. Het impli-
ceert het maken van strategische keuzes, op basis van 
de kwaliteiten, knelpunten en kansen die een project 
heeft. De entiteiten waarop wordt gewerkt kunnen ver-
schillen naargelang het thema of de invalshoek. Dat 
geldt ook voor de doelgroepen en de actoren. Daarom 
moeten	 steeds	 opnieuw	 geëigende	methodieken	 en	
samenwerkingsverbanden worden opgezet. 
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Wvi is zowel actief op het domein van de regionale 
werking als op dat van het geïntegreerd gebiedsge-
richt werken. Wvi wil hier verder op inzetten via een 
streekconvenant: een geheel van afspraken tussen 
wvi en haar vennoten in de drie regio’s; Westhoek, 
Roeselare-Tielt en Oostende-Brugge, voor de duur 
van één legislatuur rond bepaalde taken zoals:

begeleiding van bestuurlijke overlegplatforms (bv. 
Conferentie van burgemeesters)
begeleiding van ambtelijk overleg (bv. ruimtelijke 
ordening, milieu,...)
begeleiding van inter/bovenlokale projecten aan-
sluitend bij de expertise van wvi (bv. ruimtelijke 
kwaliteit, publiek domein)
uitdiepen van thema’s en onderzoeken (bv. herge-
bruik landbouwbedrijven, kasteeldomeinen)
organisatie van vorming en opleiding
interlokale projectregie
technisch	en	financieel	advies

Samenvattend kan gesteld worden dat de wvi-dienst-
verlening onder de vorm van kennisinbreng terug te 
brengen is tot 2 basisvormen:

inbreng	van	specifieke	thematische	expertise	die	
aansluiting vindt bij de basismissie van de wvi. Het 
gaat hierbij om ondersteuning rond beleidsthema’s 
als ruimtelijk ordening en stedenbouw, huisvesting, 
economische infrastructuur, publiek domein en 
vormgeving, architectuur en identiteit, milieu/na-
tuur/landschap/platteland, mobiliteit. Dat betekent 
ook dat er in het kader van de streekconvenanten 
geen beroep kan worden gedaan op de wvi voor 
beleidsondersteuning rond bvb. toerisme, cultuur, 
welzijn, …
inbreng	van	niet	specifieke	thematische	expertise	
maar direct aansluitend bij het functioneren van 
gemeenten:	bestuurskundige,	financiële,	juridi-



















sche, technische ondersteuning maar ook steun 
bij pps-projecten, advies bij contractonderhande-
lingen, etc. Al kan het onderwerp hier vrij ruim zijn, 
de inbreng van deskundigheid blijft hierbij telkens 
beperkt tot het verhelderen van de bestuurlijke 
context  

Met deze strategie blijven we bevoorrecht uitvoerend 
partner van gemeenten en provincie en voeren we 
onze missie uit: in overleg met gemeente(n) en provin-
cie, samenwerking in gemeenten, tussen gemeenten 
onderling en tussen de gemeenten en de provincie ini-
tiëren,	organiseren	en	structureren.
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4.5 Investeren in onze  
voortrekkersrol 

Als wvi haar publieke rol wil vervullen, moet ze een 
voorbeeldfunctie nastreven. Wvi wil zich nadrukkelijk 
als	voortrekker	blijven	profileren.	Het	imago	van	voor-
trekker geeft uitstraling aan onze provincie en is een 
belangrijke troef in relatie met hogere beleidsniveaus. 
Daarom is het belangrijk te investeren in de continuï-
teit van de aangeworven deskundigheid en opdrachten 
aan te trekken met een verkennend, experimenteel of 
vernieuwend karakter.

Om de continuïteit van de aangeworven deskundig-
heid te waarborgen, is tijd en ruimte nodig voor be-
geleiding. Er moet voldoende aandacht gaan naar 
bijscholing, permanente vorming en uitwisseling van 
kennis en ervaring. Van de medewerkers wordt een 
doorgedreven inzet verwacht. Ze moeten ervoor zor-
gen dat ze in hun werkveld zelfstandigheid en autori-
teit verwerven. Dat kan bijvoorbeeld door actief deel te 
nemen aan lerende netwerken op regionaal en gewes-
telijk niveau, en door zelf zulke netwerken op te zetten. 
Mogelijkheden daartoe liggen in regionaal overleg, in 
samenwerking met universiteiten, en in deelname aan 
initiatieven die worden opgezet door vakorganisaties 
en streekgebonden organisaties.

Tegelijk moet een voortrekker investeren in vernieu-
wende opdrachten. Door ons in dergelijke projecten 
of	 studies	 te	 profileren,	 verwerven	we	 de	 kennis	 en	
de deskundigheid waarmee we onze voortrekkersrol 
kunnen bevestigen. 

Investeren in opdrachten met een verkennend, expe-
rimenteel of vernieuwend karakter veronderstelt een 
doelgerichte prospectie. Die prospectie vertrekt van-

uit de kerntaken en het geïntegreerd en het regionaal 
en gebiedsgericht werken. Het veronderstelt ook dat 
wvi gemotiveerde en betrokken medewerkers kan in-
zetten die in staat zijn om van dergelijke opdrachten 
– eventueel in samenwerking met externen – echte 
voorbeeldprojecten te maken. 

Voor	 sommige	opdrachten	 zal	 specifieke	deskundig-
heid vereist zijn, die wvi niet altijd in huis heeft. Wvi 
profileert	 zich	 immers	 als	 een	 organisatie	 die	 een	
‘brede’ deskundigheid kan aanbieden. In zulke geval-
len ligt samenwerking met externe bureaus voor de 
hand. Tegelijk wil wvi voldoende investeren in de eigen 
medewerkers, zodat die de kans krijgen een bepaalde 
specialistische deskundigheid te verwerven. Opgeda-
ne deskundigheid wordt doorgegeven aan onze ven-
noten ondermeer via regiobijeenkomsten voor sche-
penen	en	ambtenaren	en	via	lezingen	rond	specifieke	
thema’s.

4.6 Samenwerking

Om onze visie waar te maken en onze doelstellingen 
te realiseren, is samenwerking een sleutelwoord. De 
bereidheid om samen te werken geldt zowel voor de 
private als voor de publieke sector.

4.6.1 Met de private sector
Op het gebied van woonprojecten en bedrijventerrei-
nen werken we al langer samen met de privé-sector. 
De zogenaamde publiek-private samenwerking (PPS) 
biedt nieuwe mogelijkheden. Wvi wil het juridische ka-
der van die samenwerkingsvorm verder onderzoeken 
en eventuele opportuniteiten aangrijpen. 

Ook op het gebied van ruimtelijke planning en mi-
lieu & natuur wordt steeds vaker samengewerkt met 
particuliere bureaus. De deskundigheid die wvi kan 
aanbieden, is een deskundigheid in de breedte: voor 
opdrachten	 die	 specifieke	 expertise	 vereisen,	 is	 sa-
menwerking met de privé-sector onontbeerlijk. In die 
samenwerking moet wvi echter wel zelf de coördinatie 
op zich blijven nemen.

4.6.2 Met de publieke sector
De samenwerking met de publieke sector speelt zich 
af op intergemeentelijk, subregionaal en provinciaal, 
grensoverschrijdend, Europees en internationaal vlak.
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4.6.2.1	 Intergemeentelijk
Op de beleidsvelden waarop we al langer actief zijn, 
blijven we de intergemeentelijke samenwerking ge-
stalte geven, voeden en ondersteunen. Daarnaast 
blijven we met nieuwe formules inspelen op nieuwe 
samenwerkingsnoden. De intergemeentelijke milieu-
ambtenaar en de intergemeentelijke duurzaamheids-
ambtenaar zijn hiervan goede voorbeelden. Andere 
mogelijkheden worden onderzocht.

Doordat we vertrouwd zijn met de individuele gemeen-
ten, maar ook met de gemeenten in groep, kunnen we 
gemeentebesturen begeleiden om in het kader van 
hun	 regionale	 profilering	 strategische	 keuzes	 te	ma-
ken, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke afbake-
ningsprocessen.

4.6.2.2	 Subregionale	samenwerking
Het subregionale veld is op vandaag voor wat de kern-
taken van wvi betreft gestructureerd via de provinciale 
streekhuizen in de regio’s Westhoek, Brugge, Roe-
selare-Tielt en Oostende. De gebiedswerking van de 
provincie West-Vlaanderen, de RESOC, de conferen-
tie van burgemeesters en wvi vormen de vier kernpart-
ners van deze subregionale streekontwikkeling. Wvi 
wil dit actief mee ondersteunen met haar kennis en 
expertise en regioprojecten mee gestalte geven.
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4.6.2.3	 Provinciale	samenwerking
West-Vlaanderen mee helpen uitbouwen tot een ideale 
streek impliceert een vlotte samenwerking beleidsma-
tig met de provincie West-Vlaanderen. In haar kernta-
ken zal wvi met de provincie de gemaakte afspraken 
verder zetten en waar nodig nieuwe samenwerkings-
protocols uitwerken. Het protocol tussen de provincie 
West-Vlaanderen, Leiedal en wvi m.b.t. socio-econo-
mische ontwikkeling is hiervan een goed voorbeeld. 
Het legt de kerntaken van de dienst economie, de 
POM en de intercommunales vast in een complemen-
taire en elkaar versterkende taakstelling.

4.6.2.4	 Publieke	samenwerking
Samenwerking met andere Vlaamse streekintercom-
munales in VLINTER moet verder uitgebouwd wor-
den.

Wij staan open voor samenwerking met andere publie-
ke expertisecentra zoals WES, Westtoer, VVSG, VVP 
en de Vlaamse administratie. Die samenwerking moet 
steunen op respect voor en erkenning van elkaars 
sterkten en expertisevelden. Door te onderzoeken 
waar we elkaar kunnen aanvullen, kunnen we sterkere 
allianties uitbouwen. 
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4.6.2.5	 Grensoverschrijdende	samenwerking
De voorbije 15 jaar heeft wvi actief geparticipeerd in 
samenwerkingsverbanden met lokale en regionale 
partners in Noord-Frankrijk. Daarbij waren de regio 
Duinkerke, het middengebied en de Rijselse metro-
pool betrokken. 

De Grensoverschrijdende Permanente Conferentie 
voor Intercommunales (GPCI), een samenwerkings-
verband tussen wvi, Leiedal, de Waalse streekinter-
communales IEG en IDETA en Lille Métropole Com-
munauté Urbaine zal opgaan in een Eurodistrict voor 
het Rijselse metropoolgebied. Wvi neemt zich voor om 
hierin een prominente rol te spelen, maar ook samen 
te werken rond concrete projecten, zoals het ontwikke-
len van kwaliteitsvolle bedrijventerreinen en het over-
leg inzake ruimtelijke planningsprocessen. 

De samenwerking met Dunkerque wordt verder uit-
gebouwd, inclusief het middengebied, via het opge-
richt grensoverschrijdend platform West-Vlaanderen 
– Flandre – Dunkerque – Côte d’Opale. Mogelijkheden 
worden onderzocht om dit samenwerkingsverband 
een juridische vorm te geven.

De grensoverschrijdende maritieme samenwerking, in 
eerste instantie met Kent, wordt verkend via de nieuwe 
Europese Structuurfondsen. Doelstelling is in eerste 
instantie een aantal concrete projecten uit te werken.

Ook in het kader van Euregio Scheldemond (Zeeland, 
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen) zullen we de 
samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken. 

Samenwerking met het provinciebestuur van West-
Vlaanderen is hier onontbeerlijk.
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4.6.2.6	 Europese	en	internationale	
	 	 samenwerking
Wvi wil haar kerntaken verder ontwikkelen en verrijken 
door samen te werken met instellingen en partners in 
andere Europese regio’s. Interreg IV-programma’s rei-
ken	daartoe	cofinancieringsmiddelen	aan.	

Daarnaast is wvi bereid om haar expertise te ‘exporte-
ren’ naar ‘landen-in-ontwikkeling’. Het intergemeente-
lijke niveau blijkt in die landen immers een belangrijke 
hefboom voor ontwikkeling te zijn. Samenwerking met 
de vroegere landen uit Centraal- en Oost-Europa, zoals 
met Letland, en de Noord-Zuidsamenwerking behoren 
tot de mogelijkheden. Bij die ervaringsuitwisseling en 
kennisoverdracht moet steeds gestreefd worden naar 
een wederzijdse inhoudelijke verrijking.

Wvi wil de ervaringen die we met Europese en inter-
nationale samenwerking hebben opgedaan ook delen 
met de gemeenten. We kunnen ze mee ondersteunen 
en een doorverwijsfunctie vervullen, bijvoorbeeld in-
zake de Europese programma’s, maar hen ook helpen 
bij het opzetten van concrete, innovatieve en duurza-
me Europese projecten en netwerken. 
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5.1 Communicatie

Een goed beleid impliceert steeds meer een goede 
communicatie, zowel intern als extern. Communicatie 
en participatie zijn kritische succesfactoren geworden, 
die het welslagen van projecten en diensten bepalen. 
De burgers en de medewerkers verlangen immers 
steeds meer betrokkenheid bij het bestuur, dat daar-
door ook doorzichtiger moet worden. Wvi moet de op-
gebouwde deskundigheid inzake communicatie en het 
begeleiden van participatieve processen onderhouden 
en vergroten. Wvi moet die deskundigheid alert en ac-
tief inzetten om te communiceren over de organisatie 
en haar projecten. 

5.1.1 Externe communicatie
De voorbije jaren heeft wvi een brede waaier van ini-
tiatieven opgezet om de communicatie met de venno-
ten te verbeteren en hun betrokkenheid te vergroten. 
Die inspanningen worden voortgezet en aangevuld:

de driemaandelijkse nieuwsbrief wvi info wordt 
naar alle gemeenteraadsleden en provincieraads-
leden gestuurd en wordt ook bij derden verspreid, 
de website wordt permanent bijgestuurd,
de gemeentebesturen, het provinciebestuur en alle 
bestuursorganen zullen via e-mail verslagen van 
alle bestuursorganen ontvangen,
de drie regionale comités voor de Westhoek en 
de arrondissementen Roeselare-Tielt en Brugge-
Oostende komen vier keer per jaar samen,
 de algemene vergadering komt minstens twee 
keer per jaar samen; alle zittingen zijn openbaar,
we organiseren regelmatig regionale bijeenkom-
sten voor de ambtenaren en beleidsverantwoor-
delijken die bevoegd zijn voor ruimtelijke planning, 
stedenbouw en milieu & natuur,













we organiseren persmomenten naar aanleiding 
van belangrijke op stapel zijnde of gerealiseerde 
projecten.

Wvi wil nog sterker communiceren met de gemeente-
besturen, zowel met de beleidsmensen als met hun 
medewerkers. 

 We willen optimaal gebruikmaken van de communica-
tiemogelijkheden om onze maatschappelijke opdrach-
ten te realiseren. Daarom zullen we onderzoeken hoe 
we de bestaande communicatielijnen met vennoten 
nog kunnen verbeteren.
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5.1.2 Interne communicatie
Interne communicatie is geen doel op zich: het is een 
instrument om de doelstellingen van de organisatie bij 
de medewerkers ingang te doen vinden en de betrok-
kenheid en motivatie van de medewerkers te vergro-
ten. In die optiek is het een belangrijk onderdeel van 
een permanent leerproces. Om die communicatie zo 
efficiënt	mogelijk	te	doen	verlopen,	zullen	we	onze	in-
terne communicatiestructuren verder ontwikkelen.

5.1.3 Kennisbeheer
De organisatie moet permanent kennis verwerven om 
deskundigheid op te bouwen. Tegelijk moet die ken-
nis	 optimaal	worden	 beheerd,	 zodat	 ze	 efficiënt	 kan	
worden verzameld, aangevuld en benut. Daarvoor zijn 
kennissystemen nodig. Wvi moet kennisdatabanken 
opzetten en beheren. Kennis moet spontaan worden 
vastgelegd, door iedereen en voor iedereen.

Dat kennisbeheer is essentieel om een behoorlijke 
dienstverlening te blijven waarborgen. Wvi wil dat ken-
nismanagement binnen de eigen organisatie ontwik-
kelen en de opgebouwde ervaring en kennis ter be-
schikking stellen van de vennoten.

5.1.4 Informatica en GIS
Wvi houdt haar informaticanetwerk op peil, zodat het 
optimaal kan functioneren en in staat is om geavan-
ceerde en geïntegreerde taken uit te voeren. We zor-
gen er bovendien voor dat onze systemen compatibel 
zijn met die van de gemeenten.

Het	Geografisch	Informatie	Systeem	(GIS)	is	een	ma-
nier van gegevensbeheer die zowel onze interne ef-
ficiëntie	als	de	communicatie	tussen	de	medewerkers	
kan verbeteren. Ook in onze dienstverlening aan ge-
meenten	en	kandidaat-kopers	kan	GIS	ons	tijd-	en	effi-

ciëntiewinst	opleveren.	Wvi	wil	ook	op	GIS-gebied	een	
voortrekkersrol spelen. We zetten verder procedures 
op punt om databanken aan de digitale kaart te linken, 
zodat	alle	medewerkers	hun	geografisch	informatie	op	
een eenvormige manier invoeren. 
Op langere termijn moet wvi in staat zijn om de ge-
meenten een begeleidende en ondersteunende GIS-
service te bieden.
We besteden prioritaire aandacht om onze verkoops-
klare bedrijventerreinen en woonprojecten op de web-
site te plaatsen.

5.2 Personeel

In een kennisorganisatie als wvi is het beheer van het 
menselijk kapitaal een sleutelfactor. Het personeels-
management is nauw verweven met de hele strategie 
van de organisatie. Uit onze doelstellingen en stra-
tegieën	moeten	we	de	competenties	en	capaciteiten	
afleiden	die	nodig	zijn	om	ze	te	realiseren.	Die	com-
petenties moeten permanent worden ontwikkeld. Een 
gericht aanbod van vorming, training en opleiding –
met interne verspreiding van de leerervaringen – staat 
daar	borg	voor.	Interne	flexibiliteit	en	interne	mobiliteit	
zijn noodzakelijk.

Wat de aanpak van onze kerntaken betreft, zijn multi-
disciplinaire teamwerking en empowerment de sleutel-
woorden. De medewerker wordt medeverantwoorde-
lijk: binnen de ruime omschrijving van taken en doelen 
krijgt hij een verregaande autonomie. 

Er bestaat een digitaal planningsysteem, gekoppeld 
aan uur- en prestatieregistratie en budgetcontrole. Dit 
wordt verder geïmplementeerd en geoptimaliseerd in 
alle geledingen van wvi.

Gemotiveerde en betrokken medewerkers betekenen 
een belangrijke meerwaarde voor de organisatie. De 
medewerkers moeten een aantrekkelijke loopbaan 
kunnen opbouwen. Daarvoor werden onder meer de 
functies	 van	 coördinator	 en	 expert	 gecreëerd.	 Een	
aantrekkelijk personeelsstatuut moet ons in staat stel-
len om competitieve medewerkers aan te trekken en 
te behouden.

De	interne	organisatie	wordt	permanent	geëvalueerd	
en	 flexibel	 bijgestuurd	 om	 in	 te	 spelen	 op	 nieuwe	
noden en doelstellingen. De interne coaching wordt 
verder uitgebouwd. Ze wordt ondersteund met me-
thodieken voor een mensgerichte en stimulerende lei-
dinggevende stijl. Wvi streeft naar een bedrijfscultuur 
waarin plaats is voor teambuilding, voor het zorgzaam 
omgaan met elkaar en voor het welzijn en het welbe-
vinden van elke medewerker.

Om de taken in het strategisch plan op te nemen, 
zullen interne personeels-verschuivingen en gerichte 
aanwervingen nodig zijn. 
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5.3 Financiële middelen

Op basis van voorgaande te nemen opties wordt 
een meerjarenbegroting 2007-2012 opgemaakt. De 
geplande investeringen in bedrijfshuisvesting en 
woonprojecten vormen de belangrijkste uitgaven. De 
diensten en diverse goederen, evenals de personeels-
kosten blijven relatief stabiel.
De inkomsten worden in eerste instantie gegenereerd 
met de verkoop van bedrijventerreinen gevolgd door 
woonprojecten.
De omzet ruimtelijke planning en milieu en natuur zijn 
moeilijk te ramen en blijven daarom gelijk.
De investeringen in bedrijfshuisvesting en woonpro-
jecten zorgen voor een stijging van de voorraad tot 
2010.
Indien we de vooropgestelde omzetcijfers qua bedrijfs-
huisvesting en woonprojecten realiseren, verwachten 
we ieder jaar een winst.
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Meerjarenbegroting	2007-2012

in	'000	EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UITGAVEN

1. Handelsgoederen

1.1. Investeringen bedrijfshuisvesting 21.314 34.126 27.362 23.027 13.886 11.257
- Grondaankoop 15.000 21.753 11.104 8.604 7.500 7.500
- Wegen & riolering 4.500 4.956 11.476 11.445 3.917 2.300
- Nutsleidingen 900 2.708 2.052 1.059 1.302 633
- Bouwwerken 200 2.700 1.200 0 0 0
- Groen 222 761 831 1.245 730 510
- Beheer 290 290 296 302 308 314
- Bewegwijzering 202 958 403 372 129 0

1.2. Investeringen woonprojecten 8.400 18.109 19.515 14.972 12.626 13.790
- Grondaankoop 3.500 11.888 14.098 8.635 6.240 6.805
- Wegen & riolering 2.200 4.206 3.892 4.650 4.579 4.015
- Nutsleidingen 700 870 945 1.235 1.285 1.620
- Bouwwerken 2.000 1.145 580 452 522 1.350

1.3. Overige Bedrijfskosten 350 350 350 350 350 350

Subtotaal Handelsgoederen: 30.064 52.585 47.227 38.349 26.862 25.397
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2. Diensten	en	diverse	goederen

2.1. Huurlasten gebouwen, vergaderzalen 265 270 275 281 287 293
2.2. Huurlasten Materieel 108 120 122 124 126 129
2.3 Onderhoud gebouwen 104 98 100 102 104 106
2.4. Onderhoud materieel, meubilair 45 55 56 57 58 59
2.5. Energiekosten 39 40 42 44 46 48
2.6. Documentatie 30 29 30 31 32 33
2.7. Drukwerken en kantoorbehoeften 100 115 117 119 121 123
2.8. Post 30 28 29 30 31 32
2.9. Telefoon 30 27 28 29 30 31
2.10. Vergoedingen aan derden 33 50 51 52 53 54
2.11. Verplaatsings- en onthaalkosten 100 110 112 114 116 118
2.12. Publiciteit, public-relations, advertenties, 

wettelijke formaliteiten en bijdragen
170 150 153 156 159 162

2.13. Uitzendkrachten en ter beschikking 
gestelde personeelsleden

125 110 112 114 116 118

2.14. Bestuursorganen, presentiegelden, 
verplaatsingsvergoedingen en 
verzekeringen

115 115 116 117 118 119

Subtotaal diensten en diverse goederen: 1.294 1.317 1.343 1.370 1.397 1.425
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3. Personeelskosten

3.1. Bezoldigingen 5.026 5.082 5.184 5.288 5.394 5.502
3.2. Verzekeringen 35 40 41 42 43 44
3.3. Externe medische diensten 7 6 6 6 6 6
3.4. Sociale abonnementen 7 6 6 6 6 6
3.5. Vormingsleergangen 25 23 23 23 23 23

Subtotaal personeelskosten: 5.100 5.157 5.260 5.365 5.472 5.581

4. Afschrijvingen 430 440 449 458 467 476

5. Voorzieningen 1.200 703 2.685 2.070 2.130 940

6. Andere	bedrijfskosten	en	belastingen 35 32 33 34 35 36

TOTAAL	UITGAVEN: 38.123 60.234 56.997 47.646 36.363 33.855
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in	'000	EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INKOMSTEN

1. Omzet	bedrijfshuisvesting 15.000 19.610 33.880 27.420 25.594 12.400
2. Omzet	woonprojecten 9.000 9.649 10.222 10.237 9.917 20.744

- Grond 6.000 7.599 9.822 9.957 9.292 19.594
- Gebouwen 3.000 2.050 400 280 625 1.150

3. Omzet	ruimtelijke	planning 950 900 900 900 900 900
- Beleidsplannen 250 170 170 170 170 170
- Uitvoeringsplannen 545 610 610 610 610 610
- Mobiliteit 70 50 50 50 50 50
- Diverse projecten 85 70 70 70 70 70

4. Omzet	milieu	en	natuur 348 425 325 325 325 325
5. Voorraadwijzigingen 11.064 28.604 12.440 8.517 -1.091 -622
6. Europese	projecten 150 150 200 250 255 260
7. Vergoedingen	gebruik,	erfpacht 550 500 510 520 515 510
8. Financiële	inkomsten 1.200 1.133 481 257 394 834
9. Diverse	inkomsten 104 104 104 104 104 104
10. Regionale	werking 350 409 409 357 364 371

TOTAAL	INKOMSTEN 38.716 61.484 59.471 48.887 37.277 35.826

WINST/VERLIES 593 1.250 2.474 1.241 914 1.971


