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één jaar werken aan ruimtelijke kwaliteit
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Foto’s: © lanceringsmoment VakWeRK op 4 april 2019 te Hoedhaar (Lokeren).

V.U.: Bart Casier, Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas



3
1 

ja
ar

 V
ak

W
er

K

Op 4 april 2019 ging de kwaliteitskamer VakWeRK van start. Intussen is het 
eerste pilootjaar achter de rug en brengen we graag de werking van de 

kwaliteitskamer VakWeRK nog eens onder de aandacht. 

In deze brochure worden onder meer de meerwaarde van de kwaliteitskamer, de 
evaluatie van het eerste werkingsjaar en enkele nieuwigheden vanaf het najaar 

2020 toegelicht.

Een geslaagd eerste werkingsjaar 
voor kwaliteitskamer VakWeRK
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Interwaas bundelt samen met de streekontwikkelingsintercommunales Solva en Veneco 
de krachten om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen. Hiervoor 
richtten we samen en met steun van de Vlaams Bouwmeester het 
samenwerkingsverband ‘VakWeRK’ op. Daarbij staat WeRK voor ‘Werken aan 
Ruimtelijke Kwaliteit’.

VakWeRK ondersteunt de lokale besturen om een kwalitatieve omgeving te realiseren 
via een gelaagde aanpak. Deze aanpak is gesteund op twee pijlers: adviseren en 
begeleiden.
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Wat is de kwaliteitskamer VakWeRK?
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ADVISEREN

De kwaliteitskamer geeft – op verzoek van het lokaal bestuur – advies over architecturale, 
stedenbouwkundige en ruimtelijke (gebiedsgerichte) private en publieke projecten van om het even welke 
schaalgrootte. Het doel van het advies is om te komen tot een efficiënter ontwerpproces en een hogere 
ruimtelijke kwaliteit. 

De kwaliteitskamer bestaat uit een multidisciplinair team van experten, met praktijkkennis in verschillende 
beleidsdomeinen zoals architectuur, stedenbouw, milieu en erfgoed. Door deze expertise te bundelen 
kunnen (complexe) ruimtelijke vraagstukken op een professionele, objectieve en onderbouwde manier 
beoordeeld en geadviseerd worden.

De kwaliteitskamer levert een deskundig en gemotiveerd advies af aan de gemeenten. Dit advies is 
voldoende concreet en duidelijk, zodat de bouwheer/architect/ontwikkelaar en het lokaal bestuur hierop 
verder kunnen werken. Het advies focust niet enkel op wat goed is en wat niet goed is, maar ook en vooral 
op waarom het goed of niet goed is en geeft constructief mee welke alternatieven er zijn, welke 
denkpistes nog onderzocht kunnen worden, ed. 
Een meerwaarde van de kwaliteitskamer is dat in navolging van dit advies de besluitvorming kwalitatiever, 
rechtszekerder en eenvoudiger kan verlopen voor de gemeente. 

Het advies kan eenmalig zijn (bijvoorbeeld in het kader van een lopende vergunningsaanvraag of ter 
voorbereiding van de vergunningsprocedure). Maar de advisering kan ook de vorm aannemen van een 
trajectbegeleiding, waarbij wordt het project opgevolgd vanaf het eerste ontwerpvoorstel tot aan de 
vergunningsaanvraag. Maatwerk en flexibiliteit staan in de adviezen steeds centraal.

BEGELEIDEN

VakWeRK voorziet in een begeleidingstraject om lokale besturen te ondersteunen bij de zoektocht naar 
kwaliteitsvolle ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten. De focus ligt op toonaangevende projecten 
in de regio. 

VakWeRK ondersteunt de lokale besturen bij het organiseren van een procedure in de zoektocht naar een 
kwaliteitsvol ontwerper en bij de daadwerkelijke selectie ervan.
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Een geslaagd startjaar
Na het pilootjaar 2019-2020 werd de werking van de kwaliteitskamer VakWeRK geëvalueerd. 

Het evaluatierapport geeft een duidelijk beeld van de werkzaamheden gedurende het pilootjaar 
en toont aan hoe de kwaliteitskamer daarmee heeft bijgedragen tot de ruimtelijke en 

architecturale kwaliteit in de regio. Ook wordt gekeken naar de toekomst, waarbij op basis van de 
evaluatie van het eerste pilootjaar, afspraken en aanbevelingen worden gemaakt voor de 

toekomstige werking van de kwaliteitskamer.
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AANTAL VERGADERINGEN

Tijdens het opstartjaar van VakWeRK werden in totaal 8 kwaliteitskamers georganiseerd. Aanvankelijk was 
het de doelstelling om de kwaliteitskamer tweemaandelijks te organiseren. In functie van het aantal 
aangemelde dossiers, ging bijna elke maand een vergadering van de kwaliteitskamer door. De 
vergaderlocatie werd bepaald door de regio van de aangemelde dossiers, zo ging de kwaliteitskamer 
afwisselend door in de kantoren van Interwaas, Solva en Veneco. Ook tijdens de lockdown ging de 
kwaliteitskamer door en werden de vergaderingen digitaal georganiseerd.

Vanaf het najaar 2020 zal de kwaliteitskamer VakWeRK in principe samenkomen op de centrale 
vergaderlocatie in de kantoren van Veneco (Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen).
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DOSSIERS VERSPREID OVER HET VOLLEDIGE WERKINGSGEBIED

Tijdens het eerste werkingsjaar kwamen in totaal 27 dossiers aan bod. Deze dossiers zijn verspreid over 18 
steden en gemeenten binnen het werkingsgebied van Interwaas, Solva en Veneco. Ook de gemeente 
Laarne deed beroep op VakWeRK, hoewel deze gemeente niet behoort tot het werkingsgebied van de 
betrokken intercommunales. 
Ook liet DDS intresse blijken.

Sint-Niklaas
Sint-Gillis-Waas
Moerbeke
Beveren
Temse

Geraardsbergen
Zwalm
Sint-Lievens-Houtem
Herzele
Ninove
Denderleeuw

Zulte
Lochristi
Zelzate
Assenede
Lievegem
Gavere

aantal projecten aantal projecten aantal projecten

2
2
3
1
1

= 9

1
1
1
1
1
2

= 7

3
2
1
2
1
1

= 10
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VERSCHEIDENHEID IN DOSSIERS

De aangemelde dossiers kunnen naar type onderverdeeld worden in volgende categorieën:
1. Meergezinswoningen;
2. Inbreidings- en verdichtingsprojecten;
3. Sociale huisvestingsprojecten;
4. Reconversieprojecten: (industrieel) erfgoed, recreatiegebied, ed.

Meergezinswoningen Inbreidings- en 

verdichtingsprojecten

Sociale huisvesting Reconversieprojecten



Het maakt niet uit in welke fase het dossier zich bevindt. Het merendeel van de aangemelde 
projecten bevonden zich in de fase van ontwerpend onderzoek, waarvan enkele dossiers al 
voorbereid werden voor de vergunningsaanvraag. Eén besproken dossier werd voorgelegd tijdens 
de lopende vergunningsprocedure. Bij een ander dossier werd de omgevingsvergunning 
geweigerd, zodat het ontwerp voorgelegd kon worden aan de kwaliteitskamer voor aanpassingen 
en verbeteringen.

Daarnaast werden ook enkele projecten aangemeld die zich nog in een vroeg, conceptueel 
stadium bevonden. Aan de kwaliteitskamer werd hierbij dan input gevraagd over de opmaak van 
een programma van eisen, visievorming, het bepalen van kritische succesfactoren…
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Conceptueel Ontwerpend onderzoek Voorbereiding vergunning In vergunningsprocedure



EXPERTENPOOL

In samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester werd door de drie 
streekontwikkelingsintercommunales een oproep gelanceerd voor experten die deel wilden 
uitmaken van de expertenpool. Op basis van de ingediende kandidaturen werd een expertenpool 
aangelegd, met vertegenwoordiging van de disciplines architectuur, landschapsarchitectuur, 
stedenbouw en ruimtelijke planning, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische en financiële 
kennis.

Uit de expertenpool werden drie deskundigen geselecteerd als vast lid van de kwaliteitskamer, en 
vier experten als variabel lid, waarop een beroep kan gedaan worden wanneer specifieke expertise 
nodig is voor bepaalde projecten, of om een plaatsvervanger aan te duiden voor een effectief lid.

De kwaliteitskamer bestaat zo uit een multidisciplinair team van minstens 6 experten: 
• 3 vaste externe deskundigen uit de expertenpool
• 3 interne experten (de lokale aanspreekpunten of een andere medewerker per 

 intercommunale)
• de secretaris van de kwaliteitskamer.

De vaste kern kan worden aangevuld met één of meerdere extra interne experten of externe 
deskundigen uit de expertenpool, indien de inzet van een specifieke deskundigheid in een bepaald 
dossier wenselijk is.

Het integrale evaluatierapport kan u hier vinden:
https://www.interwaas.be/sites/interwaas.be/files/2019-2020_vakwerk_-_evaluatierapport-pagi-
nas-1-10.pdf

1 
ja

ar
 V

ak
W

eR
K

12



13
1 

ja
ar

 V
ak

W
eR

K



BETROKKENEN AAN HET WOORD

De ervaringen van de betrokken partners met VakWeRK waren positief. We laten ze hier graag 
aan het woord als inspiratie.
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“VakWeRK zorgde voor een nieuwe dynamiek”

De stad Sint-Niklaas deed al twee keer een beroep op 
VakWeRK. “Telkens ging het om dossiers waar de 
verwachtingen van de ontwikkelaar en de verwachtingen 
van de stad niet dichter bij elkaar kwamen na verschillende 
gesprekken”, legt schepen voor ruimtelijke ordening, 
duurzaamheid en natuur Wout De Meester uit. “In beide 
gevallen leverde de behandeling door VakWeRK een nieuwe 
dynamiek op in de betrokken dossiers. Door de samenstelling 
van de kwaliteitskamer, spreekt het advies de ontwikkelaar aan 
en prikkelt het hem om een stap verder te gaan.”

Gebaseerd op de positieve ervaringen, blijft het in Sint-Niklaas 
niet bij twee keer. “ Ook in de toekomst wensen wij graag verder 
beroep te doen op VakWeRK om de kwaliteit in onze stedelijke 
ontwikkeling steeds hoger te blijven tillen.”

Wout De Meester
schepen ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur Sint-Niklaas
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“Dankzij VakWeRK voelen we ons heel wat sterker”

In Moerbeke deed schepen voor woon- en omgevingsbeleid 
Koen Mertens voor drie dossiers een beroep op VakWeRK. 
“We werden geconfronteerd met drie grote projecten waar we 
ons als gemeentebestuur niet zo goed bij voelden. De dimensie 
ervan was te groot voor een gemeente als Moerbeke. Maar daar 
hadden de projectontwikkelaars geen oren naar. Hun 
uitgangspunt was een zo maximaal mogelijke winst. Onze 
bezwaren werden niet serieus genomen.”

Dat veranderde toen Moerbeke de dossiers voorlegde aan 
VakWeRK. “In de kwaliteitskamer zitten stuk voor stuk experten 
die samen veel meer know how in huis hebben dan wij binnen 
onze gemeentelijke diensten. Het betekende voor ons een 
verademing om die als derde partij bij de onderhandelingen te 
betrekken.”

De projectontwikkelaars reageerden verschillend op de 
kwalitatieve voorwaarden geformuleerd door VakWeRK. “In een 
dossier werd er effectief naar geluisterd. We kwamen tot een 
resultaat waar iedereen zich in kon vinden. In de twee 
andere gevallen waren de projectwikkelaars minder meegaand. 
Een trok zelfs naar de provincie om bezwaar aan te tekenen.”

Een belangrijk precedent op dat vlak is dat de klager bakzeil 
haalde bij de provincie. “De adviezen van VakWeRK speelden 
daarbij een cruciale rol. Zonder deze kwalitatieve benadering 
hadden we als gemeente alleen gegarandeerd het pleit verloren. 
Er moet nu een nieuw plan komen. Dankzij VakWeRK voelen we 
ons heel wat sterker. Een beroep doen op de kwaliteitskamer 
kan ik iedereen aanraden. En niet alleen de kleine gemeenten!” 

Koen Mertens 
schepen woon- en omgevingsbeleid Moerbeke
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Dirk Waelput
voorzitter VaKweRK

Dirk Waelput maakt als extern expert deel uit van VakWeRK. Hij 
zit de vergaderingen voor. “Oorspronkelijk was het de bedoeling 
om tijdens het opstartjaar van VakWeRK om de twee maand een 
kwaliteitskamer te organiseren. Uiteindelijk vond er circa elke 
maand een vergadering plaats. Dit toont aan dat de 
gemeentebesturen zich ervan bewust zijn dat ruimtelijke kwaliteit 
leveren bij nieuwe projecten een noodzaak is.  Kwaliteit die staat 
voor deugdelijkheid, die het verschil maakt op het vlak van 
landschap, ruimte en architectuur.”

Waelput stelt vast dat op basis van het advies van de 
kwaliteitskamer projecten worden herwerkt of een nieuwe  
kwalitatieve invulling krijgen. “Wat we als kwaliteitskamer heel 
erg waarderen en als een positief resultaat zien van het eerste 
werkjaar. Het belang om dossiers na eerste advies en na 
herwerking  opnieuw aan de kwaliteitskamer voor te leggen is 
niet te onderschatten om de doelstellingen op vlak ruimtelijke 
kwaliteit te realiseren.”

De ervaring leert volgens Waelput ook dat de bevoegde schepen 
en de omgevingsambtenaar bij de bespreking van hun dossier 
het best aanwezig zijn. “Zij vormen de schakel tussen de 
kwaliteitskamer en het college van burgemeester en schepenen. 
Het is immers belangrijk voor de kwaliteit van de beslissingen die 
genomen worden dat het denkproces, dat aan de advisering door 
de kwaliteitskamer is voorafgegaan, duidelijk is.”

De kwaliteitskamer staat open voor verschillende types van 
dossiers. Ook voor projecten in embryonale fase is het zinvol de 
kwaliteitskamer te raadplegen, op voorwaarde dat het project al 
een bepaalde richting heeft. “Als VakWeRK kijken we voor het 
werkingsjaar 2020-21 dan ook uit om samen met alle partners 
de kwaliteit van onze omgeving naar een hoger niveau te tillen.”
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Wij deden in Beveren een beroep op de kwaliteitskamer omdat het 
een project betrof dat op een zeer beeldbepalende locatie zal wor-
den gebouwd, in een stedenbouwkundig vrij complexe toestand. 

Behalve vanuit onze dienst aan de ontwerpers, leek enige 
ondersteuning en ruggenspraak door een instantie die de 
problematiek met een frisse blik kon bekijken een waardevol idee.  
Het gesprek bevestigde voor een stuk onze bezorgdheden, maar 
bood een ruimere blik op de mogelijkheden om daaraan 
tegemoet te komen: zowel qua architecturale als 
landschappelijke inpassing. De frisse blik kwam ook van pas bij het 
doorlichten van het voorziene bouwprogramma. 

Wij zijn tevreden over het advies omdat het een degelijke basis 
had, met inbreng vanuit verschillende hoeken en aandacht voor 
details, waaronder ook enkele waar we nog geen aandacht voor 
hadden gehad. 

Bert Genbrugge
omgevingsambtenaar stedenbouw Beveren
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Wat kost het?
Zoals voorheen afgesproken werden de kosten van het eerste werkingsjaar gedragen door de 
intercommunales. Vanaf 1 september 2020 wordt de dienstverlening van de kwaliteitskamer 
betalend. Na een grondige evaluatie werd de kostprijs voor een advies van de kwaliteitskamer 
VakWeRK op 1.200 euro vastgelegd. 

Dit houdt in:
• voorbereiding van het dossier
• overleg van circa een uur (incl. verplaatsing)
• advisering door de kwaliteitskamer
• verslaggeving 
• verdere opvolging van het dossier door Interwaas.
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WIE BETAALT DIT?

De steden en gemeenten kiezen zelf hoe ze het advies van VakWerK financieren. Om een houvast te bieden, 
stellen we volgende vier mogelijke scenario’s voor:

Scenario 1
De gemeente bepaalt ad hoc welke projecten/dossiers aan de kwaliteitskamer worden 
voorgelegd. De gemeente draagt de kosten voor de adviesvraag.

Scenario 2
De gemeente legt op voorhand vast voor welk type projecten een advies van de kwaliteitskamer 
vereist is. Dit wordt verankerd in een belastingreglement, waarbij wordt bepaald voor welk type 
project welke belasting van toepassing is. De kostprijs wordt op deze wijze (al dan niet deels) 
gedragen voor de initiatiefnemer zelf.

Scenario 3
De gemeente legt op voorhand vast voor welk type projecten een advies van de 
kwaliteitskamer vereist is. De werking wordt gefinancierd via een ‘omgevingsfonds’, dat gevoed 
wordt door bijdragen uit een belasting op bouwprojecten. De kostprijs wordt op deze wijze 
gedeeld door de groep van initiatiefnemers in de gemeente.

Scenario 4
Wenst een initiatiefnemer zelf een advies van de kwaliteitskamer te bekomen, kan hierover een 
overeenkomst getroffen worden tussen het lokaal bestuur en de initiatiefnemer om de kosten te 
laten dragen door de initiatiefnemer. Hiervoor kan een retributiereglement worden opgemaakt.
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Interwaas kan aan de gemeenten een drietrapsaanpak voorstellen, waarbij de financiering 
afhankelijk is van de manier waarop het advies wordt gevraagd:

Stap 1
Projecten waarvoor altijd een advies vereist is.

o Gemeente maakt een belastingreglement op. (Interwaas kan hiervoor een model
aanleveren.)

o Kostprijs wordt integraal betaald door initiatiefnemer.

Stap 2
Projecten waarvoor de gemeente een advies wenst.

o Project valt niet onder het belastingreglement en de gemeente wil alsnog advies.
o De effectieve kostprijs wordt betaald door de gemeente.

Stap 3
Projecten waarvoor initiatiefnemer advies wenst.

o Project valt niet onder het belastingreglement en de initiatiefnemer wil alsnog 
advies.

o Initiatiefnemer richt zich naar lokaal bestuur.
o Kostprijs wordt gedragen door initiatiefnemer via retributiereglement.
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Najaar 2020
De resterende vergaderingen van de kwaliteitskamer najaar 2020 (onder voorbehoud) vinden 
plaats op: 

• vrijdag 23 oktober
• vrijdag 20 november 
• vrijdag 11 december.

Deze vinden in principe steeds plaats bij Veneco te Destelbergen als vaste vergaderlocatie.

Geïnteresseerd deskundig onderbouwd advies voor bouwprojecten ook in uw gemeente? 
Neem contact op met uw lokaal aanspreekpunt.

Met aanvragen voor de kwaliteitskamer en/of voor meer informatie kan u terecht bij:

• Lokaal aanspreekpunt bij Interwaas: 
Roselien Vander Elstraeten (ruimtelijke.planning@interwaas.be, 03 500 47 20)

• Het secretariaat van VakWeRK: 
Tina Verschueren (tina.verschueren@veneco.be) 
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