
Analyse 
Gebiedsontwikkelingsprocessen

1. Geen juridische structuur voor versterking 
regionale economie;

2. Publiek private samenwerking ZONDER de 
burgers van het gebied; 

3. Geen gebiedsarrangement en geen 
gebiedsgovernance;

4. Gebiedsorganisatie transformeert naar uitvoerder 
overheid;

5. ALLE gebiedsontwikkelingstrajecten 
mededinging, kartel, verboden staatsteun en 
aanbestedingsregels;
a. Mededinging omdat algemeen belang niet is 
geborgd (private partijen doen mee met eigen 
belang);
b. Samenwerking ongeoorloofd vanwege 
kartelverbod;
c. Financiering overheid (risico van) verboden 
staatssteun
d. Diensten aan overheid verplichte 
aanbesteding



OMGEVINGSWET: Collectief proces

1. De grote opgaven die alleen maar gezamenlijk kunnen
2. Daarom Omgevingswet met vier pijlers als basis:

a. Evenwichtige functietoedeling aan locaties
b. Participatief: Aantoonbaar gebiedsproces met alle 

stakeholders
c. Integraal: 26 thema’s in omgevingsvisies en -

plannen
d. Evenwichtige belangenafweging

3. Cultuurverandering overheid (maar ook voor 
marktpartijen en burgers!) van regie naar faciliteren en 
participeren

4. Oefenrechtbanken voor juridische toets achteraf 
richtinggevend voor betekenis Omgevingswet

HOE?

Publiek privaat construct stagneert en waarschijnlijk in strijd met de wet



Stappenplan Gebiedsbenadering: twee 
scharnierpunten

NL Omgevingswet
(License to Operate)

EU DG Regio
(License to Finance)

Kennis

Kunde
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Gebied

Scharnierpunt Omgevingswet maakt de landbouw-
ontwikkeling toekomstbestendig onderdeel van een 
integrale gebiedsontwikkeling zoals je graag wilt: voor 
evenwichtige functietoedeling middels een breed 
(horizontaal) participatief proces (burgers, ondernemers 
enz.), evenwichtige belangenafweging en het voorkomen 
van schade.

Scharnierpunt DG Regio voor vergaande 
gebiedssamenwerking, prijsafspraken, 
compensatieregelingen e.d. (zonder last van anti-
kartelwetgeving) en gebiedsgerichte financiering
(zonder risico op verboden staatssteun en hinder 
van aanbestedingen)



Cohesiebeleid EU
Vanuit de gemeenschap geleide lokale 

ontwikkeling

1. Specifieke subregionale gebieden

2. Algemeen belang

3. plaatselijke actiegroepen: 
vertegenwoordigers publieke, private en  
lokale sociaaleconomische belangen

4. Niemand meer dan 49% stemrechten

5. Multisectorale gebiedsgebonden
strategieen voor lokale ontwikkeling

6. Focus op lokale behoeften en 
mogelijkheden

?



Gebiedsbenadering B: Procesbenadering Linderveld
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Doende-lerende op Omg.wet & DG Regio
Procesverantw
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Procesinrichting

I. Open verkennend overleg
II. Kick-start: ‘coalition of the willing’
III. Creatiefase
IV.Beheerfase

Procesbenadering:


