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Gouverneur 

Herman Reynders



Noord-Zuid Limburg
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Project met regionale impact 

• Lokale leefbaarheid

• Bereikbaarheid en ontsluiting

• Verkeersveiligheid

• Economische vooruitgang
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Procesbegeleider
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• Neutrale spil die waakt over het goede verloop van het proces en dat alle 

actoren betrokken worden.

• Aanspreekpunt voor alle partijen

• Rust en duidelijkheid brengen over het proces bij de actoren

• Verbindingen realiseren tussen actoren

• Adviseert het Dagelijks Bestuur

• Voorzitter van het Actorenoverleg en de Stuurgroep



Wie is De 
Werkvennootschap

Brigitte Lossy (DWV)



De Werkvennootschap
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• De Werkvennootschap is een projectvennootschap

• Opgericht door de Vlaamse Regering

• Om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te 

pakken

• De Werkvennootschap bundelt alle expertise en pakt mobiliteitsproblemen 

gebiedsgericht en projectmatig aan.

Pakt grote infrastructuurprojecten aan



De Werkvennootschap
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• Multidisciplinaire, slanke projectvennootschap

• Vlakke organisatiestructuur

• 15-20 personeelsleden

• Financiële, juridische en technische profielen

• Externe expertise wordt in huis gehaald

• Ingenieurs, architecten, landschapsarchitecten, communicatie

• Toezicht van Vlaamse Overheid

• Raad van Bestuur

Organisatie



De Werkvennootschap
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• Openbaar domein in eigendom en beheer

• Onteigeningsbevoegdheid

• Verplaatsingsbevelen van kabels en leidingen

• Politionele bevoegdheden

NV van publiek recht



De Werkvennootschap
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• Centraal aanspreekpunt en projectcoördinatie in 1 hand

• Grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aanpakken

• Gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak

• Kennis en expertise van PMV en AWV bundelen: gespecialiseerde 

kennisopbouw en –behoud in één entiteit

• Oog voor standaardisatie

Voordelen en doelstellingen



De Werkvennootschap
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• Verkennings- en onderzoeksfases voor nieuwe projecten

• Technische, juridische en financiële uitwerking

• Maatschappelijk draagvlak creëren

• Vergunningstraject begeleiden

• Gunningstraject organiseren

• Opvolging tijdens bouwfase

Taken



Projecten
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R4WO

N60 - Ronse

Noord-Zuid
Limburg

Werken aan de Ring



Voorstelling team 
complex project Noord-

Zuid Limburg

Durkadin Yilmaz (DWV)
Els Geerts (Dep. Omgeving)



Projectteam Noord-Zuid 
Limburg
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Durkadin Yilmaz
De Werkvennootschap

Integraal projectleider 

Bedrijfsjuriste 
Omgevingsrecht

Alain Cox
De Werkvennootschap

Technisch projectleider

Els Geerts
Dep. Omgeving

Integraal projectleider

Ruimtelijk planner

Ann Maurissen
Dep. Omgeving

Ruimtelijk planner



Projectteam Noord-Zuid 
Limburg
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Brigitte Lossy
De Werkvennootschap

Stakeholdermanager

Marijn Struyf
De Werkvennootschap

Communicatiemanager

Philippe De Vries 
Connect

Participatiemanager



Dagelijks bestuur van het 
project 
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• De Werkvennootschap en Dep. Omgeving vormen samen het Dagelijks 

Bestuur

• Rol?

• Dagelijkse aansturing van het complex project: trekken en begeleiden 

het proces

• Overlegmomenten en beslissingen voorbereiden

• Aansturing en opvolging van studies

• Aanspreekpunt 

• Enz.



Complexe projecten

David Stevens (Dep. Omgeving)



Achtergrond
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Wat zijn complexe projecten?

• Projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang

• Verlopen via een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces

• Zowel publieke als private projecten

• Criteria

• Meervoudige probleemstelling

• Diverse belangen

• Impact op en meerwaarde t.a.v. Woon- of milieukwaliteit, economie, 

mobiliteit, complexe omgeving, grote investeringen en beheer, …



Procesaanpak
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Breed actorenoverleg



Procesaanpak
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Complex project loopt via 4 fases
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Start tweede fase

• Doelstelling: weloverwogen afweging van de alternatieven op strategisch 
niveau

• Milieukundig onderzoek

• Financieel-economisch

• Ruimtelijk landschappelijke inpassing

• Ontwerpend onderzoek

• …

• Resultaat: Voorkeursbesluit
Vaststelling van op strategisch niveau gekozen alternatief

• Beroepsmogelijkheid bij de Raad van State

• Kan rechtsgevolgen zoals bouwverbod inhouden

Onderzoeksfase
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Procesaanpak

• Participatie van bij de opstart

• Probleemstelling wordt uitgewerkt op basis van participatie

• Actieve bijdrage van burgers en belangengroepen gedurende ganse 
proces

• Geïntegreerd onderzoek

• Alle onderzoeken gelijktijdig en op gelijkwaardige basis

• Focus op onderlinge afstemming 

• Projectgedreven planning

• Bestemmingswijziging op basis van een uitgewerkt project

• Integratie van vergunning, bestemming, milderende maatregelen en 
flankerend beleid

• Besluitvorming door de uniek bevoegde overheid

• Opname van flankerend beleid

Verschilpunten



Communicatie en 
participatie

Brigitte Lossy (DWV)



Overleg en samenwerking
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Doelstelling



Communicatie en participatie
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Algemene doelstellingen
• Open en transparant proces met de doelstelling om tot een gedragen 

oplossing te komen.

• Er worden de komende maanden bilaterale gesprekken gevoerd met de 

verschillende actoren om de verwachtingen te capteren.

• Na de zomer koppelen we terug met een participatieplan



Stakeholders
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Overleg- en werkstructuur
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Overleg- en werkstructuur
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Stuurgroep
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• Leden (niet- exhaustief)

• Dep. Mobiliteit en Openbare 

Werken

• Dep. Omgeving

• De Werkvennootschap

• Provincie Limburg

• Betrokken gemeenten

• Agentschap Natuur en Bos

• Agentschap Wegen en Verkeer

• Vlaamse Milieumaatschappij

• Vlaamse Landmaatschappij

• De Lijn

• Infrabel

• Vlaamse Bouwmeester

• Het ambtelijke platform dat het traject zal begeleiden en faciliteren

• Komt elk kwartaal bij elkaar

• Voorgezeten door procesbegeleider



Overleg- en werkstructuur
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Werkgroepen
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Lokaal expertenpanel Ambtelijke actoren

• Input vanuit de lokale expertise

• Leden (voorlopige lijst)

• Limburgse Milieukoepel

• Natuurpunt Limburg

• Bewonersorganisaties

• SERR Limburg

• Input vanuit de ambtelijke expertise

• Vlaamse, provinciale en lokale 

overheden

• Nemen deel aan werkgroepen 

naargelang thema
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Overleg- en werkstructuur
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Actorenoverleg
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• Klankbord voor de voortgang van de werksessies

• Komt bij elkaar bij elke mijlpaal in het project

• Brengt alle actoren samen

• Leden (niet- exhaustief)

• Natuursector

• Economie

• Bewonersorganisaties (Standaard, Lillo)

• Gemeenten

• Enz. 



Terugkoppeling
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Infosessies en 
gespreksavonden
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Planning en verdere 
stappen



Volgende stappen
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1. Opstarten studies

• Start van onderzoeksfase

• Doel: beste oplossing filteren uit een brede waaier aan 
mogelijkheden

• Hoe? Via ontwerpend onderzoek en 
(milieu)effectenbeoordeling

• De verschillende technisch haalbare oplossingen in beeld 
brengen rekening houdend met de doelstellingen en 
randvoorwaarden zoals geformuleerd in startbeslissing.

• Oplossingen worden opgenomen in 
alternatievenonderzoeksnota

• Wordt onderworpen aan een publieke raadpleging



Volgende stappen
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2. Aanstellen studiebureaus

• Twee studiebureaus

• Ontwerpend onderzoek

• Milieueffectenbeoordeling

• Aanvang opdracht september/ oktober 2018

• Opstart van de werkgroepen

• Terugkoppeling

• Participatiemomenten



Logo en website
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Nieuwe website
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www.noordzuidlimburg.be



Slot



Vragen?
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Uw suggesties en feedback zijn 

welkom
• info@noordzuidlimburg.be

• www.noordzuidlimburg.be


