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Aan de leden van de regering van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
 

Brussel, 6 oktober 2011 
 
Onze Ref: 2011/10/06/ad/010 
 
 

Betreft: kritiek over de participatie bij de opmaak van het gpdo 
 
 
Geachte Minister President,  
Geachte leden van de regering,  
 
 
Bij de conclusies van de Staten-Generaal van Brussel gaven de verschillende organiserende verenigingen de 

duidelijke boodschap dat Brussel nood had aan een nieuw ambitieus en vooruitziend gewestelijk 
ontwikkelingsplan. Bral was dan ook blij te zien dat de regering in haar verklaring in 2009 de opmaak van een 
nieuw duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan als één van haar grote projecten zag.  

 
In november 2009 keurde de regering haar intentieverklaring voor de volledige wijziging van het GewOP goed. 

Deze intentieverklaring kondigde een ambitieuze participatieve methodologie voor de opmaak van het GewOP: 
aan de hand van een brede raadplegings- en participatieprocedure die de vorm zal aannemen van workshops 
betreffende strategische toekomstverwachtingen en openbare debatten …1  

 
Al snel bleek de ambitie te hoog gegrepen. Het neerschrijven van de analyse van de stand van zaken bleek een 

groot struikelblok, waardoor de oorspronkelijke timing niet gehaald werd en de prospectieve ateliers een jaar later 
dan voorzien startten. En de openbare debatten werden afgevoerd en zouden vervangen worden door een 
burgerpanel, gepland voor dit najaar.  

 
Van bij aanvang van het proces had Bral verschillende bedenkingen bij de opzet van het participatieproces, 

doordat verschillende randvoorwaarden voor een kwalitatief participatief proces niet vervuld waren:  
- een gebrek aan gedeelde analyse van de huidige stand van zaken in de Brusselse metropolitane regio;  
- een gebrek aan gedeelde evaluatie van het vorig gewop; 
- een korte, onduidelijke en steeds veranderende timing (van de participatieve ateliers) wat het onmogelijk 
maakt om een grootschalige mobilisatie zowel binnen organisaties als onder de bevolking op te zetten;  
- een zeer beperkte communicatie; 
- onduidelijkheid over hoe de prospectieve ateliers zich verhouden ten opzichte van alle andere studies (zoals 
het Masterplan Horizon 2020-2040 (visie lange termijn) , het nieuwe net gelanceerde Plan Guide voor de 
kanaalzone); 
- onduidelijkheid over hoe het GPDO zich zou verhouden ten opzichte van alle andere plannen (Iris2, Het 
Plan voor Internationale Ontwikkeling, het pact voor duurzame stedelijke groei, … ); 
- en vooral het nieuwe demografisch GBP dat tegelijkertijd wordt opgesteld. 

 
Met dit in het achterhoofd heeft Bral toch aan 6 ateliers en 2 plenaire vergaderingen deelgenomen. Jammer 

genoeg heeft de regering ons tot op vandaag niet kunnen overtuigen van het echte participatief karakter van 
de ateliers omwille van volgende redenen : 

1. Bij de grote groep uitgenodigde stakeholders ontbraken de experten van het terrein (straathoekwerk, 
wijkhuizen, opbouwwerk, jongerenwerkingen, …) en daardoor de specifieke expertise over diversiteit en 
sociale cohesie.  

2. Ondanks de uitnodiging, valt de afwezigheid van verantwoordelijken van het Vlaamse en Waalse Gewest 
sterk op hoewel het metropolitane perspectief van deze herziening een duidelijke beleidskeuze is.  

3. De discussies in de werkgroepen vertrokken van een blanco blad, de realiteit is daarentegen alles behalve 
blanco. De discussies werden helemaal vrij gelaten en uitsluitend gestuurd rond zeer brede en algemene 

                                                           
1 Intentieverklaring voor de volledige wijziging van het GewOP. 23/11/09 
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concepten. Er werd vertrouwd op de expertise van de deelnemers, maar zonder concreet discussiemateriaal 
slaagden de participanten er niet in om uit de huidige context en eigen posities te treden, noch om echt 
prospectief werk te leveren en na te denken over de Brusselse Metropolitane Region in 2040. Nochtans is 
hier veel nuttig materiaal voor beschikbaar.  

4. De methodologie in de werkgroepen streeft naar een consensus. Op sommige momenten mogelijk was het 
mogelijk om ook dissensus te laten acteren. Maar door de methodologie an sich niet aan te passen bleef de 
discussie van een vaag en algemeen niveau. 

5. Wanneer dan wel ambitieuze, prospectieve en concrete doelstellingen geformuleerd werden, haalden deze 
niet altijd het eindverslag of de werkdocumenten van de volgende ateliers.  

6. De structuren van de documenten en de late communicatie van de verslagen bemoeilijkt de toe-eigening 
van de resultaten van de voorgaande ateliers en laat niet toe dat er verder wordt gebouwd op eerdere 
discussies. Bovendien worden bij de start van de ateliers nog eens nieuwe werkteksten doorgegeven, die 
alle mogelijke voorbereidingen nutteloos maken. Een grote waakzaamheid van de deelnemers is dus nodig 
om te vermijden dat eerdere besproken krachtlijnen verloren gaan.  

7. De kabinetsmedewerkers, die uiteindelijk de pen van het GPDO zullen vasthouden, zijn zeer dominant 
aanwezig tijdens de ateliers en bepalen in grote mate de inhoud van de debatten en uiteindelijke verslagen.. 
Informatie delen kan uiteraard, maar vaak traden ze onterecht uit deze rol.  

8. De participanten aan de ateliers hebben geen inspraak in de gebruikte participatiemethode en de verslagen 
worden niet ter goedkeuring aan de participanten voorgelegd. Kunnen we dan nog van een echt 
participatieproces spreken?  

 
Deze vaststellingen worden door verschillende betrokken actoren gedeeld. Dit in acht nemend en wetend dat het 

volgen van de verschillende ateliers een zware investering is voor de vele druk bezette actoren, is het geen 
verrassing dat het proces een afvalkoers geworden is. Sommige belangengroepen verkiezen ongetwijfeld hun 
eigen kanalen om invloed uit te oefenen. Wij verkozen echter om tijdens de ateliers in alle openbaarheid onze visie 
en standpunten te bespreken.  

 
Morgen vinden de laatste prospectieve ateliers plaats en we blijven sceptisch over het hele proces. Onze kritiek 

op de methodologie wordt nog eens versterkt door de opmaak van het demografisch GBP dat de opmaak van het 
GPDO doorkruist en dat volledig achter gesloten deuren gebeurt. Hierdoor vreest Bral dat de prospectieve ateliers 
niet de inhoud van het GPDO moeten beïnvloeden maar alleen maar een draagvlak voor het uiteindelijke project 
van de overheid moeten creëren. Zoals boven werd geargumenteerd (timing, betrokken deelnemers, problematiek 
rond debat en verslaggeving, ) vrezen we ten zeerste dat dit proces ter legitimering voor het beleid wordt 
ingezet, in plaats van een effectief maatschappelijk draagvlak te creëren rond een gedeeld metropolitaan 
stadsproject.  

 
Ondanks deze zware kritiek, kiest Bral ervoor om toch haar rol als belangenverdediger te blijven spelen in het 

proces van de prospectieve ateliers. Door het ingezette proces tot op het einde te volgen, grijpen we de kans om de 
kwaliteit en de resultaten van participatief proces van zeer nabij op te volgen als kritische waakhond. Inhoudelijk 
blijven we bijdragen waar kan. We vragen dan ook aan de regering om het geleverde werk en het engagement van 
de deelnemers au serieux te nemen.  

 
Tot slot willen we benadrukken dat dit traject geen kwaliteitslabel voor participatie verdient. We hopen ten 

stelligste dat U deze kritiek ter harte neemt en de ambitie toont om dit soort processen in de toekomst grondig bij 
te sturen, zodat belanghebbenden op een constructieve en coproductieve manier kunnen bijdragen aan de Brusselse 
stadsprojecten.  

 
We zijn steeds bereid onze kritiek mondeling toe te lichten en te bespreken.  
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
An Descheemaeker 
Coördinatrice Bral vzw 


