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abstract
The creation of municipal advisory committees (Gecoro’s) is an essential element of 
the reform of the spatial planning law, the Flemish government enacted in 1999. 
Gecoro's constitute a counterforce in the transfer of planning powers to the 
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local social groupings) to position themselves as experts rather than as 
representatives of communities of interests.  In the case one chooses for Gecoro’s as 
participatory instruments, he advocates participation-engines, which makes spatial 
issues understandable, and enables citizens to participate to planning processes. 
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samenvatting
De oprichting van gemeentelijke adviesraden (Gecoro's) is een essentieel element 
van de hervorming van de stedenbouwwet, die de Vlaamse regering in 1999 
doorvoerde.  Gecoro's vormen immers een tegenkracht bij de overdracht van 
planningsbevoegdheden naar de gemeenten, en dus hun burgemeesters.  
Voortgaand op eerder onderzoek (Coppens, Voets en Van Wymeersch voor VRP, 
2013a) bevraagt de auteur de taakstelling van de Gecoro's — en van hun leden — in 
de invulling van hun adviesopdracht.  Uitgaande van de verwachtingen, 
mogelijkheden en beperkingen, pleit hij voor meervoudige, tegensprekelijke en 
onafhankelijke deskundigheid, waarin ook de ervaringsdeskundigen (die door de 
zogenaamde geledingen zijn voorgedragen) zich als deskundigen opstellen, eerder 
dan als vertegenwoordigers van een achterban.  Kiest men voor een Gecoro als 
participatie-instrument, dan pleit hij voor een werking als participatie-motor, die de 
ramen en deuren open gooit, en ruimtelijke planning voor de burgers begrijpbaar en 
bespreekbaar maakt.

sleutelwoorden 
lokale ruimtelijke planning   ; adviescommissie   ; Gecoro   ; deskundigheid   ; 
participatie

Ik zetel niet in een Gecoro, werk niet voor een Gecoro, ken Gecoro's alleen van buiten, 
dankzij gesprekken met Gecoro-leden, en lectuur.  Toch waag ik me hier aan een bijdrage over 
Gecoro's.  Als buitenstaander.
In Frankrijk, waar ik sinds enkele decennia als stedenbouwkundige werk, hebben we niets dat 
op Gecoro's lijkt 1.  Daardoor gaapt er een brede kloof tussen de lokale, plannende besturen 
— die ruime planningsbevoegdheden hebben — en de individuele, wantrouwende burgers.  
Daardoor ook krijgt controle (door de hogere overheid) een sterk juridisch karakter, en wordt 
planning vaak arbitrair en fragmentair, zoiets als schipperen tussen hindernissen.
Toch is deze "Franse" invalshoek maar een deel van mijn belangstelling.  Het gaat om 
ruimte.  En al zal de concrete impact van Gecoro's op de kwaliteit van de ruimtelijke 
ordening een open vraag blijven — ook in de hieronder besproken studies komt die niet aan 
bod — de vraag wie hoe bijdraagt aan het beslissingsproces is een boeiende en belangrijke 
vraag.  Ook in Vlaanderen blijft het vaak schipperen.
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1 Voor grote projecten (meer dan 300 miljoen euro) bestaat er wel, in een vroege fase van het 
traject, de procedure van het Débat Public.  Voorwaarde tot slagen is dat men effectief 
debatteren wil,  en het resultaat niet op voorhand vast staat.  Een Débat Public heeft tot doel 
(tegenstrijdige) argumenten te verzamelen, die door een ad hoc Commission locale du Débat 
Public in een rapport worden samengebracht.



Een slimme Vlaamse regering — of een Vlaamse regering met slimme adviseurs — 
besliste in 1999 2  op elk beleidsniveau adviesraden voor ruimtelijke ordening op te 
richten   : de gemeentelijke Gecoro's, de provinciale Procoro's en een gewestelijke 
Vlacoro  3.  Daarmee creëerde ze kansen om de besluitvorming inzake ruimtelijke 
vraagstukken open te trekken, een besluitvorming die de neiging kon hebben zich te 
beperken tot eigengereide en/of arrangerende burgemeesters, onderhorige 
ambtenaren en al dan niet machtige privé-belangen (idem dito mutatis mutandis op 
provinciaal en gewestelijk vlak).

Op initiatief van VRP onderzochten Tom Coppens, Joris Voets en Elisabet Van 
Wymeersch (Artesis Hogeschool en Universiteit Gent) in 2013 de werking van de 
Gecoro's en Procoro's, met een globaal gunstig rapport en een rist heldere besluiten 
en aanbevelingen als resultaat.  Daaruit volgden artikels in de tijdschriften Ruimte 
(juni 2013: Weten wat je wilt, Joris Voets, Tom Coppens en Elisabet [Van] 
Wymeersch 4) en Ruimte & Maatschappij (juni 2015: De invloed van adviesraden op het 
lokale ruimtelijk beleid : een analyse vanuit verantwoordingsrelaties, Davy Sterkens en 
Tom Coppens, na bijkomend onderzoek).  
Al deze teksten zijn voor wat volgt belangrijk materiaal, maar ik gebruik 
laatstgenoemde vooral om enkele begrippen toch wat scherper te stellen.  Omtrent 
de aard van ruimtelijke ordening, en de taak van de actoren.

Is ruimtelijke ordening een vorm van dienstverlening, en de 
burger een klant ?

Sterkens en Coppens verwijzen in hun tekst (2015) naar enkele engelstalige studies, 
van John Ackerman en van de Wereldbank.  Wellicht daarom bezigen ze begrippen 
als accountability, cliënt power (met trema), frontline workers, compact, voice en 
framework.

Twee termen verdienen mijn aandacht — dat zijn (Framework for) Service Provision en 
Client (power) — omdat ze mijns inziens niét zeggen waarover het gaat.
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2  Dat was de CVP-SP-regering Van  den  Brande 4, met Steve Stevaert als minister van 
Ruimtelijke ordening.  Hij had die bevoegdheid eind 1998 van Eddy Baldewijns 
overgenomen (beiden SP).

3 De Vlacoro bestond al eerder, maar werd door het decreet van 1999 hervormd : "de leden 
zetelen als deskundigen en niet louter als vertegenwoordigers van [de] organisaties of instanties [die 
hen hebben voorgedragen]" (memorie van toelichting pagina 11).   In 2006 werd de vernieuwde 
Vlacoro op haar beurt door een SARO vervangen : de Strategische adviesraad ruimtelijke 
ordening en onroerend erfgoed.  

4 Het rapport wordt verder ook 2013a genoemd, het artikel in Ruimte 2013b, ook al hebben ze 
formeel niet dezelfde auteurs.



Client power als het om burgers gaat ?   Een burger is geen klant van de overheid.  
Akkoord, hij is dat soms een beetje, maar lang niet altijd.  Als je alle taken van de 
overheid op een rijtje zet, van 90% klant (openbaar vervoer), tot 0% (kunst, defensie, 
ontwikkelingssamenwerking...), zit ruimtelijke ordening daar ergens middenin.  Een 
correcte behandeling van het eigen bouwdossier — of van het eigen bezwaar — is 
lang niet de enige verwachting die we ten aanzien van de overheid mogen hebben.  
Een klant-aanbieder-relatie beantwoordt aan totaal andere vereisten dan het burger-
overheid-verband.  Beide partijen (klanten en aanbieders) hebben daarin een hoge 
mate van contractvrijheid, die burgers noch overheid hebben ten opzichte van 
elkaar.  Als je niet tevreden bent over de kwaliteit of de prijs van de kaas, zoek je 
gewoon een andere kaasboer op.  En wanneer die zijn winkel een hele zaterdag 
sluit, om bij voorrang het feest van een broer van een vriend van veel lekkers te 
voorzien (of zelfs mee te feesten   !), ook dan heb je geen verhaal, tenzij nóg een 
andere kaasboer.  De kracht van de klant zit in de prijs die hij betaalt.  Projecteer dit 
relaas op een bouwaanvraag, en je weet wat er schort.

Evenmin beperkt de taak van de overheid inzake ruimtelijke ordening zich tot het 
verlenen van diensten (Service Provision).  "De ruimtelijke ordening is gericht op een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de 
huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang 
gebracht worden.  Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.  Er wordt rekening 
gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, 
economische, esthetische en sociale gevolgen.  Op deze manier wordt gestreefd naar 
ruimtelijke kwaliteit." lees ik in art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.  

De Franse wet zegt dat met wat meer emfase, in een overigens erg slordig geschreven 
Code de l'urbanisme : "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation".  Zelfs 
in de prozaïsche Vlaamse tekst gaat het over wat meer dan het verdelen van koek.  
Twee voorbeelden maar : natuur is géén dienst (die je verleent omdat er vraag naar 
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is), sociale rechtvaardigheid (en dus de vereiste dat ook minder vermogenden in de 
gemeenten kunnen wonen) is dat evenmin.  De wetgever is zo wijs geweest 
ruimtelijke ordening veel breder te definiëren dan het verlenen van diensten.

Genoemde termen worden door Sterkens en Coppens gebruikt in een 
verklaringsmodel dat de complexiteit van ruimtelijke planning onderschat, en 
zowat de helft van het krachtenveld — het ruimtelijk conflict — buiten 
beschouwing laat.  Ik citeer (pagina 11) "We maken daarbij gebruik van een theoretisch 
kader dat de lokale besluitvorming over ruimtelijke ordening plaatst binnen een lokaal 
beleidsnetwerk van verantwoordingsrelaties.  Zo worden lokale politici zowel door 
administraties, burgers, experten en adviesorganen aangezet om bepaalde beslissingen te 
nemen.  Het effect van die beïnvloeding hangt echter samen met de mate waarin die politici 
verantwoording moeten afleggen aan die actoren. (...) Als richthypothese stellen we dat de 
invloed van de Gecoro's beperkt is indien individuele burgers makkelijk toegang hebben tot 
de besluitvorming."  Wat verder (pagina 16) staat er "Op basis van het theoretisch kader 
stellen we dat de doorwerking van de Gecoro's op het beleid kan verklaard worden vanuit een 
analyse van de verschillende lokale verantwoordingsrelaties.  De besluiten van 
gemeentebesturen worden immers op verschillende manier beïnvloed door deze relaties, die 
soms in competitie staan."  Met andere woorden : er zijn geen andere krachten dan de 
genoemde, en als die er toch zijn, brengen die ons model niet in gevaar.  Anders 
zaten ze mee in het model.

De realiteit waarin Gecoro's werken is echter niet zo eenvoudig.  

Ten eerste zijn er nogal wat politici (burgemeesters en schepenen) die een eigen, 
uitgesproken mening hebben over de gewenste ontwikkeling van hun stad.  
Inhoudelijk, en niet alleen procesgericht.  Gelukkig maar.  Moet mijn stad groeien, of 
blijven als ze is ?  Moet ze haar centrumfunctie versterken ?   Of vooral voor wonen 
aantrekkelijk zijn   ?  Moet ze iedereen een plaats (blijven) geven, ongeacht het 
inkomensniveau   ?  Is autobereikbaarheid een prioriteit   ?  Of zijn er andere 
doelgroepen en mobiliteitsmodi ?  Is groen alleen om naar te kijken ?  Enzovoort.  
Vanuit zo'n politici-met-een-mening en idem Gecoro's kan een heel vruchtbare 
dialoog en samenwerking groeien, maar ook een totale blokkering.  Waar vind ik 
dat in de analyse ?

Ten tweede is er het door de auteurs weliswaar vermelde, maar snel weggewuifde 
bovenlokale niveau, dat niet alleen "al dan niet bindende adviezen [kan] opleggen of 
beroepsmogelijkheden [heeft]" (zoals de auteurs terecht stellen, pagina 16), maar ook 
zelf beslissingen kan nemen en opdringen (gewestelijke en provinciale 
structuurplannen en RUP's, en financiële middelen).  Politici zijn trouwens vaak 
ook... partijpolitici, dat wil zeggen elementen in een hiërarchisch netwerk van 
beïnvloeding.  Ze zijn schatplichtig 5, en doen niet altijd wat ze willen.
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5 Ze zijn "inféodés", om hier een Frans begrip te gebruiken.



Ten slotte (en vooral !) zijn er nog andere, vooral private invloeden, die heel zwaar 
kunnen wegen, en die je bezwaarlijk onder de noemer burgers scharen kan.  
Grondeigenaars, makelaars, bouw- en andere bedrijven, investeerders, lobbys..., 
hun invloed op de ruimtelijke beslissingen is heel groot, en hun toegang tot politici 
heel direct.  Een verklaringsmodel dat aan die krachten voorbij gaat, loopt mank.  
Ontstaat er een synergie tussen het bestuur en de Gecoro ten overstaan van die 
externe machten, of is de Gecoro als een hond in het kegelspel, die de goede 
verstandhouding stoort 6 ?

Deze niet onbelangrijke krachten — zou het kunnen dat ze zwaarder wegen dan de 
burgers ? me dunkt van wel — zitten niet in het theoretisch model, dat bovendien 
vereenvoudigd wordt door de (georganiseerde) Gecoro met de (ongeorganiseerde) 
burgers gelijk te stellen, alhoewel het net de bedoeling is hun interactie te 
onderkennen.  Deze gelijkstelling blijkt het duidelijkst uit de passage omtrent 
onderzoeksgemeente B (pagina 22) "De adviezen van de Gecoro worden echter ook 
strategisch ingezet door de administratie.  De stedenbouwkundige ambtenaar gaf aan : 'Je 
hebt die mensen (de Gecoro) nodig, zeker op momenten dat het bestuur niet volgt.  Op dat 
moment kan een project onafhankelijk advies gebruiken'. De relatie tussen burger en bestuur 
(Voice) wordt dus gebruikt om de positie van de administratie ten opzichte van bestuur 
(Compact) te versterken."  Tussen burger en bestuur, staat er, terwijl het over de Gecoro 
gaat. 

Tenslotte wordt de inbreng van de stedenbouwkundige ambtenaren zowel door de 
auteurs als door de geïnterviewde Gecoro-leden met argwaan bekeken.  Van 
ambtenaren wordt verwacht dat ze de Gecoro helpen om de vraagstelling te 
begrijpen en adviezen te formuleren.  Een eigen inhoudelijke mening kunnen ze 
best niet hebben.  Blijft dus over : ruimtelijke planning als dialoog tussen burgers en 
bestuurders, al dan niet via de Gecoro.

Een burgemeester zonder ideeën omtrent stedenbouw, een ambtenarij die haar kennis en 
kunde onder een korenmand steekt, een wereld zonder lobbys of invloedrijke personen en 
groepen met directe toegang tot het beleid, en een Gecoro die er voor zorgt dat de burger-
klant een vlotte dienstverlening krijgt, dat is het beeld dat het theoretisch kader ons schetst.  
Waarna bekeken wordt of de vlotte werking van de Gecoro niet verstoord wordt door een 
burgemeester die zijn burgers rechtstreeks ontmoet (het verschil tussen dienstverlening en 
dienstbetoon), of door een ambtenarij die toch uit haar hok komt gekropen.

* * *
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6 In deze opsomming van krachten zijn we nog voorbijgegaan aan externe, onafhankelijke, 
georganiseerde deskundigheid, met Stad aan de Stroom als antedecretaal voorbeeld, en recenter 
het Meccano-tracé en het Ringland-initiatief, alle drie in Antwerpen.  Ook andere gemeenten, 
elk op haar niveau, kennen dergelijke initiatieven.   Hoe gaan besturen en Gecoro's om met 
die vorm van deskundigheid ?



Je moet weten wat je wilt : 
de vier mogelijke taken van de Gecoro.

Nu we gesteld hebben dat de taken en de relaties toch wat anders en rijker zijn, en 
de invloeden en krachtvelden talrijker, en ze in zekere mate hebben geredefinieerd 7, 
gaan we naar het rapport van Coppens, Voets en Van Wymeersch voor VRP, en de 
samenvatting ervan in het tijdschrift Ruimte (beide 2013).  Die besluiten met een 
krachtig advies   : "Je moet weten wat je wilt".  Voor een Gecoro zijn potentieel vier 
taken weggelegd : (1) een participatie-instrument, (2) een kwaliteitsinstrument, (3) 
een (democratisch) controle-instrument en (4) een arbitrage-instrument bij 
betwistingen tussen private partijen en het beleid.  "Wat de beste invulling of beste mix 
is, hangt nauw samen met de lokale — politieke en maatschappelijke — context."

Dit besluit en deze aanbeveling zijn juist en terecht.  Toch lijkt de keuzevrijheid (of 
keuzemogelijkheid) me niet zo vanzelfsprekend.  Het kan wenselijk zijn — en 
gewenst worden — dat een Gecoro als participatie-instrument optreedt, en/of voor 
democratische controle zorgt, dan wel arbitrage als haar belangrijkste taak 
beschouwt, maar de voorwaarden daartoe zijn momenteel blijkbaar niet verenigd.  Er 
zit in Gecoro's, net als in andere adviesorganen, de SARO bijvoorbeeld, een 
spanningsveld tussen representativiteit (het vertegenwoordigen) en deskundigheid.  
Waarmee ik geenszins bedoel dat een vertegenwoordiger niet deskundig kan zijn, 
integendeel.  (Zie hierna.)  Het verschil zit hem in de rol die elke deelnemer speelt, 
of zelfs gevraagd wordt te spelen.  "Anderzijds geeft 26% [van de vertegenwoordigers 
van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeenten] aan dat er niet 
overlegd wordt met de achterban, waardoor we ons de vraag kunnen stellen hoe 
representatief de standpunten zijn van de maatschappelijke geledingen voor de eigen 
achterban" schrijven Coppens, Voets en Van Wymeersch (2013a, pagina 25).  Zo 
positioneren ze de vertegenwoordigers als woordvoerders of onderhandelaars van 
een achterban 8, met inbegrip van een "standpunt".  Dergelijke houding is mogelijk 
— en wordt in een aantal gevallen ook ingenomen —, maar ik lees ze niet in het 
decreet en nauwelijks in de memorie van toelichting.  Ze komt wel wat meer kijken 
in het uitvoeringsbesluit van mei 2000, dat nadere regels geeft voor de samenstelling 
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7 In voorgaande alinea's nam ik afstand tot enkele elementen uit Sterkens en Coppens' tekst, 
en met name tot het theoretisch model en enkele door hen gebruikte begrippen (Service, 
Client), maar niet tot de rest van hun onderzoek.  De lezer zal begrijpen dat ik in het bestek 
van dit artikel niet de rest van hun analyse bespreek ; daarvoor verwijs ik naar de overigens 
zeer lezenswaardige tekst in Ruimte & Maatschappij (2015).  Mijn aandacht hier voor Sterkens 
en Coppens' tekst is ook niet gratuit.  Ik hoop dat duidelijk mag zijn dat ik de bespreking 
ervan nodig heb voor het vervolg van mijn verhaal.  Dat geldt trouwens ook voor de 
informatie uit het rapport van Coppens, Voets en Van Wymeersch voor de VRP (2013a).  Quæ 
sunt Cæsaris, Cæsari.

8 Er zijn in feite drie trappen in de representativiteit   :  is de geleding representatief in de 
gemeente, is de vertegenwoordiger representatief voor de geleding, en is het standpunt 
representatief.   Maar je kan er ook een vierde aan toevoegen :  is de opdeling van de bevolking 
in geledingen wel pertinent ?



en de werking van Gecoro's en Procoro's.  Niet geheel onverwacht, want een aantal 
(hogere) adviesraden, waar wel in representatieve categorieën en standpunten gedacht 
wordt (MiNaraad, SERV, en de antedecretale Vlacoro), hadden daar in de 
ontwerpfase van het decreet op aangedrongen.  

Er zit trouwens een merkwaardige evolutie in de teksten.  De memorie van 
toelichting (1999, pagina 13) spreekt eerst over "organisaties en verenigingen [die] 
binnen [het] grondgebied representatief zijn op het vlak van de verdediging van het milieu, 
culturele, economische, esthetische of sociale waarden", en wat verder over "de 
maatschappelijke geledingen voor zover ze relevant zijn in de betrokken gemeente   : 
organisaties van werkgevers, organisaties van werknemers, milieuverenigingen, 
landbouworganisaties en organisaties die zich inzetten voor het behoud van het cultureel 
patrimonium".  Een jaar later, in het uitvoeringsbesluit, worden vijf belangrijke 
maatschappelijke geledingen onderscheiden (met een mooi rekenpuzzeltje voor 
samenstellers van Gecoro's  9 )   : "milieu- en natuurverenigingen", "handelaars", 
"landbouwers", "werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van handelaars of 
landbouwers", en "werknemers"  10 .  De verenigingen en organisaties "die waarden 
verdedigen" zijn "maatschappelijke geledingen" geworden.  Waar zijn de culturele, 
esthetische en zelfs sociale waarden naartoe ?  Wat is er gebeurd met het behoud 
van het cultureel patrimonium ?  Foetsie.

De wetgever zocht in de Gecoro, wat het ambtelijk apparaat 
hem niet bieden kon, onafhankelijke en meervoudige 
expertise : de Gecoro als kwaliteitsinstrument.  

Ik formuleer hier graag een historische hypothese.  Hoe is de Gecoro gedacht ?  Waarbij 
ik niet voorbij mag gaan aan het feit dat al die teksten uiteindelijk door talrijke 
mensen geschreven en herschreven zijn, waarbij elk de zaak wat in een andere 
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9 Een voorbeeld : "Minimum 9 en maximum 13 leden voor een gemeente met meer dan 10 000 en 
niet meer dan 30  000 inwoners", "minimum één derde van de leden [vanaf 2009 één vierde], 
waaronder de voorzitter, zijn deskundigen", "in een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 
30 000 inwoners moeten minstens vier verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen worden 
om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen", "voor de toepassing (...) worden in ieder geval 
volgende maatschappelijke geledingen als verschillend beschouwd..." en tenslotte "daarnaast mag 
(...) geen onderscheid worden gemaakt tussen subgeledingen binnen de (...) genoemde geledingen".  
Zonder de genderverhouding te vergeten.  Heeft niemand aan de vertegenwoordiging van 
de deelgemeenten gedacht ?

10  Werkgevers, werknemers, boeren en middenstand,  en natuurvienden... het lijkt wel de 
CVP met een Agalev-biesje er rond.  Geen vier weken na de goedkeuring van het decreet 
kreeg de CVP een electorale opdoffer die ze nooit te boven is gekomen (de kippencrisis van 
Dehaene), maar in de Gecoro's leeft ze voort.  De paars-groen-gele regering Dewael, de 
eerste zonder CVP, met Dirk Van Mechelen (VLD) op ruimtelijke ordening, heeft daar niks 
aan veranderd, in tegendeel zelfs.  Het "standen"-bloed kruipt waar het niet gaan kan.



richting trok.  (De reeds vermelde adviezen 11 van MiNa, SERV en de oude Vlacoro 
zijn daar een mooi voorbeeld van.)

Wat is de situatie vóór het decreet, en vóór het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?  
Een vastgeroest en klemgereden systeem onder manklopende centralistische 
controle, een patchwork van verworven rechten, waarin alleen gesjoemel, 
afwijkingen en uitzonderingen voor beweging zorgen.  Opvulregels en BPA's, 
bijvoorbeeld.  Meer frustraties dan kwaliteit.  Niemand is daar gelukkig mee.

Wat is het project ?  
Bevoegdheid én verantwoordelijkheid op diverse niveaus moeten de machine op 
een stuurbare manier weer in beweging brengen.  
Meer strategisch denken en handelen, met subsidiariteit (elk is legitiem op zijn 
niveau), deskundigheid en tegenspraak. 

Zijn de middelen daartoe aanwezig ?  
Nee.  
Het lokale niveau wordt essentieel, maar niemand wil de gemeente (of haar 
burgemeester) carte blanche geven, zonder dat er een aantal tegenkrachten worden 
opgezet.  Het rijtje mogelijke tegenkrachten is snel gemaakt.  Het decreet kiest niet 
(of nauwelijks) voor meer participatie, voor het opentrekken van de 
beslissingsprocessen naar de bevolking toe.  De nieuwe procedures verschillen 
daarin niet ingrijpend van de oude (die in feite een kalkje zijn van wat al in het 
begin van de 19de eeuw werd bedacht : bezwaarschriften).  Er komt wel wat meer 
zichtbaarheid, met registers en rapporten, enz.  Er komt ook meer deskundigheid : 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het decreet zorgen voor een ongeziene 
groei van het corps van stedenbouwkundigen in overheidsdienst en in private 
advies- en ontwerpbureaus  12 .  Maar dat alles vraagt tijd.  De auteurs van het 
decreet zijn op zoek naar meervoudige, tegensprekelijke en onafhankelijke deskundigheid, 
die bovendien niet te veel mag kosten.  Dat is een kwaliteit die het ambtelijk apparaat in 
de bestaande bestuurlijke context niet bieden kan : het is immers onderbemand, en 
ondergeschikt (een eigenschap die je in een ander perspectief ook loyauteit kan 
noemen), het kent een interne hiërarchie die vaak beknottend werkt (want gericht 
op het produceren van één advies), en het besteedt bovenmatig veel tijd en energie 
aan administratieve en juridische taken.  Onbekwaamheid en belangenvermenging 
mogen ook nooit helemaal uitgesloten worden.  Het antwoord van het decreet heet 
Gecoro, en dat antwoord is behoorlijk goed gevonden.  Wat het ambtelijk apparaat 
niet kan — voldoende onafhankelijk zijn van de politiek, tegenstrijdige adviezen ten 
volste tot hun recht laten komen, met meervoudige deskundigheid — dat kan een 
externe adviesraad misschien wel.  Vandaar de mix van (erkende) deskundigen en 
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11 Deze adviezen zijn opgenomen in de memorie van toelichting (1999).

12 Bestaat er enig onderzoek naar die snelle groei van het corps van stedenbouwkundigen, en 
naar haar kenmerken  ?  Is er misschien een cohorte-fenomeen, en wat kunnen daar de 
consequenties van zijn ?



van (niet minder waardevolle) ervaringsdeskundigen.  Want wie weet er beter dan 
een boer hoe een landbouwbedrijf in de ruimte staat ?  Wie ervaart hoe een winkel 
functioneert  ?  Wie kent de natuur, en de natuurlijke processen  ?   De logistieke 
problemen en de tijdshorizont van een bedrijf ?  

De adviesorganen zijn "deskundigencommissies", stelt de memorie van toelichting 
(pagina 11), en "voor de gemeenten is hierop uitzondering gemaakt."   Uitzondering, 
omdat het niet anders kon, lees ik er bij 13.  

Omdat het onmogelijk is om voor alle gemeenten voldoende lokale externe 
deskundigheid te mobiliseren (in de traditionele betekenis van het woord : iemand 
die door zijn opleiding en/of beroepshalve deskundig is) — zie onder meer het 
advies van de SERV — wordt  deskundigheid op het veld gezocht, en komt men 
uiteindelijk terecht bij de georganiseerde maatschappelijke geledingen.  In die optiek 
komen de Gecoro-leden niet om standpunten-van-hun-achterban te verkondigen, 
maar om expertise-en-diversiteit aan te dragen 14.

Toch zitten er gaten in het model.  Want wie weet wat van wonen   ?   Van 
woonbehoeften ?   Wie weet wat van jeugd ?  Van ouderen ?  Wie is daar deskundig 
in ?  Het pad van het Belgische/Vlaamse overlegmodel heeft diepe sporen.  Wat je 
ook doet, je wielen glijden er steeds in.  Die diepe sporen hebben namen als 
werkgevers en werknemers, en middenstand, en nog wat voor de boeren — alleen het 
milieu heeft recent een duurzaam extra spoor getrokken.  In een Gecoro, waar de te 
behandelen problematiek niet meteen sociaal-economisch is, wordt er dus vooral 
met sociale partners gesproken  15 .  Legitiem en onontbeerlijk zijn die zeker op 
nationaal en regionaal niveau, maar zijn ze dat ook voor ruimtelijk beleid in de 
gemeente ?  

Als elke vertegenwoordiger echter met overtuiging voor onafhankelijke deskundigheid 
gaat, met verschillende invalshoeken, en niet voor standpunten, en ook de formele 
deskundigen hun steentje bijdragen, hoeft die onvolkomenheid geen 
onoverkomelijk probeem te zijn voor een goede werking als kwaliteitsinstrument 16.  
Als...   want blijkens het rapport schort er nog wat aan de gewenste 
onafhankelijkheid (2013a, pagina 19).
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13  Er zijn — potentieel — 350 Gecoro's (waarvoor sommige voor heel grote gemeenten), 
tegenover slechts 5 Procoro's en 1 Vlacoro.  Toch worden zij de uitzondering genoemd, een 
lexicale keuze die mijns inziens geen toeval is.

14 "De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening is een maatschappelijke adviesraad" staat er op 
de gemeenschappelijke website van VRP en VVSG.  Feitelijk wel, maar niet in essentie, zo lijkt 
me.

15  Het zijn ook die organisaties die de beste ondersteuning geven aan hun Gecoro-leden 
(2013a, pagina 26).  Wat niet moet verwonderen, ze hebben er de middelen toe.

16 Op die manier ontstaat ook draagvlak, niet door representativiteit, maar door kwaliteit.  
Wie met een boer praat, heeft minder kans inzake landbouw domme dingen te doen.



Kan je participatie organiseren als je in stilte werkt ?

Tot zover de Gecoro als kwaliteitsinstrument.  Maar kan een Gecoro ook een 
participatie-instrument zijn, wat blijkens de rondvraag die Coppens, Voets en Van 
Wymeersch organiseerden eveneens een van de meest gewenste taakstellingen is 17 ?  
Sterkens & Coppens (2015, pagina 11) menen alvast van wel : "De Vlaamse Gecoro's 
vormen (...) een interessante case van de meer theoretische vraag hoe formele participatie 
invloed heeft op de politieke besluitvorming in ruimtelijke planning."  

Even googlen kan al veel helpen 18 : tik Gecoro en de naam van een Vlaamse krant, of 
een bekend en problematisch ruimtelijk dossier.  Wat blijkt ?  Gecoro's komen enkel 
in het nieuws... wanneer hun samenstelling ter discussie staat, of ze kandidaten 
zoeken.  Niemand weet echter wat er besproken wordt, en nog minder wat er 
besloten werd.  Weten de burgers zelfs maar dat er Gecoro's bestaan  ?  Gecoro's 
werken in stilte 19.  Is dat een expliciete vereiste, vanuit hun huishoudelijk reglement 
door de gemeente bepaald — "discretie" —, of is het vrijwillige zwijgzaamheid, 
vanwege Gecoro-leden die hun opdracht in laatste instantie aan de gemeenteraad te 
danken hebben ?  Kan je participatie (of zelfs inspraak) organiseren als je in stilte 
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17  Volgens de enquête bij de Gecoro-leden 97% bijval voor het kwaliteitsinstrument,  87% 
voor participatie, 74% voor controle, en 64% voor arbitrage (2013a, pagina's 39 tot 42). 

18  Googlen is geen wetenschappelijke methode — daarvoor zit er teveel positieve 
terugkoppeling in de zoekalgoritmen —, maar het mag wel een aanwijzing zijn.

19  Gecoro's publiceren vergaderingsverslagen en adviezen op het net, maar het is niet 
iedereen gegeven te weten dat dat gebeurt, en te begrijpen wat er geschreven staat.  Gecoro's 
hebben nauwelijks een participatie-bevorderende rol — wel gaan ze soms het gesprek aan met 
inspraakvragende (of -eisende) partijen, net als met andere belanghebbenden.



werkt  20  ?  Me dunkt van niet.  Participatie maakt lawaai, of is op zijn minst 
hoorbaar.  Ze komt van Ademloos, van stRaten-generaal en van Ringland, van Kobe 
Boussouw en Dirk Lauwers 21, of van Wouter Deprez, niet van een commissie die 
het daglicht schuwt, hoe degelijk haar werk ook is, en wat ook haar samenstelling 
moge zijn.

Ik voerde een kleine peiling uit bij 35  hoogopgeleide Vlamingen (m/v, jong/oud) uit diverse 
hoeken van het land, uit grote en kleine gemeenten (vaak met acute plannings-
vraagstukken).  Velen van hen weet ik erg in stedelijke problematieken geïnteresseerd.  
Sommigen zitten beroepshalve vrij dicht bij ruimtelijke planning.  Anderen geenszins.  Ik 
vroeg hen of ze wisten wat een Gecoro is, en — zo ja — of ze er een hadden. Op de 35 
vragen kreeg ik 18 antwoorden, een respons van 50%.
(Volgende percentages zijn berekend op de 18 antwoorden.)

• 17 % (3 respondenten) weet wat een Gecoro is, en weet dat de gemeente er een 
heeft.

• 17  % (3 respondenten) weet wat een Gecoro is, maar weet niet of de gemeente er 
een heeft (sommigen vermoeden van wel).

• 67 % (12 respondenten) weet niet wat een Gecoro is.

Nu even terug naar de representatieve samenstelling, die voor participatie heel 
belangrijk is.  "Algemene representativiteit van de adviesraden" is ook een insteek van 
het onderzoek (2013a, pagina 18).  Maar de blik is beperkt, tot (i) de terechte 
opmerking over de ondervertegenwoordiging van vrouwen, jongeren en 
laaggeschoolden ("Zeventig procent van de ondervraagde leden zijn mannen van 50 tot 60 
jaar oud, die bovendien een diploma hoger onderwijs hebben gehaald"), (ii) een korte 
opsomming van de vaakst aanwezige geledingen (natuur en milieu, landbouw, 
werknemers), en (iii) het positieve oordeel van de Gecoro-leden zelf omtrent de 
vertegenwoordiging van "de belangrijkste belangengroepen in de gemeente".  Een vorm 
van zelfbevestiging.

Wat is in hemels naam een maatschappelijke geleding ?   Komt het begrip, behalve in 
het decreet, ook elders voor ?   [Nauwelijks 22.]  Zijn huurders van sociale woningen 
— of huurders tout court — geen geleding ?   Je kan alleszins veronderstellen dat ze 
een belangrijke inbreng kunnen hebben wanneer er over ruimtelijk beleid 
gedebatteerd wordt.  Zijn mensen die een woning zoeken (die willen bouwen, 
verbouwen, kopen of huren) geen geleding   ?  En alleenstaande ouders, 
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20  Soms wordt een Gecoro ook als voorwendsel gebruikt om vooral géén participatie of 
inspraak te organiseren.  "We hebben toch een Gecoro, die dient daar voor."

21"Planning in actie : de rol van cijfers in het Uplace-debat" in dezelfde Ruimte & Maatschappij.

22 Het begrip "maatschappelijke geleding" hoort eerder thuis in het Ancien Régime, of in de 19de 
en vroeg 20ste eeuw, toen eenieder door één maatschappelijke positie bepaald werd.



gepensioneerden, spelende kinderen  23  en schoolgaande jeugd   ?   Komen die 
groepen in de Gecoro's als maatschappelijke geleding aan bod   ?   Of zijn het de 
werknemers — de vakbondsvertegenwoordigers — die al die rollen en taken op 
hun schouders nemen 24 ?

Natuur en milieu kan je bezwaarlijk een maatschappelijke geleding noemen, en 
landbouw is nauwelijks representatief, maar de invloed van en op de ruimte is heel 
groot, en daarom zitten er vaak en terecht vertegenwoordigers in de Gecoro's.  Voor 
kleinhandel geldt omzeggens hetzelfde.  Dat het vaak niet om representativiteit 
gaat, moge ook nog blijken uit de Gecoro's met maatschappelijke geledingen als 
kamers van notarissen, of sociale bouwmaatschappijen.  

Daaruit mag niet afgeleid worden dat Gecoro's geen participatie-instrumenten 
kunnen zijn.  Maar dan zullen ze wel bruggen moeten slaan.  En als participatie-
motor voor open participatieprocessen aan beide kanten (burger en 
bestuur)aanvaard kunnen worden.  Dergelijke Gecoro's zijn geen participatie, ze 
zorgen ervoor dat participatie mogelijk wordt. 

Controle, waarvoor ?

Omtrent de Gecoro als democratisch controle-instrument op het beleid zal ik hier 
kort zijn.  Deze functie lijkt me moeilijk te scheiden van beide vorige.  

Kwaliteitsverbetering zonder controle ?  Dan wordt ze facultatief — Au bon vouloir 
du Prince.  Participatie zonder (democratische) controle ?   Idem.  Controle zonder 
andere doelstellingen  ?   Ja, dat kan, met een controle die beperkt wordt tot het 
correcte verloop van de procedure.  Wat andere instanties ook wel kunnen, en 
waarvoor een (onbezoldigde) Gecoro wellicht moeilijk warm te maken is.  

Het democratisch karakter van de controle hangt dan af van de kwaliteit van de 
communicatie naar de burgers (wat Coppens, Voets en Van Wymeersch ook stellen, 
2013a, pagina 41), én van de opvolging van de adviezen :  wat doen ze ermee ?
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23 Voortgaande op regelmatige persberichten zijn spelende kinderen een van de belangrijkste 
items in de ruimtelijke problematiek, GAS-boetes voor overlast incluis (lawaai, klimmen in 
bomen).  Ver ná rijdende en geparkeerde auto's weliswaar.

24 Er zijn Gecoro's met vertegenwoordigers van de Jeugdraad, de Sportraad, de Senioren-
raad, de Cultuurraad...  Misschien bieden zij een beter antwoord naar representativiteit, en is 
de praktijk toch wat beter dan het uitvoeringsbesluit van het decreet.



Arbitrage, maar met welke deskundigheid ?

Het arbitragemodel, tenslotte, waarbij de Gecoro "een soort neutrale scheidsrechter 
[wordt] tussen burger en bestuur", stelt de vraag omtrent deskundigheid in een nieuw 
licht.  Coppens, Voets en Van Wymeersch wijzen op de hoge juridische vereisten die 
aan de arbitragebeslissingen van de Gecoro's worden gesteld, en op de problemen 
die daarbij rijzen (2013a, pagina 42) : "De behandeling van de bezwaarschriften krijgt 
steeds meer een juridisch karakter, waardoor het steeds moeilijker wordt voor niet-juristen 
om correcte adviezen op bezwaarschriften te formuleren en (...) de aandacht en energie in 
verhouding teveel naar tekst en formulering gaat dan naar inhoudelijk debat."  Misschien 
moet dat strikt juridische aspect uit de Gecoro's worden gelicht, en elders 
behandeld.  Het staat trouwens haaks op de andere verwachtingen, waarvoor enige 
vrijheid van denken wenselijk is.  De Gecoro kan dan een antwoord gevraagd 
worden op de inhoudelijke aspecten van de arbitrage — de opportuniteit van de 
aangevochten beslissing en van het bezwaar — waarna in een volgende fase de 
inhoudelijke aspecten (Gecoro) en de juridische ("elders") op gelijke voet worden 
geplaatst om tot een synthese te komen.  (Maar vraag me niet waar of door wie.)

De opmerking over het juridisch karakter doet trouwens vragen rijzen bij al wat 
elders in de teksten wordt gezegd omtrent deskundigheid, en met name bij de 
wederzijdse opinies terzake   : deskundigen en voorzitters die een "gebrek aan 
deskundigheid [vaststellen] bij heel wat vertegenwoordigers van de maatschappelijke 
geledingen" (2013a, pagina 19), en deskundigen die "niet altijd even deskundig blijken te 
zijn" (2013a, pagina 21).  Om welke deskundigheid gaat het hier  ?   Gaat het om 
deskundigheid inzake planningsprocessen en bestuurlijke kwesties   ?  Over 
procedures, termijnen, vrijwaring van rechten, enz.  Of over maatschappelijke en 
ruimtelijke dynamieken, verdringing, markt en betaalbaarheid, ecologische 
veerkracht, belevingswaarde, om enkele items te noemen ?  Heeft het zin Gecoro's 
met dezelfde juridische vragen op te zadelen, waar de ambtenarij al van de ochtend 
tot de avond te worstelen heeft ?  

Wie beslist hoe in een Gecoro ?    

Een heel enkele keer halen de beslissingen van een Gecoro wel het nieuws 25.  

In Antwerpen lezen we "dat het unanieme Gecoro-advies werd ondersteund door Gecoro-
lid Voka", alhoewel "Voka een ja-campagne voert in de aanloop naar het referendum" [dat 
enkele dagen later zou doorgaan], en verder "dat voor de tracékeuze ACV en een 
deskundige zich onthielden."  
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25  Deze krantentitels kwamen bij het googlen bovendrijven, enkele zeldzame inhoudelijke 
berichten tussen een overdaad aan artikels over de samenstelling van Gecoro's.  
De beslissing van de Antwerpse Gecoro dateert al van oktober 2009.  Het negatief advies in 
Hingene (gemeente Bornem) is van mei 2015.



Voor Hingene dat "het middernacht voorbij [was] toen de voorzitter van de Gecoro meldde 
dat er zeven leden van de adviesraad hadden tegengestemd en zes voor."

Heeft dit zin ?  Ik denk het niet, en wel om twee redenen.

1. In een adviesraad is de uitslag van een stemming 7 tégen en 6 vóór (dan wel 6 
tégen en 7 vóór) minder pertinent dan de inhoud van het advies.  Wat vindt de 
Gecoro belangrijk ?  Waarom heeft de Gecoro bezwaren ?  Op welke gronden 
kan zij niet tot een eensgezind standpunt komen ?  Door te stemmen ontwijkt 
de Gecoro haar adviserende opdracht, en stelt ze zich in de plaats van de 
gemeenteraad.

2. Wat is de zin van een adviesraad, als je het vraagstuk uiteindelijk toevertrouwt 
aan een wat toevallige opsomming van belangengroepen ?  Dat is toch geen 
advies.  En evenmin participatie.  Noch deskundigheid.  Dat is gewoon het 
doorschuiven van een bevoegdheid van het ene gremium naar het andere, 
zonder enig uitzicht op deskundigheid, draagvlak of legitimiteit.  Het enige 
voordeel is dan, dat een Gecoro bij wijlen de hete kolen uit het vuur kan halen, 
zodat de politici er hun vingers niet aan branden. 

Daarom wil ik deze twee voorstellen formuleren, die soms wat haaks staan op de 
actuele praktijk :

1. Stem minder vaak en, als je soms toch tot stemming overgaat, spreek op voorhand 
af — dat is : bij het begin van het mandaat — hoe je de resultaten interpreteert.  
Een stemming 7 tegen 6 (of zelfs 9 tegen 4) is géén beslissing, als het om 
adviesplicht gaat.  Spreek af dat er drie soorten antwoorden zijn : (i) consensus 
binnen de Gecoro (wat nog niet hetzelfde is als eenparigheid) ; (ii) dissensus 
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("de Gecoro is niet tot een eensluidend advies kunnen komen, en wel om volgende 
redenen...")   ; (iii) minderheidsadviezen, die ofwel een aanvulling, dan wel 
tegenspraak kunnen zijn.  En vermeld de respectieve argumenten.

2. Spreek af dat de leden van de Gecoro, die door de geledingen omwille van hun 
deskundigheid zijn voorgedragen, niét namens hun achterban spreken.  Dat is 
niet alleen belangrijk voor de adviescapaciteit van de Gecoro-leden zelf, maar 
ook voor de maatschappelijke geledingen, die zo het risico niet lopen, 
vastgespijkerd te worden op de eventueel consensuszoekende beslissingen 
van hun leden.

Dergelijke deskundigen-houding is naar mijn mening pertinenter dan een 
vertegenwoordigers-statuut, zowel voor Gecoro's die zich als kwaliteitsinstrument 
profileren, als voor Gecoro's die een participatie-motor zijn.  

Om af te ronden, en met hetzelfde perspectief, wil ik de rol van de ambtelijke 
deskundigheid nog even bekijken.  Die is momenteel, niet geheel toevallig, 
paradoxaal.  Ik citeer :  "Een aantal voorzitters uit grotere besturen gaven aan dat het 
doorgedreven professionalisme van de administratie soms ook een open en objectieve 
beraadslaging verhindert."  (Coppens, Voets en Van Wymeersch, 2013a, pagina 32).  
"Bijna de helft van de leden [van de Gecoro's] vindt dat de beraadslaging gestuurd wordt in 
de richting die het beleid of de administratie wenselijk acht." (idem, 2013b, pagina 12).

Met andere woorden, en wat kras gesteld, begrijp ik het zo :  Aan de jonge vrouw die 
als stedenbouwkundige werkt, die het dossier goed kent, die de buurt heeft afgestapt en met 
omwonenden heeft gepraat, die misschien urenlang met de projectvoerders onderhandeld 
heeft, wordt gevraagd haar mond te houden, opdat de oudere man in de Gecoro (die het 
dossier in een uurtje gelezen heeft) zou kunnen zeggen wat hij ervan vindt.  Zo loop je alvast 
niet het risico dat ze haar eigen chef of burgemeester tegenspreekt.  Wat een Gecoro-lid 
gelukkig wel kan, of zelfs van hem wordt verwacht.  Maar dat is een ander verhaal.  Dat 
de positie van de stedenbouwkundigen in het ambtelijk apparaat bevraagt.

Mijn advies ?  

Het mag best wat meer zijn.  Mik op meervoudige, tegensprekelijke en 
onafhankelijke deskundigheid, ook vanwege de ervaringsdeskundigen die door de 
zogenaamde maatschappelijke geledingen zijn voorgedragen.  Organiseer de boel in 
die zin, en sta positief ten overstaan van in de administratie reeds aanwezige 
deskundigheid.  Ga je voor participatie, gooi dan de ramen en deuren open.  Maak 
ruimtelijke planning begrijpbaar en bespreekbaar.  Zie de controletaak in functie 
daarvan.  En beperk de juridische verwachtingen inzake arbitrage.  Deskundigheid 
en deskundigheid zijn twee.  Een planningsproces is een voertuig, de reizigers zijn 
de mensen, en de ruimte waarin ze leven. 
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