
Provinciaal reglement voor DNA-masterplannen in dorpen  

  

Artikel 1   Doelstelling en toepassingsgebied  

In het kader van haar plattelandsbeleid stimuleert de Provincie West-Vlaanderen het ontwikkelen van visies op 

de toekomst van dorpen. De focus ligt daarbij op het versterken van het ‘DNA’ van het dorp: de ruimtelijke 

eigenheid. De methodiek daarbij omvat de organisatie van een ontwerpweek met bestuurders, bewoners en 

experten. De finaliteit ervan zijn masterplannen die de toekomstige ontwikkeling van de dorpen sturen.  

Binnen de beleidsdoelstellingen van haar meerjarenplan 2020-2025 en binnen de perken van de daartoe op het 

budget van de Provincie West-Vlaanderen ingeschreven en beschikbare kredieten van en overeenkomstig de 

bepaling van dit reglement selecteert de deputatie jaarlijks dorpen die aanmerking komen voor dergelijke 

steun bij DNA-masterplannen.  

  

Art. 2   Begripsomschrijving  

Dorpen zijn woonkernen van een zekere omvang, gelegen in een relatief landelijk gebied.  

Lokale besturen zijn gemeentebesturen of OCMW-besturen. In dit reglement wordt er de voltallige 

gemeenteraad mee bedoeld.  

Masterplannen zijn toekomstvisies waarin de ontwikkeling van een geheel dorp wordt verkend met een 

perspectief van meerdere jaren, met oog voor meerdere beleidssectoren en met als conclusie aanbevelingen 

en ontwikkelingsprincipes.  

DNA van het Dorp-trajecten zijn trajecten georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen, waarbij een 

ontwerpbureau een lokaal bestuur ondersteunt om een masterplan voor één dorp te ontwikkelen, op een 

manier die de eigenheid van het dorp, de landschappelijke inpassing en de participatie van de bewoners en 

bestuurders sterk benadrukt. Een vast onderdeel van zo’n traject vormt een ontwerpweek.  

Een ontwerpweek is een ontwerpproces waarbij focus, creativiteit en betrokkenheid worden verhoogd door op 

één werkweek van vijf dagen in groep grote ontwerpstappen te nemen. De experten en direct betrokkenen 

worden uitgenodigd vanuit hun specifieke rol en expertise om ter plaatse hun ontwerp gezamenlijk tot stand te 

brengen. Bestuurders worden op maandag-, woensdag en vrijdagavond als ‘critical friends’ gevraagd om de 

resultaten mee vorm te geven. Op woensdag en vrijdagavond worden ook de bewoners betrokken. Een 

ontwerpweek vraagt intensieve begeleiding om bijvoorbeeld de opdracht helder te maken voor alle 

deelnemers, uitdagingen en ontwerpvraagstukken logisch aan te pakken, de groepsdynamiek te bewaken en 

tijdig te synthetiseren.  

  

Art. 3   Ontvankelijkheid  

§1 De ondersteuning kan enkel worden aangevraagd door een lokaal bestuur, en moet betrekking hebben op 

een dorp gelegen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Centrumsteden zijn uitgesloten van 

deze ondersteuning. Dorpen gelegen binnen afgebakend stedelijk gebied zijn uitgesloten van deze 

ondersteuning.  



§2 Aanvragen die betrekking hebben op een dorp waaraan de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag reeds een 

toelage vanuit het provinciaal reglement voor ondersteuning van dorpen op het platteland was toegekend of 

uitbetaald, komen niet meer in aanmerking.  

§3 Per gemeente en per legislatuur komt slechts één dorp in aanmerking voor ondersteuning.  

§4 De ontvankelijkheid van de voorstellen wordt beoordeeld door het plattelandsloket.  

  

Art 4   Procedure - Verloop van het dossier voor de aanvraag  

§1 Er wordt jaarlijks één indieningsronde voorzien. Aanvragen kunnen enkel ingediend worden in het kader van 

een projectoproep, waarvan de deputatie de inhoudelijke prioriteiten en modaliteiten vastlegt. Daarnaast kan 

de deputatie in functie van gedetecteerde noden of opportuniteiten op elk moment een projectoproep 

lanceren, waarvan zij de inhoudelijke prioriteiten en modaliteiten vastlegt. Het plattelandsloket staat ter 

beschikking van de aanvrager voor informatie betreffende de toepassing van dit reglement.  

§2 Een schrijven van de lokale overheid moet worden ingediend ten laatste op de laatste werkdag van 

september, ondertekend namens de gemeenteraad, waarin het dorp, de noodzaak en de gemeentelijke 

omkadering van een masterplan bondig worden geschetst. Het aanvraagformulier wordt volledig digitaal (niet 

handgeschreven) gevuld en ingediend bij de Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking (EEIS) 

van de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, 

plattelandsloket@westvlaanderen.be.  

§ 3 Een adviescommissie wordt door de deputatie aangesteld voor de duur van de legislatuur plus één jaar. Ze 

is samengesteld uit minstens 5 personeelsleden van de provinciale diensten van de provincie West-Vlaanderen. 

De adviescommissie zal binnen de zes weken na het verstrijken van de indieningsdatum een advies voor 

selectie van dorpen maken. Bij dat advies wordt ook aangegeven welke studiebureaus het meest aangewezen 

zijn om de masterplannen te begeleiden.  

§ 4 De aanvrager kan worden uitgenodigd om gehoord te worden door de adviescommissie.  

§ 5 De deputatie brengt de gemotiveerde beslissing ter kennis aan de aanvrager.  

§ 6 Voor elk van de geselecteerde dorpen zal een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden met het 

lokaal bestuur. Daarin treedt de Provincie West-Vlaanderen op als opdrachtencentrale. De  

samenwerkingsovereenkomst stipuleert ook de procedure om tot een masterplan te komen. Het aangestelde 

onderzoeksteam dient gesplitste facturen in, waarbij de provincie West-Vlaanderen maximaal 25 000 € incl. 

BTW per dorp, en maximaal 50 % van het totaalbedrag. De factuur gericht aan het lokaal bestuur heeft een 

plafond dat in de samenwerkingsovereenkomst wordt bepaald.  

§ 7 Elke overeenkomst zal de opmaak van een ‘DNA-analyse’, het houden van een ontwerpweek en het 

finaliseren van een masterplan omvatten. Een redelijke termijn voor die procedure lijkt 6 maanden, hoewel in 

de samenwerkingsovereenkomst daarvan kan worden afgeweken.  

§ 8 De deputatie kan door de administratie nazicht laten uitoefenen met het oog op de juistheid van de 

verstrekte gegevens. Het initiatief moet vrij toegankelijk zijn voor toezicht door personeelsleden van de 

Provincie West-Vlaanderen.  

  



Art. 5   Criteria   

§1 Het gaat om de opmaak van minstens een masterplan voor een dorp  

§2 Om in aanmerking te komen, moet de aanvraag aan volgende verplichte, cumulatieve criteria voldoen:  

• Het dorp vraagt om een masterplan dat de eigenheid en identiteit ervan benadrukt. Bijvoorbeeld:  

- Het masterplan leidt naar meer kwalitatieve en herkenbare publieke ruimte. 

- Het masterplan duidt onderscheidende kenmerken van het dorp aan.  

• Het dorp vraagt om een masterplan dat zorgt voor een betere landschappelijke inpassing. 

Bijvoorbeeld:  

- Het masterplan voorziet een kwalitatieve afwerking van de dorpsranden.  

- Het masterplan versterkt het klimaatadaptieve karakter van het watersysteem (zoals neerslag 

opvangen, infiltratiecapaciteit verhogen, vertraagd afvloeien, vasthouden tijdens 

droogteperiodes).  

- Het masterplan past het dorp in een bovenlokaal groen-blauw netwerk.  

• Het dorp vraagt om een masterplan dat specifieke ruimtelijke uitdagingen aanpakt. Bijvoorbeeld:  

- Het masterplan streeft naar een maximale reductie van het ruimtebeslag.  

- Het masterplan ondersteunt de realisatie van nieuwe woonvormen.  

- Het masterplan houdt rekening met parkeerproblematieken, verkeersleefbaarheid, trage 

mobiliteit en de overstap tussen vervoersmodi in het dorp. 

- Het masterplan speelt in op bevolkingsprognoses.  

§3 De volgende facultatieve, cumulatieve criteria kunnen de afweging tussen meerdere voorstellen beslechten:   

• Er is voldoende regionale afweging tussen de verschillende voorstellen.  

• Het gaat om een dorp met een objectief vast te stellen verhoogde kwetsbaarheid of een objectief vast 

te stellen urgentie om een masterplan op te maken. Het gaat bijvoorbeeld om een dorp met een 

uitzonderlijk landelijk karakter, of een grote woondruk.  

• Het masterplan streeft naar een maximale uitvoeringsgerichtheid, en toont dat ook aan. Het lokale 

bestuur heeft een helder engagement om het masterplan om te zetten in uitvoeringsmaatregelen.  

  

Art 6   Procedure - Afdeling dorpen in de T.OP Kustzone   

§1 Voor dorpen gelegen in de gemeenten T.OP Kustzone wordt gedurende de duur van het Vlaams programma 

T.OP Kustzone een andere procedure gevolgd. Het gaat op het ogenblik van goedkeuring van het reglement om 

dorpen gelegen op het grondgebied van de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, 

Bredene, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Lo-Reninge, Veurne, Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Zuienkerke, 

Damme, Alveringem en Diksmuide.   

§2 Aan de adviescommissie wordt ook één ambtenaar van het Departement Omgeving, betrokken bij T.OP 

Kustzone, toegevoegd, met stemrecht.  

§3 In de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen en het lokaal bestuur zal ook het 

Departement Omgeving worden opgenomen. Zij kan een maximale inbreng van 25 000 € (incl. BTW) doen, die 

ook maximaal 33,33 % van de totaalfactuur zal inbrengen.  

§4 Het Departement Omgeving kan voor dorpen in de T.OP Kustzone extra bepalingen laten opnemen in de 

samenwerkingsovereenkomst omtrent de te volgen procedure, of het op te leveren resultaat.  



  

  

Art. 7   Herkenbaarheid van de Provincie West-Vlaanderen  

Er zijn vereisten met betrekking tot de provinciale herkenbaarheid, beschreven in het reglement inzake 

provinciale herkenbaarheid van 12 mei 2005. Het betreft herkenbaarheidsvereisten van de categorie 

‘gemiddeld’. Elke initiatiefnemer verbindt er zich minstens toe in alle publicaties, evenementen en toespraken 

in verband met het initiatief gebruik te maken van het logo van de Provincie West-Vlaanderen, de betrokken 

gedeputeerden of raadsleden uit te nodigen en te vermelden dat het project tot stand kwam ‘met de steun van 

de Provincie West-Vlaanderen’.   

  

Art. 8   Wijzigingen en betwistingen  

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement.   

  

De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na advies van de 

bevoegde commissie.   

  

De deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing verlenen van sommige 

voorwaarden en bepalingen van dit reglement. De aanvrager moet daartoe een gemotiveerd verzoek indienen 

bij de Provincie West-Vlaanderen..   

  

Art. 9   Slotbepalingen  

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2020 en wordt opgeheven op 31 december 2025.  

.   


