Persbericht

Huidig ruimtelijk beleid in België is op
lange termijn onhoudbaar
Het bijzondere stedelijk patroon van ons land impliceert specifieke uitdagingen inzake
mobiliteit, energie, ruimtegebruik, enz. In aanloop naar de verkiezingen lanceert ORI als
brancheorganisatie van de advies- en ingenieursbureaus in België, haar memorandum 2014
met concrete en cruciale aanbevelingen voor de komende legislatuur. Er is immers hoge nood
aan een duurzaam beleid, aangepast aan de structurele organisatie van ons land.
Brussel, 12 mei 2014 – Na een kritische analyse van de pijnpunten binnen de sector van advies- en
ingenieursbureaus lanceert ORI, met het oog op de naderende verkiezingen, haar memorandum 2014.
Hierin staan tientallen uitgewerkte strategische adviezen vervat, die essentieel zijn om adequate en
toekomstgerichte antwoorden te bieden op de uitdagingen eigen aan het huidige ruimtelijk model van
België, die – nu of zeer binnenkort – een rem betekenen op onze economische ontwikkeling.
Uitgroeien tot metropolitane regio
“Het Belgisch landschap kenmerkt zich door een verspreid vestigingspatroon”, verduidelijkt Bernard
Gilliot, Voorzitter van ORI. “Steden, dorpen en open ruimtes vormen een interdependent, fijnmazig
netwerk, hetgeen aangeduid wordt met de term ‘nevelstad’. Dit complex ruimtelijk model staat in
scherp contrast met de geconcentreerde wereldsteden en grootstedelijke regio’s in andere landen.
Onze verscheidene stedelijke kernen kunnen enkel en alleen een internationale rol van betekenis spelen
indien ze collectief als ‘metropool’ functioneren. Dit vereist echter dat de overheid volop inzet op de
troeven inherent aan de regio’s en deze op een duurzame manier verder uitbouwt.”
De praktijkgerichte adviezen in het ORI memorandum 2014 zijn opgesplitst in vijf verschillende
domeinen: een eerste luik focust op het vergunningenbeleid. Hierin wordt vooral de complexiteit en
de inertie van de bestaande voorschriften en procedures gehekeld, aangezien het een weinig
aantrekkelijk investeringsklimaat in de hand werkt en onze internationale concurrentiepositie
ondermijnt. Vervolgens komt mobiliteit aan bod met concrete oplossingen voor het overbelast
verkeersnet, zoals een betere ontsluiting van Brussel, de realisatie van extra ‘missing links’, meer
verkeersveiligheid, enz. Het energiebeleid komt als volgende aan de beurt, waarbij hernieuwbare
bronnen en innovatie de sleutelwoorden vormen. Daarna wordt het patrimonium onder de loep
genomen, met aanbevelingen voor een efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur en de
garantie van duurzaamheid voor nieuwe gebouwen. Ten slotte stelt ORI de oneerlijke concurrentie in
de sector aan de kaak en wijst het op mogelijke ingrepen die zorgen voor een gezondere marktwerking.
“Met dit memorandum 2014 neemt ORI haar verantwoordelijkheid op als overkoepelend orgaan van
de advies- en ingenieursbureaus in België. Op deze manier wijzen we de aanstaande beleidsvoerders

niet alleen op de bestaande problematieken, maar reiken hen bovendien futureproof oplossingen op
maat aan”, besluit Bernard Gilliot.
Het volledige officiële memorandum van ORI is op aanvraag beschikbaar via: mh@vademecom.be.
Over ORI:
ORI is de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. Ze vertegenwoordigt ongeveer 60
bureaus met globaal 5.000 werknemers die jaarlijks projecten ondersteunen en voorbereiden ter waarde van 10
miljard euro aan investeringen. Dit zowel in de publieke als in de private sector, en in een brede waaier van
domeinen zoals gebouwen, infrastructuur & transport, milieu, water, ruimtelijke planning en energie.
ORI vertegenwoordigt haar leden in platforms en netwerken zoals het VBO, VOKA, Beci en Uwe. Ze is ook lid van
de Europese organisatie EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) en van de
wereldwijde organisatie FIDIC (International Federation of Consulting Engineers).
ORI is vooral actief op 3 domeinen: belangenverdediging, diensten naar leden en het stimuleren van innovatie
en creativiteit in de sector.
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