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PARTNERS

DE STAD REGGIO EMILIA (IT) – 
HOOFDPARTNER
Reggio Emilia is een middelgrote stad in de 
regio Emilia-Romagna. De stad wenst het 
potentieel van haar peri-urbane gebieden 
te verbeteren. Inwoners vragen om een 
gezondere en duurzamere omgeving, 
herstel van het natuurlijke landschap en 
meer innovatieve landelijke activiteiten.

RESEARCH CENTRE ON ANIMAL 
PRODUCTION (CRPA) (IT)
CRPA biedt zowel de private als de publieke 
sector zijn expertise aan op het gebied van 
agrarische voedselproductie en het milieu.

STAD GENT (BE)
Gent is een stad met een groeiend aantal 
inwoners. Een deel van het Gents grondge-
bied is nog open ruimte met  natuurgebie-
den,  ‘groenpolen’ en landbouw, en wordt 
beschouwd als strategisch belangrijk voor 
de leefbaarheid van de stad.

INSTITUUT VOOR LANDBOUW-, VISSERIJ- 
EN VOEDINGSONDERZOEK (ILVO) (BE)
ILVO voert multidisciplinair, innovatief en 
onafhankelijk onderzoek uit naar duurza-
me landbouw op economisch, ecologisch 
en maatschappelijk vlak. Betere beleidsin-
strumenten voor plattelandsontwikkeling 
is een van de sturende doelstellingen.

EDC DEBRECEN (HU)
Debrecen, de tweede grootste stad van 
Hongarije, is een regionaal centrum met 
een intensieve economische groei. EDC 
Debrecen speelt een belangrijke rol in de 
economische ontwikkeling en stedenbouw. 
Kleine woonwijken, beschermde natuurlijke 
en culturele waarden, landbouwgronden en 
industriegebieden bevinden zich allemaal in 
de peri-urbane gebieden.

  
DE GEMEENTE ARISTOTELI 
CHALKIDIKIS (GR)
De peri-urbane regio Chalkidiki wordt 
gekenmerkt door een mengeling van 
landelijke en verstedelijkte gebieden. Als 
een van de meest bekende toeristische 
zomerbestemmingen in Griekenland moet 
de regio voldoen aan de behoeften van 
toeristen.
  

DE GEMEENTE VARBERG (SE)
De regio Halland wordt geconfronteerd met 
toenemende verstedelijking, zoals het geval 
is in Varberg. Varberg startte een strategische 
oefening rond stadsplanning die de peri-
urbane gebieden moet beschermen. Een 
van de instrumenten is het definiëren van 
lokale ontwikkelingsstrategieën.
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LOKALE ACTIEPLANNEN

De algemene doelstelling van het PROSPERA-project (PROmoting 
Sustainable development and regional attractiveness through 
PERi-urban Areas – bevordering van duurzame ontwikkeling en regionale 
aantrekkelijkheid in peri-urbane gebieden) is het verbeteren van het regionale 
beleid voor de bescherming en bevordering van natuurlijk erfgoed in peri-
urbane gebieden die door verstedelijking worden bedreigd. De ultieme ambitie is 
het voorkomen van verlies aan biodiversiteit, toenemende inname van open ruimte 
en de verdere achteruitgang van natuurlijke rijkdommen, door deze uitdagingen 
aan te grijpen als een manier om de regionale aantrekkelijkheid en de duurzame 
economische ontwikkeling te bevorderen.

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft PROSPERA een proces van 
interregionaal leren opgestart, dat onder meer bestaat uit studiebezoeken en 
kennisuitwisselingssessies. Dit proces was gericht op het verwerven van een beter 
inzicht in de lokale situatie van de partners, het vaststellen van gemeenschappelijke 
uitdagingen en het vinden van inspiratie in de goede praktijken die door de partners 
werden voorgesteld. ILVO publiceerde een PROSPERA-syntheseverslag over 
de gemeenschappelijke uitdagingen die via een “Bingo”-workshop aan het licht 
gekomen zijn.  Beeldmateriaal en andere tools werden ontwikkeld ter ondersteuning 
van het leerproces en om de partners te stimuleren bij de uitwerking van hun lokale 
actieplannen.  

REGGIO EMILIA

Naam van het beleidsinstrument:  
Gemeentelijk Uniek Planningsdocu-
ment (DUP) 

Naam van de actie:  De Voedselraad 
van Reggio Emilia
Beschrijving:  Reggio Emilia stelt zich 
tot doel de duurzame ontwikkeling van 
peri-urbane gebieden te ondersteunen 
door de oprichting van een participatief 
bestuursorgaan om de overgang naar 

DEBRECEN

Naam van het beleidsinstrument: Duurzame Stedelijke 
Ontwikkelingsstrategie van Debrecen 2021-2027

Actie 1: Naam van de actie: Opvolging van de maatregelen 
rond peri-urbane gebieden in de SUDS
Beschrijving: Het PROSPERA-project heeft geleid tot de op-
name van peri-urbane gebieden als doelstelling in de Duur-
zame Stedelijke Ontwikkelingsstrategie (SUDS) van Debre-
cen. De actie heeft tot doel de uitvoering van de geplande 
maatregelen in de peri-urbane gebieden op te volgen. 

Actie 2: Naam van de actie: Digitaal en zeer nauwkeurig 
register van groene zones en bomen
Beschrijving: De actie heeft tot doel een zeer nauwkeurige 
databank te ontwikkelen die informatie bevat over de toe-
stand van stedelijke groene zones en bomen. De gegevens 
van het register zullen uiteindelijk worden gebruikt ter on-
dersteuning van het besluitvormingsproces en bijdragen 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen vermeld in de 
strategie van de stad. 

GENT

Naam van het beleidsinstrument: 
Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent

Naam van de actie:  Concretisering van de visie op  
landbouw en OCMW-gronden voor landbouw
Beschrijving: Landbouwgrond is een belangrijk onderdeel 
van de openbare ruimte in het peri-urbane gebied rond 
Gent. Dit wordt ook erkend in bestaande beleidskaders 
zoals Ruimte voor Gent en de Gentse voedselstrategie 
Gent en Garde. De Stad beschikt echter over weinig 
instrumenten om de duurzame ontwikkeling van deze 
landbouwgronden te bevorderen.  Daarom wil de Stad Gent 
de visie op landbouw en OCMW-gronden voor landbouw 
concretiseren.  Dit gebeurt op een participatieve manier, in 
overleg met landbouwers en andere stakeholders. Er worden 
ook gegevens en kaartmateriaal gecreëerd over landbouw 
in Gent en de OCMW-gronden, die het visievormingsproces 
kunnen ondersteunen.

ARISTOTELI CHALKIDIKIS

Naam van het beleidsinstrument: 
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van Aristotelis

Actie 1: Naam van de actie: Een vernieuwd 
beleidskader voor de bevordering van natuurlijk 
erfgoed ten behoeve van duurzame ontwikkeling 
en regionale veerkracht
Beschrijving: Een handleiding voor de verbetering van 
Lokale Beleidsinstrumenten rond de thematiek van 
het project en met als resultaat: natuurbescherming 
en bevordering van natuurlijk erfgoed. 

Actie 2: Naam van de actie: Versterking van de 
bescherming en de bevordering van natuurlijk 
erfgoed door de invoering van de begrippen 
“duurzaamheid” en “veerkracht” in de 
toeristische sector en de landbouwsector
Beschrijving: Een netwerk van lokale actoren uit de 
toeristische sector en de landbouwsector voor de 
bescherming van natuurlijk erfgoed en economische 
groei in de regio van Aristotelis.

VARBERG

Naam van het beleidsinstrument: 
Gemeentelijk Overzichtsplan voor 
Varberg

Naam van de actie: Verbetering van 
het planningsproces voor een nieu-
we Groene As 
Beschrijving: Met de “Verbetering van 
het planningsproces voor een nieuwe 
Groene As” in Varberg wil de stad het 
stakeholders en toekomstige gebrui-
kers van deze groene assen mogelijk 
maken bij het ontwikkelings- en plan-
ningsproces betrokken te zijn, en dat 
meestal buiten de formele beleidspro-
cedure om.

een duurzaam agro-voedingssysteem naar het voorbeeld van de “Gentse Voedselraad” 
te bevorderen.  Door alle relevante stakeholders actief bij de besluitvorming te betrekken, 
zal de Voedselraad van Reggio Emilia het lokale bestuursmodel voor de voedseltransitie 
innoveren door middel van een participatieve, transversale en “datagestuurde” aanpak 
op basis van een objectieve interpretatie van de lokale dynamiek. Het lokale actieplan 
van Reggio Emilia zal dus een verbetering vormen op de strategische beleidslijnen en 
prioriteiten die in het Gemeentelijke Unieke Planningsdocument zijn opgenomen.

Jammer genoeg werden de oorspronkelijke plannen voor de 
terreinbezoeken ingrijpend gewijzigd door de COVID-19 crisis en 
moesten ze (volledig of gedeeltelijk) online plaatsvinden. Door ILVO 
werd een Richtlijn voor online werkbezoeken ontwikkeld als leidraad 
voor het proces.  Tijdens de werkbezoeken bespraken de partnersteden 
de toepasbaarheid in hun eigen stad van elk van de goede praktijken 
met hun lokale stakeholders. 

De projectpartners legden hun overwegingen met betrekking tot 
hun leerervaringen en de mogelijk overdraagbare goede praktijken 
vast in PROSPERA-leerverslagen, die door CRPA en ILVO werden 
samengevat in het syntheseverslag over kennisuitwisseling.

Op basis van de internationale kennisuitwisseling werd door elke 
PROSPERA-partner met de steun van hun stakeholders een Lokaal 
Actieplan ontwikkeld ter verbetering van het lokale beleidsinstrument 
voor hun peri-urbane gebieden, op basis van de lessen die ze uit de 
ervaringsuitwisseling hadden getrokken.


