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1. Situering 

Er is in het kader van mobiliteitsbeleid nieuwe regelgeving van toepassing met 

het decreet ‘Basisbereikbaarheid’ (zie nota 2000591 dd. 6 februari 2020). 

Dit decreet ‘basisbereikbaarheid’ (in werking sedert 22/06/19) heeft tot doel het 
mobiliteitsbeleid te ontwikkelen “gericht op het garanderen van de 
bereikbaarheid van onze samenleving. Daarbij wordt geïnvesteerd in een 
mobiliteitssysteem waarmee de economie en de maatschappij ondersteund 
worden. Het mobiliteitssysteem is duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal. 
Het wordt uitgebouwd en geëxploiteerd met aandacht voor toegankelijkheid en 
leefbaarheid.” 

Hiervoor wordt met 15 Vlaamse Vervoerregio’s (“VVR”) gewerkt, waarvoor 

volgens deze nieuwe visie per vervoerregio resp. Regionale Mobiliteitsplannen 

en Openbaar Vervoersplannen worden opgemaakt. Oost-Vlaanderen is 

hoofdzakelijk opgedeeld in 4 vervoerregio’s (Gent, Waasland, Aalst en 

Vlaamse Ardennen), en twee gemeenten behoren tot een aanpalende 

vervoerregio (Beveren tot VVR Antwerpen, Buggenhout tot VVR Vlaamse 

Rand. 

Deze regionale mobiliteitsplannen bevatten een visie op lange termijn, met een 

actieplan om dit te bereiken in de resp. VVR’s. Hiertoe behoren in hoofdzaak 

elementen rond de resp. netwerken, bv. fietsnetwerk maar ook het openbaar 

vervoernetwerk. Het huidige openbaar vervoernetwerk wordt volgens de 

principes van dit decreet op korte termijn al bijgestuurd (eind 2020, 

implementatie in 2021), en er volgt een grondige hertekening op middenlange 

termijn (2030), als onderdeel van Regionaal Mobiliteitsplan. 
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Ook de korte termijn-bijsturing zit vervat in een Openbaar Vervoersplan, dat in 

verschillende fases wordt opgebouwd (Oriëntatienota, Ontwerp OV-plan, 

Definitief OV-plan), en in een strak budgettair kader zit. In de resp. fases wordt 

er cfr. de afspraken hierover op deputatie dd. 06/02/20 ten gepaste tijde 

teruggekoppeld, met een kennisname van het document, en met de 

goedkeuring van het OV-plan mits inachtname van het provinciaal advies voor 

de bestuurlijke Vervoerregioraad.  

Op 26 maart jl. kwam de zgn. Oriëntatienota van het Openbaar Vervoersplan 

Waasland ter kennisname, incl. goedkeuring van het provinciaal advies tav de 

Bestuurlijke Vervoerregioraad Waasland op deputatie (zie nota 2001319). 

Vandaag ligt de goedkeuring van het ‘Ontwerp Openbaar Vervoersplan 

Waasland’ aan u voor, mits inachtname van het provinciaal advies hierop, tbv. 

de bestuurlijke Vervoerregioraad Waasland op 25 juni 2020 (namiddag).  

2. Ontwerp Openbaar Vervoerplan Waasland 

Het decreet bepaalt dat het netwerk voor openbaar vervoer per vervoerregio 

wordt herbekeken vanuit de reële en de potentiële vervoersstromen 

(=vraaggericht). Dit netwerk sluit aan op het treinnet, en bestaat verder uit 3 

‘lagen’ : ‘Kernnet’, ‘Aanvullend net’ en ‘Vervoer op maat’ (VOM). De federale 

overheid bepaalt het treinnet, Vlaanderen het Kernnet (hoge vervoersvraag 

tussen de steden, regionale attractiepolen en op stedelijk niveau de grote 

assen), en de Vervoerregio’s bepalen het ‘Aanvullend net’ (toevoerfunctie 

vanuit kleinere kernen naar Kernnet en spoornet) en het ‘Vervoer op Maat’ 

(VOM). De Vervoerregio’s kunnen ook wel het Kernnet en het Treinnet 

adviseren. 

De voorliggende (en bijgevoegde) documenten zijn het Ontwerp van OV-plan 

en de twee presentaties bij dit agendapunt op de voorbije bestuurlijke VVR (dd 

11/06/20).  

Inhoud OV-plan :   

- Basisscenario Kernnet en Aanvullend net (p. 24, fig. 12 p.26, e.v.), met 

een analyse, en conclusie. Voor het Waasland ‘dekt’ het basisscenario 

ca. 90% van de huidige vervoersvraag. 

Het ‘Kernnet’ is een netwerk van vast en lijn-gebonden openbaar 

vervoer met minimale bedienings- en comfortvoorschriften en een 

minimaal voorzieningenniveau ter hoogte van haltes, maximaal gericht 

op combimobiliteit. Het is een netwerk dat op gewestelijk schaalniveau 

de grote kernen met elkaar verbindt (interregionaal) en daarin 

complementair is aan het treinnet. Hierin heeft de VVR een adviserende 

rol. 

Het ‘aanvullend net’ bestaat uit lijnen met een uitdrukkelijke feeder 

functie vanuit en in de kleinere kernen naar de lijnen van het Kernnet 

van het stads- en streekvervoer en het treinnet. Daarnaast bestaat het 

ook uit ontsluitende lijnen. Het aanvullend net is volledig complementair 

aan het Kernnet. Hier heeft de VVR een beslissende rol. 

- Voorstel van Vervoer op Maat (VOM), met diverse concepten (oa 

flexbus of flextaxi), locatie mobipunten en duiding kostprijs VOM, om de 

overige ca. 10% dekkingsgraad van de huidige vervoersvraag te 

bereiken; hier heeft de VVR een beslissende rol. 
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- Conclusie Kernnet/aanvullend net +VOM : met dit voorstel wordt binnen 

strak budget een bescheiden stijging van het OV-gebruik beoogd van 

+7,5%. 

- Verdere planning : korte termijn OV-plan moet in exploitatie gaan eind 

’21. Hiervoor komt het Ontwerp van OV-plan op bestuurlijke VVR dd 

25/06/20, waarna rekening houdend met de adviezen van de resp. 

VVR-leden een definitieve versie van het OV-plan op de bestuurlijke 

VVR van september ’20 komt. Daarna dienen alle verdere 

voorbereidingen getroffen te worden voor de implementatie eind ‘21. 

Ondertussen wordt er ook een lange termijn visie en -aanpak uitgewerkt 

ikv het RMP tegen medio ‘21.  

3. Advies OV-plan 

Vanuit het bovenlokale niveau geven we volgend advies mee :  

Algemene bevindingen :  

- Ambitie : gezien strak budgettair kader, spreken we eerder van 

bescheiden ambitie (zie hoger, +7,5% OV-gebruik tav vandaag). De 

huidige nota’s vertrekken van een ‘as is ‘ situatie (huidige 

vervoersvraag). Om een duurzame omslag te maken (cfr. principe 6) zal 

er meer nodig zijn. Hiervoor vragen we om in de LT-aanpak van het 

RMP voldoende ruimte te voorzien om samen ook ‘as if‘-scenario’s op 

te maken. Het is wenselijk dat er streefwaarden worden opgesteld 

waaraan een duurzaam mobiliteitssysteem moet voldoen op termijn.  

- Het decreet basisbereikbaarheid steunt heel sterk op ‘combimobiliteit’. 

Hierbij is een betere afstemming tss. en met de resp. 

mobiliteitsnetwerken (o.a. het Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk incl. Fietssnelwegen) cruciaal, en dient dit ook samen 

met het ruimtelijk beleid bekeken worden. Door het feit dat het 

voorliggend korte termijn OV-plan niet kadert in het Regionaal 

Mobiliteitsplan, is de link met de andere netwerken (bv. fietsnetwerk) en 

de ruimtelijke ontwikkelingen te beperkt in deze fase. We vragen dat 

deze link veel nadrukkelijker en geïntegreerd is bij het Regionaal 

Mobiliteitsplan, maar ook bij de uitvoering van dit OV-plan op terrein 

(bv. uitrol en inrichting en locatiekeuze mobipunten).  

- Interregionale relaties : Mede door de ligging en de schaal van de 

Vervoerregio, maar ook algemeen, wensen we het belang van de 

relaties met de omliggende VVR’s, en daarin de attractiepolen, te 

onderstrepen, alsook naar een goede afstemming tussen de resp. OV-

plannen. Zie ook verder bij de regiospecifieke bemerkingen. 

- Treinnet : dit is de ruggengraat van het OV-net; belangrijk is ook bij de 

implementatie van dit OV-plan, de afstemming met de dienstregelingen 

op dit Treinnet, zeg maar het ‘Vervoersplan 2020-2023’ (in opmaak). 

Omwille van coronamaatregelen is dit niet meer dit voorjaar kunnen 

besproken worden met de Oost-Vlaamse stads- en gemeentebesturen, 

maar dit zal wel in september gebeuren. We vragen alsnog een 

afstemming met de dienstregeling van het nieuwe NMBS-vervoersplan, 
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om ook ikv dit OV-plan van een geïntegreerd netwerk te kunnen 

spreken.  

- KN/AN : Hier vragen we aandacht voor de bovenlokale/regionale 

attractiepolen, ook diegene die net buiten de VVR-grens liggen.  

- VOM Vervoer op Maat :  

o Voor de deelgebieden in de VVR die niet door het Kernnet of het 

Aanvullend net bediend worden, kan er met Vervoer op Maat 

(dat verschillende vormen kan hebben : flexbus, flextaxi, 

taxicheques, deelmobiliteitssystemen zoals deelfietsen, 

deelauto’s, maar ook Aangepast Vervoer) een aanbod 

aangeboden worden om ook die vervoersvraag te dekken. 

Hiervoor worden wel garanties gevraagd naar voldoende 

‘beschikbaarheid’ (er is effectief een voertuig) en 

‘toegankelijkheid’ (voertuig dat indien noodzakelijk ook 

toegankelijk is voor persoon met een beperkte mobiliteit), en 

wordt aandacht gevraagd voor betaalbaarheid voor de 

gebruiker.  

o Werking mobiliteitscentrale : Cruciale ‘draaischijf’ bij Vervoer op 

Maat is de werking van de mobiliteitscentrale die vraag en 

aanbod kan matchen en een antwoord biedt/regelt. Dit moet 

eenvoudig bereikbaar en adequaat zijn.  

o Mobipunten :  

De provincie Oost-Vlaanderen trekt momenteel een pilootproject 

‘Netwerk Mobipunten’. Vanuit dat project wordt op de aanpak 

van mobipunten in de OV-plannen en RMP’s gereflecteerd door 

middel van een adviesnota in bijlage (statuut : werktekst). 

Gelieve deze mee te nemen bij de verdere uitwerking van het 

RMP en de mobipunten. Hierin gaat oa aandacht naar : 
▪ De functionele invulling van een ‘mobipunt’ (buurtfunctie, 

opstap- of afstapfunctie, overstapfunctie), vs. de ‘schaal’ 
van het mobipunt (en de invulling die het krijgt ngt de 
schaal).  

▪ Voldoende linken leggen met andere netwerken (bv 
fiets), nu, en ikv Mobiliteitsplan (zie hoger).  

▪ Voor toekomstig OV-plan best ook meer actuele 
gebruiksdata en ook niet alleen functioneel verkeer maar 
ook recreatief en sociaal gebruik mee in ogenschouw 
nemen. Dat kan voor bepaalde mobipunten bv. 
versterkend werken.  

▪ De uitbouw van deze mobipunten vormt een 
onlosmakelijk onderdeel van de werking van 
combimobiliteit. Gezien de fysieke uitbouw van de 
mobipunten geen deel uitmaakt van het 
exploitatiebudget, rijst de vraag of alle gemeenten 
kunnen/willen inzetten op de uitrol ervan. 

o De link met fiets o.a. thv stations en andere OV-haltes wensen 

we te onderstrepen, en er dient aandacht te zijn voor overstap 
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en bescherming (oa degelijke en veilige fietsenstallingen). Ook 

ikv dit OV-plan.  

o Goede communicatie op maat van de gebruiker wordt gevraagd.  

Gebiedsspecifieke elementen VVR Waasland :  

- Kernnet/Aanvullend Net :  
▪ In hoofdstuk 4 worden nu ook de OV-relaties weergegeven 

met enkele attractiepolen net buiten het VVR-gebied. VVR 
Waasland wordt ‘geflankeerd’ door 2 heel grote 
tewerkstellingsgebieden, m.n. de havens van Antwerpen en 
NSP. Vanuit bepaalde delen van de VVR Waasland kan een 
reiziger in die havengebieden geraken, maar dit gaat steeds 
gepaard met omrijfactoren en in vele gevallen met meerdere 
overstappen om op de bestemming te geraken. We vragen 
om dit verder te optimaliseren, en zeker te bekijken ikv het 
RMP. Dit maakt het immers niet aantrekkelijk genoeg om 
ook hier de duurzame omslag te maken.  

▪ Dit geldt ook voor recreatiedomein Puyenbroeck, zie verder 
(bij VOM). 

▪ Stadsnet Sint-Niklaas : Sint-Niklaas is het regionaalstedelijk 
gebied in deze VVR, en belangrijk OV-knooppunt. Nu is er 
een ‘stadsnet’ in Sint-Niklaas. En rijden er ook regiolijnen. In 
het nieuwe voorstel zou er door combinatie van stadslijnen 
met ‘voorstadsnet- en regiolijnen’ in een nieuwsoortige 
‘voorstadslijnen’ voor een vergelijkbaar aanbod (frequentie 
en amplitude) gezorgd worden. Er zijn zeker een aantal 
verbeteringen vanuit de woonkernen rond Sint-Niklaas, maar 
voor een of enkele wijken in Sint-Niklaas ontstaan zgn. ‘witte 
vlekken’ (niet meer bediend) en wordt de wandelafstand 
naar een halte wel groot voor vele inwoners. Hierin zitten 
ook stedelijke functies die op die manier minder bereikbaar 
worden. Kan dit alsnog bekeken worden?  

- Voor de vervoersvraag op de OV-relatie Sint-Niklaas – Hulst, wordt 
gevraagd om ism Zeeland en Hulst naar een oplossing te gaan.  

- VOM :  
- Puyenbroeck : is een groot gebied, en kent bijna een half miljoen 

bezoekers per jaar. In voorliggende ontwerp OV-plannen zijn er 
diverse voorstellen (p. 84) :  

▪ KN Gent-Lochristi – Wachtebeke, passeert via VVR Gent 
aan de westzijde van Puyenbroeck.  

▪ Functionele lijn (dus enkel tijdens spits) Lokeren – Zaffelare - 
Wachtebeke, via de westzijde Puyenbroeck 

▪ Zwembad via ‘mobipunt flexvervoer’ (VOM) aan de oostzijde 
van Puyenbroeck. Opgelet : dit komt in hoofdstuk 3 aan bod, 
maar niet meer in hoofdstuk 4. Dit mobipunt mag niet 
vergeten worden. Tevens moet gekeken worden of hier niet 
beter met een ‘flexbus’ gewerkt wordt in deze deelregio 
Lokeren-Puyenbroeck, omdat er toch ook geregeld groepjes 
en gezinnen dit domein bezoeken.  

▪ Aan de noordzijde is er een ‘aanvullende’ buslijn Moerbeke – 
Wachtebeke – Zelzate. In deze kernen zijn er mobipunten 
met deelfietssystemen.  
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▪ Conclusie : Dekt deze bediening op de juiste tijdstippen de 
vervoersvraag naar deze regionale recreatiepool ? Gelieve 
dit verder te bekijken; te evalueren en desnoods met een afz 
werkgroepje (incl provincie en incl. VVR Gent-afvaardiging) 
te bekijken ikv het LT-RMP. Alvast op korte termijn pleidooi 
voor flexbus. 

- Keuze flexbus – flextaxi : naast kostprijs voor de inrichtingende 
macht(en) en de gebruiker, is ook de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van belang (zie ook hoger). De VVR Waasland 
kent 3 deelregio’s die voor dit ‘flexvervoer’ in aanmerking komen. 
Misschien moeten de 3 deelregio’s niet hetzelfde systeem kennen, 
en kan er in het ene deelgebied met flexbus (bv. met hogere vraag, 
of waar bv. groepen zich verplaatsen naar een trekpleister, bv. 
Puyenbroeck), en in het andere deelgebied met flextaxi gewerkt 
worden. Kan dit bekeken worden?  

- Doelgroepenvervoer : op dit moment wordt vastgesteld dat ca. 20% 
van de oproepen niet kan worden ingevuld. Ook minstens die 20% 
zou extra moeten kunnen ingevuld en uitgevoerd kunnen worden.  

4. Besluit 

Akkoord met het ontwerp van OV-plan (bijlage) mits rekening gehouden 

wordt met de geformuleerde opmerkingen. 

 

 

Gent, 19 juni 2020 
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