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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agenda 

• Inleiding 

• Stavaza Basisbereikbaarheid 

• Werken en organisatie van de vervoerregioraad 

• Voorstelling consortium, het regionaal mobiliteitsplan en OV-plan 

• Duiding bij het kostenmodel voorstel De Lijn KN en AN  
 

Bespreking (zie ook presentaties) 

Inleiding 

• Verslagen vorige vergaderingen worden voorgelegd: 
o Vervoerregioraad 14/03 – Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. (beslispunt 1) 
o Ambtelijke werkgroep 2/05 - Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. (beslispunt 2) 

 
Stavaza Basisbereikbaarheid (zie presentatie) 
 
Erwin Sucaet verduidelijkt de stand van zaken: 
• Er wordt geduid dat de opdracht een heroriëntering naar een vraaggericht systeem in het kader van 

basisbereikbaarheid betekent. 

• Eind oktober: Een voorstelling van het geconsolideerd GIP wordt voorgelegd om een advies van de VVRR 
te verkrijgen. 

Erwin Sucaet 

Co-voorzitter van de vervoerregioraad  

Departement MOW - Beleid 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 

9000 Gent 

T 09 276 25 86  

vervoerregio.waasland@vlaanderen.be 
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Werken en organisatie van de vervoerregioraad 
 
1) Leden van de vervoerregioraad 

 
Extra entiteiten werden uitgenodigd om op de VVRR aanwezig te zijn als stemgerechtigd lid: 

• NMBS: Een participatie is nodig in het belang van het interstedelijk aanbod, zij participeren ook bij de 
vervoerregioraden van Antwerpen en Gent. 
De vergadering beslist unaniem de NMBS op te nemen als adviserend lid in de vervoerregioraad. 
(beslispunt 3) 

• Infrabel: Geen aanwezigheid maar stelt wel een kandidatuur. 
De vergadering beslist unaniem Infrabel op te nemen als adviserend lid in de vervoerregioraad. 
(beslispunt 4) 

• Departement Omgeving: Zetelt normaal gezien in alle vervoerregioraden. 
De vergadering beslist unaniem het Departement Omgeving op te nemen als adviserend lid in de 
vervoerregioraad. (beslispunt 5) 

• Provinciebestuur: Voorgesteld om als adviserend lid op te treden. 
 
Discussie: 
Het provinciebestuur wenst als stemgerechtigd lid deel te nemen omdat zij de fietssnelwegen aanleggen, 
alsook in het kader van ruimtelijke ordening nog veel belang hebben. Als bovenlokaal bestuur kunnen ze 
het bovenlokale aspect bewaken, zowel qua mobiliteit als qua ruimtelijke ordening. Bij de vervoerregio’s 
Aalst en Gent is er formeel al over gesproken en wordt dit voorgelegd, maar is dit nog niet gestemd.  
 
Enkele leden in de zaal duiden dat de deelname van de provincie een logische stap lijkt, maar wensen dat 
dit op Vlaams niveau over de VVR’s heen op dezelfde manier gebeurt. De zaal vraagt ook om op te lijsten 
wat de pro's en de contra's kunnen zijn van zo een deelname. 
 
De voorzitter duidt dat de VVR in het leven is geroepen om de gemeenten meer zeg te geven over 
mobiliteit, en vindt dat deze in de 'driver seat' moeten zitten. De voorzitter vraagt om van het onderwerp 
tot deelname afstand te nemen en te vragen wat de redenering is. De voorzitter duidt dat dit niet op de 
agenda stond, en vraagt dus om nu geen beslissing te nemen en wenst allereerst overleg te kunnen plegen 
met de andere voorzitters van de VVR’s.  
 
De toetreding van het provinciebestuur als adviserend lid kan wel al goedgekeurd worden aangezien dit op 
de agenda stond. Na een goede voorbereiding en overleg kan de kwestie van stemgerechtigd lid 
voorgebracht worden op de volgende vervoerregioraad. De provincie duidt dat zij pas laat dit agendapunt 
hebben kunnen aangeven. De voorzitter stelt voor dat dit agendapunt over stemgerechtigde deelname op 
een volgende raad geagendeerd wordt. 
De vergadering beslist unaniem het provinciebestuur op te nemen als adviserend lid in de 
vervoerregioraad. (beslispunt 6) 
Een nota omtrent de mogelijke deelname van het provinciebestuur als stemgerechtigd lid wordt 
voorbereid tegen een volgende VVRR. 

 
2) Aanpassingen huishoudelijk reglement (zie nota en presentatie) 
 
▪ Voorstellen 1 en 2 (aanpassingen Artikel 1) worden unaniem goedgekeurd. (beslispunt 7) 
▪ Voorstellen 3 en 4 (aanpassingen Artikel 3 worden unaniem goedgekeurd. (beslispunt 8) 
▪ Voorstel 5 (aanpassing Artikel 5.1) wordt unaniem goedgekeurd. (beslispunt 9) 
▪ Voorstellen rond beraadslaging tussen de stemgerechtigde gemeenten worden voorgesteld door Sam 

Janssens. 
Voorzitter duidt dat er consensus moet zijn, waarbij de strengst mogelijke voorwaarde dan kan gelden. 
Bijvoorbeeld, als er 50/50 overeenstemming is, zou dat niet tot een beslissing mogen leiden. De zaal wijst 
op optie B als een rationele keuze. 
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▪ De aanwezige gemeenten beslissen unaniem dat optie B (een 2/3e meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen) wordt gekozen. (beslispunt 10) 

▪ De gemeente Zele wijst op het feit dat het toevoegen van de bijkomende voorwaarde van gekwalificeerde 
meerderheid bv. op basis van het bevolkingsaantal het belang van de steden in de stemmingsregeling te 
hard opdrijft. Zele wijst deze toevoeging dan ook af. 
De vergadering beslist unaniem dat het toevoegen van een bijkomende voorwaarde van gekwalificeerde 
meerderheid niet wordt weerhouden. (beslispunt 11) 

 

Voorstelling consortium, het regionaal mobiliteitsplan en OV-plan (zie presentatie) 
 
Het team en de planning worden voorgesteld door Cyrina Grimonprez (consortium). 
Vragen vanuit de zaal: 
1) Participatietraject: 

 

• Bilateraal overleg (17 september):  
De zaal duidt dat alle gevraagde input geven moeilijk haalbaar zal zijn (Sint-Gillis-Waas). Men wil 
data aanleveren van aanbieders zodat het consortium rechtstreeks met hen contact opneemt 
omtrent dat luik. Data zoals het aantal voertuigen en passagiers is moeilijk te delen, maar het 
consortium duidt dat de gemeentes hen toegang moeten geven tot wie deze info wel kan geven. 
 

• Peergroupsessies:  
De voorzitter wenst dat ook het middenveld betrokken wordt, zoals werkgevers en werknemers, 
de zorgsector, scholen, etc. Deze kunnen betrokken worden in de eerste fase: Wat is de 
problematiek (vervoersarmoede)? 

 

• Participatieluik: 
Zowel VOKA als beweging.net hebben gevraagd om betrokken te worden bij de werking van de VVR, 
zij willen echt meepraten. Voorzitter is hier gevoelig aan gezien zij ook luisteren naar de gemeentes. 
Zeker bij de inventaris moet er een heel goede stand van zaken zijn van de bezorgdheden etc. 
Het participatietraject is wel degelijk ook aangesteld om VOKA en beweging.net te betrekken etc., 
dus hier moet er gekeken worden naar op welke manier zij betrokken worden. Dit kan ook 
meegenomen worden in de longlist en shortlist om te bekijken wie in het participatietraject 
terechtkomt.  
Elke gemeente heeft een eigen participatietraject en dit moet in de bilaterale gesprekken 
doorgevoerd worden. De gemeentes zijn hier zelf voor verantwoordelijk. 
 
Voorzitter duidt dat het 'raar' ligt om eerst OV uit te werken en daarna pas een mobiliteitsplan uit 
te werken. KN en AN moeten ook goed uitgewerkt worden, en dit gaat moeilijk zijn gezien de 
timing. Dit geeft een groot risico voor dit project, er is geen argumentatie om keuzes te staven 
(naar bevolking toe). 
 
DMOW heeft de consortia gevraagd om offertes op te maken binnen de deadlines opgelegd volgens 
de conceptnota basisbereikbaarheid. Het studiebureau heeft op vraag van co-voorzitter Erwin 
Sucaet de tijdhorizon veranderd naar een realistisch plan en voorgebracht op de VVRR. Het feit dat 
er nog geen Vlaamse regering is betekent ook dat er vanop Vlaams niveau nog niet gesleuteld wordt 
aan de timing. De bezorgdheid van de voorzitter wordt ook gedeeld in andere VVR en in de 
administratie, en werd al kenbaar gemaakt door een schrijven vanuit sommige vervoerregio's. 
De voorzitter wil eventueel een brief schrijven om deze bezorgdheid over te maken. 
Een bespreking van timing wordt op de agenda geplaatst van een volgende vervoerregioraad. 

 
2) Mobiliteitsplan (landen in januari 2021): 

In de inventarisatiefase moet heel goed rekening gehouden worden met de bestaande plannen, alsook 
beleidsplan ruimte, zowel op Vlaams als op lokaal niveau. 
Er bestaat een Excel met bestanden die nuttig kunnen zijn. Hier staan alle studies die bij het consortium 
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bekend zijn, deze wordt gaandeweg aangevuld. 
De gemeentes mogen studies doorgeven die nuttig kunnen zijn (via SharePoint) 
De tijdshorizon is 2030 voor het mobiliteitsplan. 
 

3) OV-net (landen in maart 2020): 
De zaal vraagt om bovenlokale actoren te betrekken (NMBS, Infrabel, etc.). 
De voorzitter duidt dat de provincie met de fietsnetwerken alsook de NMBS en Infrabel, moeten 
betrokken worden. 
Hiervoor kan een bilateraal overleg voor georganiseerd worden. 
Het consortium meent dat dit minder belangrijk is voor het bestaande net, maar eerder voor de toekomst. 
De evaluatie van de gemeentes van het KN en AN en van de netten van de trein moeten zeker wel 
gecapteerd worden door het consortium en een eventueel alternatiefscenario kan meegenomen worden 
naar NMBS etc.  
Het consortium zal hierover nadenken. 
De bovenlokale fietsnetten zijn erg belangrijk, en men wil hier niet enkel ambtelijke werkgroepen, maar 
ook bilateraal over doorpraten met de provincie. 

 
Voorstelling De Lijn KN en AN (zie presentatie) 
 
Micheline Steen stelt het kernnet (KN) en aanvullend net (AN) van De Lijn voor: 
 

▪ Alle informatie ligt klaar om aan de slag te gaan (kaarten etc.) 
Het OV-plan is een onderdeel van het geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. De Lijn deelt de bezorgdheid 
rond de timing van deze twee plannen. 

▪ Het decreet basisbereikbaarheid duidt op de gelaagdheid van het OV. 
Het treinnet is de ruggengraat, het kernnet vult aan, daarna volgen het aanvullend net en vervoer op maat 
(VoM).  

▪ Gelaagdheid in netwerken betekent keuzes maken, zoals bijvoorbeeld niet meer een bus die dezelfde route 
volgt als de trein. Je hebt vervoersvragen die met dit nieuwe systeem binnenkort geen invulling gaan krijgen. 
De vraag is: ‘Moet elke vervoersvraag met een bus worden opgelost?’ Dit is de nieuwe vraag die speelt sinds 
de aanpassing van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. 

▪ De lijn heeft een voorstel van KN en AN uitgewerkt. De bedoeling is dat hier opmerkingen op komen, dat er 
evt. een nieuw voorstel komt en dat dit in voorkomend geval opnieuw wordt doorgerekend door De Lijn. 

▪ Vragen vanuit de zaal: 
1. De Lijn heeft fiches beschikbaar gesteld per verbinding met tellingen, intrinsiek potentieel etc. 
2. Consortium maakt een screening van wat De Lijn heeft uitgewerkt om dit dan te bespreken met 

De Lijn. Het bilateraal overleg zal een uur over mobiliteit en een uur over openbaar vervoer 
gaan. 

3. De vraag wordt gesteld of het OV eerst moet geanalyseerd worden, of eerst bezorgdheden 
moeten gecapteerd worden. 
De huidige planning voorziet dat het studiebureau eerst het net analyseert, en dan duiding geeft 
in oktober, samen met het capteren voorheen van bezorgdheden van gemeentes op bilaterale 
overlegmomenten. 
Eventueel kan er een analoog traject georganiseerd worden waarbij de gemeentes al info 
krijgen. 

4. Grensoverschrijdende attractiepolen moeten ook in kaart worden gebracht (Haven van 
Antwerpen, Gent, Hulst). 

5. Vraag departement Omgeving: Hoe wordt dit gelinkt aan de ruimtelijke planning en toekomstige 
plannen? Dit zal gebeuren via attractiepolen. Evenwel zit enkel het beslist beleid nu in de 
modellering. 

6. De legende ontbreekt bij de kaarten in de PowerPoint van De Lijn: De Lijn uploadt nieuwe 
documenten met de juiste legende. 

7. De voorzitter pleit om een versnelde aanpak waarbij het voorstel KN en AN meteen wordt 
voorgesteld en besproken. Studiebureau duidde aan dat er ook in het algemeen moet nagedacht 
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worden over VoM. Het bilateraal overleg met de gemeenten over openbaar vervoer zal 
bijgevolg ook gaan over het voorstel KN en AN opgemaakt door De Lijn 

 










