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 Rudy Van Cronenburg Wachtebeke 

 Yves Deswaene Lochristi 

 Michael Eeckhout MOW 

   

   

Verontschuldiging Jan Vanmarsnille DVW  

 Daan Schalck North Sea Port  

 Hilde Baetslé Assenede  

 Tim Scheirs Veneco  

 Mathieu Cockuyt  VVSG  

 Alain Moerman Projectbureau Gentse Kanaalzone  

 Christophe De Boever Gavere  

 Luc Van Huffel Merelbeke  

 Luc Van Waensberghe Zelzate  

 Franky Van de Moere Sint-Laureins  

 Sofie Aelterman Stad Gent  

Kopie aan:  Allen   

  

 
Agenda: 
 

• Goedkeuring verslag 

• KT OV-plan 2021  
o Context uitwerking VoM 
o Haltes VoM 
o VoM-fiches 
o Hoppinpunten KT OV-plan 

• Regionaal mobiliteitsplan 
o Operationele doelstellingen 
o Overzicht thematische sessies 

• Timing en agenda  

• Varia 
 

1 Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraad  

>> De leden van de vervoerregioraad keuren unaniem het verslag goed. 



 

20210219_politiekeVVRR_verslag.docx 3 (9) 

 

2 KT OV-plan 

2.1 Context uitwerking VoM 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Geen opmerkingen. 

 

2.2 Haltes VoM 

Toelichting door door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 

- Danny Claeys (Nazareth): Het bestuur van Nazareth staat niet achter het principe van OV-
taxi, aangezien dit weinig toegevoegde waarde biedt voor de efficiëntie van het openbaar 
vervoer.  Zoals ook bij de definitieve vaststelling van het KT OV-plan aangegeven vinden we 
dat er meer ingezet moet worden op het kernnet en aanvullend net om een duurzame 
modal split te bereiken (dus meer budget daarvoo).  Het systeem van de OV-taxi zal zeer 
duur zijn. 

>> Hannelore Deblaere: Het enige doel van de OV-taxi is het helpen van de reizigers die 
de afstand tot de halte te voet of met de fiets kan overbruggen. Het is niet de bedoeling 
om daar een grote aantal reizigers mee te vervoeren. 
>> Frank Janssens: Ik hoop dat de OV-taxi een groter succes zal zijn dan de huidige 
belbus. 
>> Hannelore Deblaere: Het is zeer moeilijk om de twee systemen te vergelijken, 
aangezien het twee verschillende systemen te zijn. 
>> Danny Claeys: We beseffen dat de OV-taxi aanvullend is maar daar gaan we niet het 
OV mee gaan redden. Bovendien heeft dit sterk te maken met onze verspreide 
ruimtelijke ordening, waardoor we zo’n inefficiënt openbaar vervoer moeten voorzien. 
>> Nazareth vraagt of de 2 suggesties voor bijkomende haltes zijn opgenomen. 
>> Consortium bevestigt dat dit meegenomen wordt. 

-  Rigo Van de Voorde: Waarom is er geen OV-taxi in Sint-Martens-Latem beschikbaar? 
>> Veerle Duportail: Sint-Martens-Latem heeft een flexsysteem en daardoor geen OV-
taxi. Zo’n flexsysteem biedt meer rechtstreekse mogelijkheden voor de reiziger dan een 
OV-taxi. 

- Ivan Schaubroeck: Nazareth heeft geen flexsysteem en dat wil zeggen dat we in principe 
voldoende regulier openbaar vervoer hebben op ons grondgebied.  

>> Veerle Duportail: Dat klopt. Flex systemen worden enkel ingezet in gebieden waar 
geen of onvoldoende regulier OV aanwezig is omwille van plaats of tijd.  Halte Nazareth-
Dorp zit nu mee in het flexgebied van Deinze en halte Eke-dorp zit mee in het flexgebied 
van Gavere, maar dat staat nog niet mee op de kaart. 
>> Jan Vermeulen: De kaart zou nog aangepast moeten worden op de meest recente 
ontwikkelingen. 
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- Riet Gillis: We hebben deze documenten vrij laat gekregen en dus niet de mogelijkheid 

gehad om alles voldoende te bekijken en intern terug te koppelen. Hoewel het slechts een 
‘voorwaardelijke’ goedkeuring is, willen we toch vragen om dit in de toekomst eerder vooraf 
door te sturen. 
 

>> De Vervoerregio Gent keurt bij deze de VoM haltes voorwaardelijk goed, mits één onthouding 
vanuit Sint-Martens-Latem. 

2.3 VoMfiches 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
- Yves Deswaene: Begrijp ik het goed dat enkel de voertuigen die ingezet zullen worden voor VoM 

moeten voldoen aan de voorwaarden voor de LEZ-zone. 
>> Hannelore Deblaere: Dat klopt. 
 

- Frank Janssens: Wij hebben als gemeente geen taxireglement. Moeten wij hiervoor zorgen in 
kader van de OV-taxi? 
>> Hannelore Deblaere: Nee, dit is niet nodig.  Het woord ‘taxi’ in de benaming is inderdaad 
verwarrend, maar de OV-taxi is een openbaar vervoerssysteem en geen taxisysteem. Ik wil ook 
nog meegeven dat we voorgesteld hebben om op Vlaams niveau op zoek te gaan naar betere 
namen voor onze VoM-systemen. 

 

2.4 Hoppinpunten 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
 
>> De Vervoerregio Gent keurt bij deze de kaart met hoppinpunten goed als voorafname aan het 
RMP. 
 
>> De minister koos ervoor om de mobipunten te ‘branden’, in de markt te zetten met een hippe 
naam : ‘Hoppin’.  We stellen vast dat op het terrein, bij de gemeenten en andere betrokkenen, nog 
heel wat vragen zijn bij het gebruik van die nieuwe terminologie.  
Nemen we als VVRR hierover een standpunt in waarbij we een voorkeur aangeven voor de term 
mobipunt ten nadele van de term hoppin ? Dit standpunt zal bekend gemaakt worden aan de 
minister door het bezorgen van het verslag van deze vervoerregioraad.  
 
De Vervoerregio Gent gaat akkoord om het standpunt over hoppinpunten versus mobipunten over te 
maken aan de minister. 
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3 Regionaal mobiliteitsplan 

3.1 Operationele doelstellingen 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Schepen (Nazareth): We zijn akkoord met het voorstel voor de modal shift : 50/50 in 2030 en 60/40 
in 2050.  Voor de gemeente Nazareth is deze ambitie wel moeilijk te behalen met het voorliggende 
OVplan. 
>> Veerle: De kanttekening dient wel gemaakt te worden dat de ambitie en het RMP focussen op de 
lange termijn 2030, doorkijk 2050 en dat als onderdeel van het RMP een OVplan voor de lange 
termijn dient opgemaakt te worden. Het KT-OVplan is hierbij niet de referentie. 
 
Danny Claes (Nazareth): Om bij wijze van voorbeeld eens aan te tonen dat niet overal op dezelfde 
manier de ambitie kan behaald worden : Nazareth heeft enerzijds het voordeel op een OV-knoop te 
liggen maar anderzijds ook op een auto-knooppunt wat het moeilijk maakt om alternatieven te 
gebruiken.  
De bemerking is wel dat we gesteld hadden om dit niet lineair te doen maar dit lijkt nu wel het geval 
waarbij het voor sommige gemeenten moeilijk zal zijn de ambitie waar te maken. 
>> Ward Ronse: We hebben per gemeente rekening gehouden met het potentieel voor een modal 
shift. Volgens ons wordt dat potentieel goed vertegenwoordigd door de knoopwaardes voor fiets en 
OV (zie studie Provincie Oost-Vlaanderen). We hebben een combinatie van die twee knoopwaarden 
gebruikt als gewicht om te bepalen hoe groot de modal shift per gemeente moet zijn.  Dit heeft niet 
als resultaat dat er een lineaire verdeling gebeurd is. 
 
Filip Watteeuw (Gent): Openbaar vervoer zal cruciaal zijn, ook in de stad Gent, we willen een 
performanter systeem en een grotere groep mensen aanspreken.   Dat betekent dat er naar de 
toekomst toe een performant OV-systeem dient opgemaakt te worden, ambitieuzer dan het KT-
OVplan. 
 
Chirstophe De Waele (Eeklo): De doelstellingen die geformuleerd worden zijn zeer ambitieus en dat 
moet.  Maar dit is wel afhankelijk van het slagen van de alternatieven : het openbaar vervoer én de 
middelen moeten er ook zijn om het autoverkeer in het centrum te ontmoedigen.  Bvb ligt in Eeklo al 
jarenlang de vraag voor een ring rond Eeklo voor. Het is dan ook een oproep voor een samenwerking 
en betrokkenheid van de verschillende actoren, ook AWV. 
 
Hendrik Van De Veere (Kaprijke): Stavaza inzake one ticket om de verschillende modi te koppelen? 
(van kernnet tot deelfiets,...)? 
>> Die discussies zijn lopende op Vlaams niveau, hier hangt veel mee samen. 

3.2 Overzicht thematische sessies 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
Opmerkingen bij de toelichting: 
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Van belang is om goed te weten dat alles wat hier voorligt nog werkmateriaal is en dat dit nog dient 
afgetoetst en teruggekoppeld dient te worden met de gemeenten. 
 
 
Riet Gillis (Prov. O-VL): M.b.t. fietsnetwerk worden 5 lagen voorgesteld terwijl er vanuit Provincie en 
Vlaanderen gewerkt wordt op FSW en BFF. Bovendien dienen de budgetten mbt fietsinvesteringen 
vanuit Vlaanderen omhoog te gaan, willen we dit netwerk snel realiseren. 
>> Ward Ronse: We zijn bewust met een open mindset vertrokken tijdens de thematische sessies en 
hebben ons niet vastgepind op bestaande netwerklagen. Omwille van de diversiteit aan gebruikers 
hebben we voor deze 5 lagen gekozen. Maar uiteraard zullen we in een volgende fase rekening 
moeten houden met de bestaande structuren en hoe we onze visie combineren daarmee. 
 
Danny Claeys (Nazareth): De opmerkingen van de Provincie mbt budget wordt gevolgd: budget voor 
aanleg fietspaden en OV dienen verhoogd te worden. Alsook de doorlooptijd is ellenlang dus deze 
dient ook ingekort te worden. 
>> Akkoord met opmerking over fietspaden: de doorlooptijd voor aanleg van fietspaden is veel te 
lang ook (en vooral) omwille van procedures bij grondverwervingen (onteigeningen (gronden en 
plantrecht). 
 
Lucas Van Der Meersch (Evergem): De Vlaamse overheid trekt extra middelen uit voor een 
relanceplan voor fietspaden. Is daar al zicht op of dat impact heeft op de middelen voor het 
fietsfonds? Het enige wat ons bereikt, is dat Vlaanderen (vaak nog liggende) klinkerfietspaden door 
asfalt gaat beginnen vervangen... 
>> Wat de extra middelen voor het relanceplan fiets betreft kan je onderscheid maken tussen extra 
middelen voor het Fietsfonds (samenwerking met de provincies) en eigen investeringen van de 
Vlaamse overheid. Daarnaast zijn er ook nog subsidies vanuit het agentschap Binnenlands Bestuur 
(ABB). 

• In 2021 gaat een extra budget van 5 mio euro naar het Fietsfonds. Van 10 mio gaan we naar 
15 mio, te verdelen over de 5 provincies. 

• Voor eigen investeringen is er voor het MOW-beleidsdomein in 2021 en 2022 telkens 125 
mio extra budget uit relance fiets beschikbaar. Een deel gaat naar comfortverbetering van 
fietspaden langs gewestwegen; AWV heeft vooral gezocht naar projecten met direct 
resultaat op het terrein en een korte voorbereidingstijd. 

• ABB: 150 mio voor subsidies voor fietsinfrastructuur op gemeentewegen (max. bedrag hangt 
af van aantal inw.); voor 2 euro vd gemeente legt ABB 1 euro bij. 

 
 
Mark Cromheecke (Prov. O-VL): Hoe wordt het ruimtelijk beleid afgestemd met de visievorming 
binnen het RMP? Is er ook afstemming met de andere VVR’s? 
>> Ward Ronse: Hier omtrent is regelmatig afstemming met de verschillend beleidsinstanties, 
waaronder de provincie. Er is tevens een themawerkgroep ruimte die dit overkoepelende luik 
opneemt, waarin de provincie ook aanwezig is. 
 
Sofie Vandelanootte: Ook Veneco niet te vergeten in dit overleg. Ondertussen zijn we bezig met 5 
ruimtelijke beleidsplannen en 3 mobiliteitsplannen in onze regio. 
>> Dit is een terecht aandachtspunt en daar wordt maximaal rekening mee gehouden in de 
werkgroepen ikv betrokkenheid. Ook Veneco is betrokken bij de thematische werksessies. 
 
Mark Cromheeke (Prov. O-VL): Hoe staat het met de MER voor het regionaal mobiliteitsplan? 
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>> In november is er een BVR gepubliceerd die ondermeer het heeft over  de MER voor het regionaal 
mobiliteitsplan. De methodiek is momenteel in uitwerking en we hopen dit op de VRRR van april te 
kunnen toelichten samen met  de timing. 
 
Patrick Hoste: Ik zie op de kaart van de wegencategorisering enkele zaken waar ik van schrik, bvb de 
rol van de weg tussen Aalter Brug en Ursel. Wordt er nog afgestemd met de gemeenten? 
>> Ward Ronse: Deze kaart is nog maar een eerste aanzet en zal zeker en vast nog uitvoerig 
besproken worden. In een volgende stap willen we tot een geïntegreerde visie komen die we dan 
gebiedsgericht en bilateraal met de gemeenten zullen bespreken. 
 
Yves De Swaene (Lochristi): Bij het weren van doorgaand verkeer graag rekening houden met 
hulpdiensten & ook andere actoren (bedrijven, haven, ...) uitnodigen voor gesprek en visie. 
>> Ward Ronse: In de thematische werkgroepen zitten telkens heel wat (regionale en gemeentelijke) 
actoren, ook een aantal logistieke zoals TLV, Febetra,... Tot nu hebben we het enkel gehad over de 
principes van onze visie, maar nog niet hoe we dat in de praktijk zullen brengen. Ook in die fase zal 
het belangrijk zijn de actoren te betrekken.  
>> Yves De Swaene (Lochristi): Kan het verslag van de logistiek werkgroep bezorgd worden? 
>> Verslag logistieke werkgroepen zijn terug te vinden via volgende link : 
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:f:/r/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_gent/Doc
umenten%20Vervoerregioraad/ambtelijke%20werkgroepen/Werkgroep%20Logistiek/20210128_wer
kgroep%204?csf=1&web=1&e=ZGsJfN 
 
Danny Claeys: Wordt er voor S-net ook rekening gehouden om te werken met andere voertuigen? Er 
zijn ook andere toestellen mogelijk zoals lightrail, sneltram,… 
>> Ward Ronse: Dit kwam ook reeds aanbod in de sessie en wordt mee opgenomen in de uitwerking. 
>> Koen Christiaen: Vanuit NMBS is er voor de voorstadsnetten (S-net) speciaal materiaal 
aangekocht, de Desiro’s, die snel optrekken etc… Maar er zijn 2 redenen waarom deze nog niet 
overal operationeel zijn. (1) Omwille van onvoldoende leveringen van de nieuwe IC-treinen, moeten 
de Desiro’s vandaag ook soms op de IC-verbindingen ingezet worden. (2) Er zijn, in bijzonder in 
arrondissement Gent, nog een aantal infrastructurele gebreken nl. tekort aan capaciteit 
(enkelvoudige sporen) en lijnen die nog niet geëlektrificeerd zijn waardoor de Desiro’s nog niet 
kunnen rijden. 
>> Jan Vermeulen: Deze treinen zijn ook opmerkelijk stiller. 
>> Peter Vansevenant: Op diesellijnen is er echt wel beter materiaal nodig, ofwel elektrificatie van 
lijnen 86 en 58. 
 
Danny Claeys: De veelheid aan hoppins is op zich goed, maar de bedenking is wel of het er niet toe 
leidt dat alle hoppinpunten meer aandacht en middelen gaan krijgen dan OV zelf. In eerste instantie 
moet een goed OV-netwerk uitgebouwd worden en daarna pas hoppins. 
>> Dit volgen we ten volle. Het moet in eerste instantie de bedoeling zijn om een sterk OV-netwerk 
uit te bouwen dan wel om te investeren in hoppinpunten ‘als doekje voor het bloeden’. 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:f:/r/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_gent/Documenten%20Vervoerregioraad/ambtelijke%20werkgroepen/Werkgroep%20Logistiek/20210128_werkgroep%204?csf=1&web=1&e=ZGsJfN
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:f:/r/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_gent/Documenten%20Vervoerregioraad/ambtelijke%20werkgroepen/Werkgroep%20Logistiek/20210128_werkgroep%204?csf=1&web=1&e=ZGsJfN
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:f:/r/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_gent/Documenten%20Vervoerregioraad/ambtelijke%20werkgroepen/Werkgroep%20Logistiek/20210128_werkgroep%204?csf=1&web=1&e=ZGsJfN
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4 Planning en agenda 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
 

5 Varia 

Vraag Jan Vermeulen: waarom worden deelfietsen niet opgenomen als onderdeel van het Kernnet? 
>> Bij de uitnodiging van deze vervoerregioraad werd een nota van het Fietsberaad toegevoegd die 
dit idee verder uitwerkt. 
>> MOW (Katia Rottiers) reageert op de bezorgdheden : 
 

• Het decreet heeft definities geformuleerd van kernnet, aanvullend net en VOM.  Deelfietsen 
kunnen niet gevat worden door de definitie in het decreet. 

• We moeten voldoen aan de wetgeving op overheidsopdrachten. 

• Ook bij MOW is er een voorkeur voor een geïntegreerd systeem in Vlaanderen (zeker manier 
voor reserveren en ontgrendelen). Dit systeem zal door de mobiliteitscentrale aangeboden 
worden. 

• Bij MOW is er een voorkeur voor een back-to-onesysteem om regionaal dekkend te zijn. Alle 
vervoerregio’s zijn uitgegaan van een back-to-one systeem. 

• Aan het kabinet is vanuit MOW het voorstel gedaan om bestaande lokale deelsystemen, 
waarvoor de VRR opteert om ze op te nemen in VoM, tijdelijk te integreren in het VoM. Dit 
als een tussenstap, naar een volledige marktwerking toe op langere termijn. 

11/12 Politieke Vervoerregioraad

18/12 Ambtelijke werkgroep

2/02 Ambtelijke werkgroep

5/02 Dagelijks bestuur

19/02 Politieke Vervoerregioraad

16/03 Ambtelijke werkgroep

22/03 Dagelijks bestuur

2/04 Politieke Vervoerregioraad

27/04 Ambtelijke werkgroep

7/05 Dagelijks bestuur

18/05 Politieke Vervoerregioraad

25/05 Ambtelijke werkgroep

15/06 Dagelijks bestuur

24/06 Ambtelijke werkgroep

29/06 Politieke Vervoerregioraad



 

20210219_politiekeVVRR_verslag.docx 9 (9) 

 

 
>> Jan Vermeulen : De visie van de minister wordt niet gevolgd. Blue bike behoort grotendeels (80%) 
tot De Lijn.  Moeten we dat aanbod nog eens in de markt zetten ? KN en AN, en de daaronder 
rijdende bussen, worden toch ook niet in de markt gezet.  
 
>> Filip Watteeuw: Er bestaat rechtsspraak omtrent overheidsbedrijven en hun dochterbedrijven. Het 
is niet noodzakelijk zo dat openbaar vervoer onderhevig is aan de wet op overheidsopdrachten. Net 
zoals De Lijn gekozen wordt als preferentiële partner, kan ook Blue Mobility gekozen worden.  
 
>> Het blijkt vnl een ideologische keuze.  Deelfietsen maken mee deel uit van het VoM. Vandaar dat 
dit in de markt gezet wordt, zoals ook de andere VoM systemen. 
 
Christophe De Waele : Er wordt ook de bedenking gemaakt dat door het open te stellen mogelijks 
ook goedkopere systemen kunnen ingezet worden. 
>> Blue bike is een landelijk systeem. Door dit per VVR aan te bieden kan bv enkel blue bike in VVR 
Gent aan zet zijn. Voor inwoners van Deinze zou dit onder meer beteken dat ze in Dendermonde 
geen blue bike maar kunnen ontlenen. 
De schrik is dat dit als gevolg zal hebben dat er geen of onvoldoende aanbod zal zijn qua deelfietsen. 
 
>> De oranje fietsen in Gent, is geen overheidsopdracht maar met vergunning, werken goed. Er is een 
onderscheid tussen iets vanuit de stad willen invoeren dan wel dat dit als openbaar vervoersaanbod 
wordt ingevoerd en waar De Lijn reeds een aandeel in heeft. 
Blue Bike heeft uitdrukkelijk een zijn positie uitgebouwd als een deelfietssysteem gekoppeld aan het 
openbaar vervoer.   
 
>> Kan deze reflectie en deze bezorgdheid vanuit de VVRR meegedeeld worden naar de minister?  
De VVRR volgt dit om dit door te geven. Dit zal via het verslag overgemaakt worden aan de minister. 
 
 
 
 


