
 

BV_20211221_VVRR.docx    1 (7) 

 

 

Besprekingsverslag Vervoerregioraad 21/12/2021 

  

Klant: MOW   

Project: Vervoerregio Gent Auteur: Stien Van Rompuy, Ward Ronse  

Onderwerp: Vervoerregioraad Datum: 21/12/2021 

Project manager: Stien Van Rompuy Plaats: Online teams-meeting 

Referentienummer: 4656-0005 Datum bespreking: 21/12/2021  

Aanwezig Zie aanwezigheidslijst in 
bijlage 

 

  

 
Agenda: 
 

▪ Goedkeuring verslag      
▪ Proces 

▪ Naar een definitief RMP 
▪ Naar een visienota 
▪ Feedback 

▪ Mobiliteitsvisie Vervoerregio Gent 
▪ Varia      

▪ Vragen van politieke voorzitters 
▪ Nota buslijn Gent—Terneuzen 
▪ Verslag mobiliteitsatelier 

 
Via de sharepoint zijn volgende documenten te raadplegen: 

 Presentatie VVRR 

 Nota beslispunten 

 Verslag VVRR 22/09/2021 

 Nota buslijn Gent-Terneuzen 

 Nota overleg politieke voorzitters met de Minister 

 Verslag mobiliteitsatelier 

1 Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraad  

>>  Het verslag wordt goedgekeurd. 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_gent/Documenten%20Vervoerregioraad/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdmow%5Fa%5Fvervoersregios%2Fvervoerregio%5Fgent%2FDocumenten%20Vervoerregioraad%2Fvervoerregioraden%20%28politiek%29%2F20210629%5Fpol%20VVRR&viewid=9abb229f%2Db64e%2D4883%2Db240%2D7730b64f3306
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2 Proces 

2.1 Toelichting 

Toelichting door studiebureau en Hannelore Deblaere – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Het processchema wordt toegelicht. Het schema toont hoe het proces tussen nu en het definitief 
regionaal mobiliteitsplan zal verlopen. De timing is indicatief. 
 
De voorziene vergaderdata voor de eerste helft van 2022 worden toegelicht. 
 
Er wordt medio februari een digitaal infomoment voor gemeenteraadsleden georganiseerd. Een 
datum zal binnenkort worden gecommuniceerd. 
 
De visienota wordt samengevat in een nota met beslispunten. Het zijn deze beslispunten waarover 
de vervoerregioraad uiteindelijk zal beslissen. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 

2.2 Hoe omgaan met feedback 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Er is een belangrijk onderscheid tussen feedback op Deel II en feedback op Deel III: 
- Deel II: fundamenteel voor goedkeuring op VVRR, dus graag zo snel mogelijk. 
- Deel III: wordt niet verwerkt voor de goedkeuring in januari, maar zal later richting 

synthesenota verwerkt worden. 
 
Er wordt gevraagd om de excel-template te gebruiken om feedback te bezorgen. 
 
De visienota zelf zal maar aangepast worden na de vervoerregioraad van 28 januari.  Het is de 
aangepaste versie die dan kan bezorgd worden aan de gemeenteraadsleden.  
 
Opmerkingen bij de toelichting 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 

3 Mobiliteitsvisie Vervoerregio Gent 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Ward Ronse geeft toelichting bij de visienota. De presentatie wordt opgenomen en kan door de 
leden van de VVRR worden gebruikt om terug te koppelen met het CBS. 
 
De visienota zelf is een stuk uitgebreider dan presentatie. Een warme oproep dus om zeker deel II 
van de nota door te nemen. 
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De presentatie focust een deeltje op deel I en herhaalt de doelstellingen die werden geformuleerd en 
goedgekeurd. Er werden 7 ambities voorop gesteld waar het RMP een antwoord op moet bieden. 
Deze ambities werden ook concreter vertaald in een aantal strategische doelstellingen. Er werden 
eveneens operationele doelstellingen opgemaakt. De modal shift is de transitie die we voor ogen 
hebben richting duurzame mobiliteit. Tegen 2030 willen we dat de helft van de verplaatsingen 
duurzaam gebeurt. Tegen 2040 willen we dat dit 60% wordt. Voor logistiek streven we naar 30% 
tegen 2030. Onze andere belangrijke operationele doelstelling is de ‘vision zero’ waarmee we zo snel 
mogelijk naar 0 verkeersdoden willen streven. De visienota wil een eerste antwoord geven op hoe we 
deze ambities kunnen waarmaken.  
 
De geïntegreerde visie wordt toegelicht, waarin de “meer meer en minder minder”-aanpak wordt 
toegelicht. Vervolgens wordt uitgewerkt wat dit betekent voor de 7 thematische strategieën: 

 OV 

 Fiets 

 Auto 

 Hoppin 

 Vracht en logistiek 

 Ruimte 

 Gedrag 
 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
 

- Katia Rottiers: Vanuit Team MOW stellen we voor om de kaarten horend bij de strategieën 
weg te laten. Ze mogen dan enkel ‘illustratief’ zijn, ze zorgen volgens ons voor verwarring bij 
de lezer. 

- Jessica Hoste: De bekommernis leeft over hoe de link tussen het huidige subsidiesysteem 
(BFF) en de visie op het fietsnetwerk in de visienota zal gelegd worden. 

- Danny Claeys: We moeten pleiten voor een verhoging van de subsidies voor 
fietsinfrastructuur. We stellen een heel ambitieus regionaal fietsnetwerk voor, daar moet 
ook een verhoging van subsidies aan gekoppeld worden. 

o Katia Rottiers: Er staan een aantal grote infrastructuurprojecten (gericht op 
autoverkeer) op stapel in onze vervoerregio. We moeten opletten dat die niet op 
de helling komen te staan door voor meer budget voor fiets te pleiten. 

o Filip Watteeuw: Het budget voor auto-infrastructuur is nog steeds vele malen 
hoger dan voor fietsinfrastructuur.  

o Danny Claeys: We moeten kritisch staan t.o.v. toekomstige auto-investeringen. 
o Mark Cromheecke: Vanuit de provincie pleiten we ook voor extra subsidies voor 

fietsinfrastructuur, maar het moet op een systematische manier gebeuren. Het 
moet geënt worden op een netwerk. 

- Filip Watteeuw: We moeten de opmerking over het ‘cascade’-systeem in de 
wegencategorisering volgens mij zwaarder formuleren. We moeten de methodiek in vraag 
stellen. 

o Katia Rottiers: Het netwerk in vraag stellen kunnen we zeker doen, maar we 
moeten wel voldoende afstemmen met buurregio’s.  



 

BV_20211221_VVRR.docx 4 (7) 

 

- Danny Claeys: De link tussen ruimte en mobiliteit is inderdaad cruciaal op Hoppinpunten. 
We moeten onze voorzieningen zeker vooral vestigen aan stations (en dus hoppins). Maar 
we moeten ook extra inzetten op de stationsomgevingen zelf. Het moeten opnieuw 
ontmoetingsplekken, echte centra worden. 

- Luc Van Waesberghe: We vragen ons af waarom bepaalde hoppins in Zelzate geselecteerd 
worden.  Er bevindt zich bvb een lokaal en een regionaal Hoppinpunt op 500m van elkaar.  
Op de kaart staan in Zelzate ook ‘optionele’ hoppinpunten, het is niet duidelijk ten gevolge 
waarvan deze aangeduid werden.  Tenslotte merken we op dat de havenweg niet altijd 
(verschillende strategieën) correct is ingetekend.  Voor Zelzate kan het niet dat het 
havenverkeer door Zelzate naar de R4 moet rijden, dit moet gebeuren via de knoop van 
Rieme-noord.   

- Peter Van Parys: Ik merk dat er nergens plaats is in de visienota voor personenvervoer over 
water. We moeten dat zeker ook in onze vervoerregio een kans geven. 

o Sven Roegiers: Vanuit Evergem willen we ons volledig aansluiten bij die vraag. 
o Filip Watteeuw: Die vraag is zeker relevant, maar we hebben reeds gemerkt dat het 

niet evident is om een performant systeem uit te werken in de Stad Gent. 
Misschien dat het in de haven zelf wel een goeie kans maakt. 

- Marc Cromheecke: Ik merk dat de ambitie ‘inclusief’ te weinig wordt meegenomen in de 
strategieën. 

- Katia Rottiers: De samenvatting met de tabel met ambities is nog voor veel interpretatie 
vatbaar.  Waarom is bvb de visie rond OV niet klimaatneutraal.  Eigenlijk zouden we moeten 
streven dat alle ambities terugkomen in alle strategieën.  

o Stien Van Rompuy: Dat klopt. Die oefening zal nog veel uitgebreider gebeuren in 
het MER. We mogen die tabel niet beschouwen als dé evaluatietabel. 

- Carl Dejonghe: Ik wil een oproep lanceren omtrent het vrachtgeleidingsnetwerk en 
vrachtwagenparkeren. Hoe kunnen we daar samen met alle cruciale actoren aan werken? Er 
komen heel wat uitdagingen op ons af (vergroening, multimodaliteit, …), en op dit moment 
wordt er met alle actoren in de regio te veel naar elkaar gekeken. We moeten daar in de 
visienota zeker ook aandacht aan geven. 

4 Varia 

4.1 Vragen van politieke voorzitters 

Toelichting door Hannelore  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

 
Er is een overleg gepland tussen de Minister en de voorzitters van de verschillende VVR’s. Dit overleg 
is in februari gepland. We hebben een 4-tal vragen voorbereid. Een document hierrond zat bij de 
voorbereiding van deze VVRR.  
 
Indien ok voor de leden van VVRR, zouden we dit document overmaken aan de Minister ter 
voorbereiding van het overleg in februari.  
 
Opmerkingen bij de toelichting 
 
Vraag rond budgetneutraliteit 
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 Katia: ik zou de stelling ‘geen ambitie’ toch willen nuanceren. Het netwerk in het KT OV-plan, 
conform de principes van basisbereikbaarheid heeft de ambitie om meer mensen op het OV te 
krijgen.  Er werd ook een reizigerswinst aangetoond in het verkeersmodel.  Een tweede 
opmerking gaat over het begrip ‘netwerk’. Dit is te eng binnen de vraag die gesteld wordt. We 
stellen voor om ook de ‘gevolgen van een uitgebreid netwerk’ te benoemen. 

>> Filip: ik ben het fundamenteel oneens met je eerste opmerking. Basisbereikbaarheid moest 
onder budgnetneutraliteit gebeuren en was dus een rem op de ontwikkeling van een goed OV-
netwerk. 

 Caroline: de ambitie wordt beknot door budgetneutraliteit. We zijn nog steeds niet aan het 
rijden, op dat moment gaan we met andere zaken geconfronteerd worden (omleidingen, 
evenementen,….) >> op dat moment zullen we niet kunnen voldoen aan de vraag en onze 
dienstverlening moeten beperken. De stelling zou dus verder genuanceerd moeten worden: we 
hebben ook middelen nodig voor extra’s (omleidingen, evenementen, ….).  

 Caroline: Middelen zijn niet enkel operationele middelen, we moeten ook infrastructuur 
aanpassen, doorstromingsmaatregelen doorvoeren, extra rollend materieel aanbieden. 
‘Middelen’ mag verder verduidelijkt worden 

 Danny: ik zou de stelling niet willen afzwakken. Ik zou ze zelfs nog willen versterken. 
Budgetneutraliteit kan niet als we een modal shift tot stand willen brengen. Wat mij betreft mag 
de stelling sterker. Je moet durven investeren om de modal shift te bekomen.  

 

Vraag rond de middelen nodig voor de uitwerking RMP 

 Geen opmerkingen 
 
Vraag rond de overname van deelfietsen 

 Katia: ik ben het eens met de stelling. Binnen tMOW vinden we de deelfietsen zodanig belangrijk 
dat we ons afvragen of we daarmee moeten wachten tot de volledige uitrol van het KT OV-plan. 
Kan het extra budget van 2022 dat er nu al is al dienen om te starten met de uitrol van de 
deelfietsen alvorens basisbereikbaarheid wordt ingevoerd? 

 
Startdatum van het nieuwe netwerk 

 Geen opmerkingen 

 Hannelore : de bijkomende vraag rond de uitrol van deelfietsen zal aan deze vraag worden 
toegevoegd. 

 
Suggestie voor bijkomende vraag door Filip Watteeuw: verhouding tussen de Vlaamse instanties en 
de lokale instanties: gaat over de nieuwe wegencategorisering. Wat met het beheer later? Daar zou 
ook over moeten nagedacht worden.  Zeker indien we veel lokale wegen aanduiden.  
 
Vraag Benedikte Demunck over toegankelijk maken van haltes. Zijn hier ook in 2022 subsidies voor te 
verkrijgen? 

Hannelore Deblaere (toevoeging na de vergadering): De subsidiëring van de toegankelijkheid 
van haltes wordt verder voorzien in 2022. Dit is opgenomen in de Besluit Vlaamse Regering 
rond haltes, dit besluit wordt normaal gezien begin volgend jaar goedgekeurd. 
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Conclusie: De VVRR gaat akkoord om de vragen, mits opmerkingen hierboven, voor te leggen aan de 
minister. 
 
 

4.2 Nota buslijn Gent-Terneuzen 

Toelichting door Hannelore – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Ca 1 jaar geleden werd een punt gebracht over de buslijn Gent-Terneuzen die niet was opgenomen in 
het Kt OV-plan. Er vonden ondertussen gesprekken plaats met Zeeland om te bekijken wat de 
mogelijkheden waren om die buslijn in te voeren. Er is beslist dat er een kleine studie zal opgestart 
worden om de haalbaarheid van deze buslijn aan te tonen.  Indien dit een positief resultaat heeft kan 
ook onderzocht worden hoe voor deze buslijn  middelen kunnen bekomen worden.  
 
Studiewerk zal begin februari opstarten. 
 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Geen opmerkingen. 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
 

4.3 Verslag mobiliteitsatelier 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Het verslag van het mobiliteitsatelier op 21/09/2021 werd op de sharepoint gezet. 
Er zal tot eind februari feedback kunnen gegeven worden op het verslag. 
Het verslag wordt ook op de website van de vervoerregio geplaatst. 
  
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Geen opmerkingen. 
 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag opgemaakt door 
Ward Ronse en Stien Van Rompuy 
 
Iov Vervoerregio Gent 
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