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VERSLAG  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: Maandag 14 december 2020 

Locatie: Virtueel via MS Teams 

Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst achteraan 
Co-Voorzitters: dhr. Bert Lambrechts en dhr. Sven Lieten  
Verslaggever: mevr. Karin Cardinaels 
Onderwerp: 9de Vervoerregioraad Limburg 

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

 
Agendapunten: 
 

1. Opening vergadering & goedkeuring verslag VVRR 26 oktober 2020 
2. OV-plan 2021 – stand van zaken VOM 
3. Regionaal mobiliteitsplan 
4. Hoppinpunten 
5. Het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) 
6. Wijzigingen BFF 
7. Varia 

 
Bespreking/Vragenronde 
 
Verwelkoming door dhr. Bert Lambrechts en we vinden het spijtig dat we nog steeds virtueel moeten 
vergaderen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer fysiek samen komen. 

Het verslag van 26/10 wordt goedgekeurd. 
 
 
 

Sven Lieten 
Co-Voorzitter van de vervoerregioraad  
Departement MOW - Beleid 
Koningin Astridlaan 50 
3500 Hasselt 
T 011 74 23 24  
vervoerregio.limburg@vlaanderen.be 

Bert Lambrechts 
Co-Voorzitter van de vervoerregioraad  
Gedeputeerde Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 
T 011 23 70 37 
Kabinet.lambrechts@limburg.be 

mailto:vervoerregio.limburg@vlaanderen.be
mailto:Kabinet.lambrechts@limburg.be
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2. OV-plan 2021 – stand van zaken VOM 
 
We hebben de opdracht vanuit  Brussel gekregen om meer en gedetailleerdere input te geven aan de 
Mobiliteitscentrale over het VOM in de VVR Limburg. 
We moeten nu dus prioritair Vervoer op Maat gaan concretiseren in functie van: 

• Opstart Vlaamse Mobiliteitscentrale en deelsystemen 
• Bestekken voor marktaanbieders moeten in het voorjaar 2021 gelanceerd worden, anders halen we 

de timing niet.   
• VVRLim moet concrete input leveren (inschatten potentieel gebruik, alle potentiele haltes VOM 

aanduiden, mobipunten waar deelfietsen komen verder concretiseren (plaatsaanduiding, hoeveel 
deelfietsen, extra kosten (onteigeningen, …), detaillering tot op perceelsniveau…. 

 
Om bovenstaand te kunnen realiseren, hebben we besloten om het RMP te temporiseren  

• (inter)regionaal niveau afwerken (o.a. Team MOW, logistieke WS zal morgen wel nog doorgaan en er 
komt ook nog een overleg met de grensgebieden (Nederland en Wallonië)) 

• Uitgetekend proces wordt op een later tijdstip hernomen 
• Het RMP zullen we ook moeten beMerren (beslissing van Dienst MER). Voor de opstart van het MER 

moet de opdracht van het consortia uitgebreid worden o.a. met Mer-deskundigen.  De Mer en het 
proces tot opmaak van het RMP moeten synchroon verlopen om geen procedurefouten te maken.  
Om die reden is het dan ook beter om nu even het proces te stoppen, omdat de volgende stad het 
ontwikkelen van scenario’s is.    

 
Proces RMP – opzet wordt behouden, maar de timing wordt aangepast 
 
De basiskapstok voor de uitrol van het VOM is het goedgekeurde OV-plan 2021.  Hier voorzien we 2 grote 
systemen en die blijven dan ook behouden: 

• Flexsystemen 
• Deelfietsen op specifieke plaatsen. 
• Bijkomend worden 2 vaste VOM-lijnen toegevoegd (asielcentrum Sint-Truiden en OPZ-Lanaken) 

 
Welke info moeten we aan de Mobiliteitscentrale aanleveren?  

• Flexsystemen  
• VOM-fiches met de systeemeigenschappen (welke gebieden? Welk potentieel? Welke dagen, 

uren,….? ) 
• Aanduiding van de haltes 

• Deelfietsen 
• VOM-fiches met systeemeigenschappen 
• Mobipunten (infrastructuur beschrijven ) 

!!! Focus op uitrol op terrein op 1 januari 2022 !!! 
 
Flex-systemen: VOM vast en VOM flex 

• VOM flex: OV-plan: gebiedsdekkend voor heel VVRLim 
• VOM vast: nieuw t.o.v. OV-plan: 2 lijnen (Lanaken en Sint-Truiden) 
 
1 VOM-fiche per VOM-type en locatie  MC verwacht dit van ons voor eind feb 

• Systeemeigenschappen (amplitude, differentiatie week en weekend?) 
• Prognose verwacht gebruik 
• Capaciteit voertuig 
• Specifieke bijzonderheden materieelinzet 
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• Inschatting exploitatiekosten 
• Tariefscenario’s 

 
Flex systemen: Haltes gaan bepalen voor de open gebruikers. De doelgroepreizigers daarentegen zullen voor 
hun deur opgehaald kunnen worden. 

• Per gemeente worden haltes bepaald 
• Huidige belbussituatie als startpunt 
• Nieuwe gebieden a.d.h.v. leidende principes 

• Uitwerking 
• Kaart met exacte locatie VoM-halten 
• Gemeenten maken voorstel voor rustplaatsen (i.k.v. VoM-vast) cfr. leidende principes 

• Opleveren 
• Kaart met VOM-haltes  eind feb 

 
Deelfietsen 
In het goedgekeurde OV-plan werden 16 locaties van deelfietsen geselecteerd en deze vallen grotendeels 
samen met stations of belangrijke bovenlokale locaties 
Per locatie moet één fiche opgeleverd worden: 

• Totaal aantal deelfietsen  begin jan 
• Locatie mobipunten  begin jan 
• Systeemeigenschappen  eind feb 
• Prognose verwacht gebruik  eind feb 
• Inschatting exploitatiekosten  eind feb 

 
Ook willen we meer info aan de MC geven over de mobipunten deelfietsen: 

• Mobipunten bepalen 
• Deelfietslocaties OV-plan als startbasis 
• Adhv leidende principes 

• Uitwerking mobipunt 
• Aantal deelfietsen / fietsparkeerplekken (ook voor eigen fietsen van de mensen) 
• Gemeenten maken voorstel voor percelen voor mobipunten cfr. leidende principes 
• Inrichtingsschets + voorwaarden  unieke verantwoordingsnota 

• Opleveren: 
• Mobipuntfiche  eind feb 
• Unieke verantwoordingsnota  eind april 

 
Proces met zeer strikte timing: 

• Strikt tijdsbestek en grote urgentie 
• Gemeenten vooraf maximaal informeren over de deadline die zullen komen 
• Strikt naleven van deadlines is een must om tijdig te landen 
• Exacte timing, dus verschuiven van deadline is nu echt niet meer mogelijk 

• Mix van werksessies, infosessies, bilateraal overleg en VVRR iedereen zo goed mogelijk informeren. 
 
Tijdsschema: 

1. Flex VOM-fiches:  
a. In januari zal een voorstel overgemaakt worden aan alle gemeenten 
b. Gemeenten krijgen 1 week om dit te bekijken, waarna half januari opnieuw een werksessie 

georganiseerd zal worden voor het ophalen van feedback (tussentijds ook bilateraal overleg 
met TTB en doelgroeporganisaties (oa Inter en NOOZO).  
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c. Eind februari wordt een infosessie georganiseerd en begin maart wordt dit aan de VVRR 
voorgelegd voor goedkeuring 
 

2. Flex haltes:  
a. Begin januari komt er een infosessie met toelichting van de huistaak voor gemeenten in de 

vorm van een GIS-Tool. 
b. Gemeenten krijgen 3 weken de tijd om huiswerk te maken 
c. Begin februari volgt bilateraal overleg hierover  
d. Eind februari wordt een infosessie georganiseerd en begin maart wordt dit aan de VVRR 

voorgelegd voor goedkeuring 
3. Vaste VOM-fiches:  

a. In december zal hierover nog een bilateraal overleg komen met de 2 betrokken gemeenten 
(Lanaken en Sint-Truiden). Hierna krijgen zij 3 weken de tijd voor feedback 

b. Begin februari volgt opnieuw een bilateraal overleg hierover  
c. Eind februari wordt een infosessie georganiseerd begin maart wordt dit aan de VVRR 

voorgelegd voor goedkeuring 
4. Deelfietsen en hoppinpunten:  

a. De 16 gemeenten krijgen ook 3 weken de tijd om huiswerk te maken. Half januari zal een 
nieuwe werksessie georganiseerd worden, waarna de 16 gemeenten weer 3 weken de tijd 
krijgen om hun feedback te geven. 

b. Begin februari volgt bilateraal overleg hierover  
c. Eind februari wordt een infosessie georganiseerd begin maart wordt dit aan de VVRR 

voorgelegd voor goedkeuring 
d. Vanaf maart zal er verder gewerkt worden aan de Unieke Verantwoordingsnota’s 
e. De discussie rond de tarieven zal in maart opgenomen worden. 

 
De kaart met mobipunten die nu aan de VVRR voorgelegd worden, zijn die 16 mobipunten die nodig zijn voor 
het functioneren van het OV-netwerk. Er kunnen daarna nog mobipunten bijkomen. In het begin van dit jaar 
hebben jullie reeds jullie keuze van mobipunten doorgegeven en deze gaan wij vanuit MOW ook nog eens 
kritisch bekijken en voorleggen aan jullie. Zodat we uiteindelijk tijdens de VVRR van maart 2021 de volledige 
mobipuntenkaart kunnen afkloppen. We hebben in eerste instantie voor die 16 mobipunten gekozen zodat we 
snel alle nodige dossiers kunnen opstarten. Hierna komen de andere gemeentelijke mobipunten aan bod, 
zodat ook die subsidiedossiers opgestart kunnen worden. 
 

Interactie gemeenten: 

Oudsbergen/Provincie: wanneer krijgen we data voor bilateraal, timing? Antwoord: De exacte data van de 
infosessie en de werksessies werden reeds naar jullie doorgestuurd. De bilaterale overleggen zullen 
stelselmatig doorgestuurd worden. Vanaf het moment dat we voor een bepaalde gemeente een voorstel 
hebben geformuleerd, zal een bilateraal overleg gepland worden. En jullie zullen ook de nodige tijd krijgen om 
dit voorstel op voorhand te bekijken.  

 

3. Regionaal Mobiliteitsplan 
 
Proces RMP - Opzet wordt behouden, maar timing wordt aangepast! Vandaag staat het toch geagendeerd 
omdat we een terugkoppeling willen geven van de werksessies die gehouden zijn in november 2020. 
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Drie pijlers voor mobiliteitstransitie (om de modal shift 60/40 te behalen): 
• Mobiliteitsaanbod: aan bod gekomen in de werksessies november 2020 
• Gedrag: zal volgend jaar aan bod komen. 
• Ruimte: zal volgend jaar aan bod komen. 

 
Input voor de gebiedsgerichte uitwerking : 

• Magnetenanalyse 
• Voorzieningenkaart op bovenlokaal niveau 
• Resultaten VITO-studie 
• HB-patronen bekomen uit het verkeersmodel 

 
Resultaat van de eerste werksessies 

• Resultaat zijn verschillende kaarten (interregionale en regionale netwerken) met wensbeeld 
• Hieruit is een waaier aan te onderzoeken elementen tot stand gekomen – Movemeter  
• Input bekomen voor bouwstenen om scenario’s te bouwen 
• Dit wordt verder besproken wanneer RMP terug opstart 

 
Terugkoppeling werksessies op hoofdlijnen 

De hiernavolgende kaarten zijn de kaarten zoals getoond tijdens de werksessies, deze zijn dus nog niet 
aangepast n.a.v. de feedback uit de werksessies. 
 
Openbaar vervoer (interregionaal niveau): Feedback: 

• Spoorverbinding richting Voeren aanvullen 
• Is het correct dat Spartacus en spoornet naast mekaar lopen? Moeten deze tegen mekaar liggen? 

Connectie Zonhoven station met Spartacus? Volgt Spartacus niet eerder de N74 tussen Hechtel en 
Pelt? 

• Spoorlijn 15 frequentieverhoging en doortrekken Diepenbeek 
• Link tussen Spoorlijn 15 met bocht naar Genk 
• Verbinding Genk – Bilzen: regionaal of interlokaal? Genk geeft aan eerder interlokaal 
• Spartacus: afbuiging naar Lommel? Aanvulling: het is nog niet beslist of deze lijn afbuigt naar Lommel 

of Pelt, beide zullen op de kaart opgenomen worden. 
 
Openbaar vervoer (regionaal niveau) Feedback: 

• Spoorverbinding richting Voeren aanvullen 
• Informatie en verbindingen met buurregio’s opnemen 

 
Openbaar vervoer (confrontatiekaart) Feedback: 

• Spoorverbinding richting Voeren aanvullen 
• Gedeelte Spartacus nog blauw markeren 
• Legende A en E toevoegen 
• A3: enkel tussen Alken en Landen 
• Prioritair: goede en snelle verbindingen naar internationale mobipunten 
• Bochtaansluiting vanuit spoorlijn 15 heeft tijdswinst voor het Maasland 

 
Mobipunten (wensbeeld LT 2050) Feedback: 

• Spoorverbinding richting Voeren aanvullen 
• Mobipunt Heusden eerder regionaal van aard? Zeker in combinatie met Spartacus? 
• P&R-mobipunten: 

• Tongeren bedrijventerrein 
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• Hasselt overzicht? 
• Kruising E314 x spoor te Lummen? 

• Leopoldplein als mobipunt? 
• Spartacus 2 stopt ook aan de Limburghal en Genk Zuid 
• Knoop Helchteren ook regionaal na toevoegen lijn vanuit Bree? 

 
Fiets (interregionaal niveau) Feedback: 

• Informatie buurregio’s opnemen 
• Overzicht projecten in de pijplijn = gerealiseerd in scenario 

 
Fiets (regionaal niveau) Feedback: 

• Eén van beide routes kiezen tussen Diest-Tessenderlo en Diest-Beringen 
• Fietssnelweg tussen Leopoldsburg en Kinrooi? Fietssnelweg tussen Bree en Genk? 

 
Fiets (confrontatiekaart) Feedback: 

• Input provincie staat netwerk BFF + FSW 
 
Wegencategorisering (interregionaal & regionaal niveau) Feedback: 

• Ringwegen toevoegen: 
• Smeermaas ? Interlokaal niveau? 
• Maaseik ? Interlokaal niveau? 
• Tongeren (in studie) 

• Netwerken naar Wallonië? Analyse interlokaal of regionaal? 
 
Wegencategorisering (confrontatiekaart) Feedback: 

• Bouwstenen: omleiding rond kernen Ham en Leopoldsburg 
 
Vrachtroutenetwerk (wensnet) Feedback: 

• Informatie en verbindingen buurregio’s opnemen 
• Bewegwijzering / zonering bedrijven Poort Genk, geen doorgaande verbinding N76, maar wel voor de 

bereikbaarheid vanaf noord en zuid naar Poort Genk 
• Maaseik langs noordzijde ontsluiten, niet via zuidzijde 
• Link E313 – Riemst- N2  interlokaal net richting Maastricht 
• Knip voorzien tussen N2 en Industrieterrein Lanaken 
• Input vanuit de werksessie Logistiek zal ook nog meegenomen worden 

 
Vrachtroutenetwerk (confrontatiekaart) Feedback: 

• Feedback betreffende het vrachtroutenetwerk doorheen kernen en daar waar maasverkleining niet 
gewenst is. 

• Input vanuit de werksessie Logistiek zal ook nog meegenomen worden 
 
Afstemming stakeholders 

• Afstemming over de grenzen heen met  
• De afstemming met Wallonië is reeds gebeurd, meer bepaald over de OV-relaties. Er is echter 

een gewestelijk akkoord (reeds jaren oud) en de Waalse en Vlaamse partners willen dit 
akkoord actualiseren. Dit moet nog gebeuren, maar wij houden jullie hiervan op de hoogte.   

• Nederland: in februari gaan we met beide Nederlandse provincies en bepaalde 
grensgemeenten samenzitten, en we gaan hen ook de vraag stellen wie we nog verder hierbij 
moeten betrekken. 
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• Toelichting SERR 1/12: 
• Tijdens het SERR werd het OV-plan 2021 toegelicht en werd een stand van zaken over het RMP 

meegegeven: De SERR was tevreden over beide plannen 
• Logistieke werksessie 15/12 
• Stakeholderbijeenkomst (o.a. Trein Tram Bus, Fietsersbond, doelgroeporganisaties) wordt ingepland in 

de plaats van de vervoerregiodag 
 timing nog te bepalen (januari/februari) 

 
Interactie gemeenten: 
 
Maaseik: wij hadden ook gevraagd om voor de mobipunten de poorten (en toekomstige poort) van het 
nationaal park Hoge Kempen mee op te nemen. Antwoord: dat is inderdaad correct en zal ook later (bij 
heropstart RMP) opgenomen worden. 
 
Borgloon: Op de kaart VRN is er een groot hiaat voor Zuid-Limburg. Vanaf Hasselt is er niets meer , met 
uitzondering van Tongeren (ligt aan E314). Zelfs de N79 wordt niet meer vermeld. Antwoord: De N79 zal zeker 
zijn functie nog behouden voor het lokaal vrachtverkeer. Deze kaarten geven het vrachtroutenetwerk weer op 
interlokaal niveau. Het bovenlokaal doorgaand vrachtvervoer op lange afstand willen we namelijk niet meer 
door de woonkernen laten rijden. En dit zal zeker ook aan bod komen tijdens de werksessie logistiek. 

Lommel: Wordt ook de Nederlandse provincie Brabant betrokken bij het grensoverschrijdend overleg? 
Antwoord: inderdaad, zowel Nederlands Limburg als Brabant wordt hierbij betrokken. 

Diepenbeek: Worden er dan ook middelen vrijgemaakt om aanpassingen te doen aan wegen die een andere 
categorisering krijgen en een woonkern doorsnijden, met name de N76 Lutselus? Antwoord: de middelen 
worden bepaald in het GIP. Het RMP bepaalt de visie voor de komende 30 jaren en na de goedkeuring van het 
RMP zal het GIP een vertaling worden van de acties opgenomen in het RMP. Momenteel zijn er wel al 
middelen vrijgemaakt voor het probleem ter hoogte van de Katteweidelaan. 
 
Lommel: De OV-kaart loopt nog over de L18 i.p.v. de N74... Dit is ook reeds gemeld in de werksessies. Het 
geeft een vertekend beeld. Antwoord: dat is inderdaad correct en zal ook later (bij heropstart RMP) aangepast 
worden. 
 
 

4. Hoppinpunten 
 
Het begrip mobipunten gaan we niet meer gebruiken, maar wel de hoppinpunten. Er is ondertussen ook al een 
BVR opgemaakt met de verschillende niveaus, kadering, financiering en aanleg ervan. En dit aan de hand van 
de beslissingsboom. 
 
Doelstelling Decreet Basisbereikbaarheid (2019) is de modal shift. Voor de VVRLim betekent dit 60/40, dus 
40% duurzaam. Om dit te verwezenlijken moeten we inzetten op combimodaliteit door overstap in 
hoppinpunten. 
 
De Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten (2019) omschrijft de netwerklogica en de nabijheidslogica. Ook werden 
hier prestatie-eisen aan gesteld. Dit zijn de: 

• Mobiliteitsaanbod 
• Diensten 
• Oriëntatie 
• Ruimtelijk integratie 
• Ontwikkeling. 
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Door Vlaanderen werd de communicatie-aanpak rond Hoppin gelanceerd. Hier hoort een huisstijlgids en een 
stappenplan aanleg mobipunt in Hoppinstijl bij. 
 
Besluit Vlaamse Regering (9/2020) bepaalt de beslissingsboom. Deze beslissingsboom hebben wij gebruikt in 
ons OV-plan. In deze beslissingsboom worden dus de niveaus bepaald, welke logica er gebruikt wordt, hieraan 
gekoppeld welk subsidiebedrag en wie voor wat verantwoordelijk is (VVRR of gemeente). En hier vloeit de 
Hoppinkaart uit voort. 
De ambitie van de huidige minister Lydia Peeters is om 1.000 hoppinpunten te realiseren en hiervoor is een 
budget van€ 105 400 000 voorzien voor Vlaanderen 
 
Belangrijk voor de gemeenten die een subsidiedossier willen indienen: 

• Hoppinpuntenkaart met aanduiding niveau (taak van VVRR Limburg) 
• In afwachting van het sjabloon om de subsidie te kunnen aanvragen: beschikbaar na publicatie in BS 

 
Ten slotte kan een Hoppinpunt aangelegd worden aan de hand van het vademecum mobipunten, dit zal 
opgemaakt worden door AWV. 
 
Tijdshorizon Hoppinkaart 
Korte termijn (deze kaart ligt nu voor aan de VVRR):  

• Nieuwe OV-systeem (zie goedgekeurd OV-plan 2021) 
• Komende jaren Hoppinpunten aanleggen 

Lange Termijn: 
• LT visie binnen VVRLim (gepresenteerd in het RMP) 
• Beïnvloed door keuzes LT mobiliteitssysteem (bv. waar verknoopt Spartacus met andere netwerken) 

 
Gefaseerde totstandkoming van de Hoppinkaart: 
 
3.1 Haltekaart OV-plan 2021: 

• OV-plan 2021 (okt 2020): haltekaart met aanduiding mobipunten 
• Mobipunten die belangrijke rol vervullen in OV-systeem (KT) 
• Iedere gemeente minstens 1 mobipunt 
• Geen onderscheid in niveaus 

 
3.2 Hoppinkaart KT 1.0: (deze kaart ligt nu voor aan de VVRR) 

• Categoriseren mobipunten uit OV-plan 2021 
• Niveaus mobipunten toekennen o.b.v. beslisboom BVR 

• Besproken tijdens WS nov i.v.m. RMP 
• Mail naar leden VVRR 1/12/2020 
• Feedback gemeenten met gegronde onderbouwing verwerkt 

• Station Lommel: lokaal  regionaal mobipunt 
• Aanduiding station Tongeren op juiste locatie 

• Toevoeging haltes Spartacus 1 als lokale mobipunten 
• GEEN andere mobipunten toegevoegd op de kaart 

 
3.3 Hoppinkaart KT 2.0 

• Hoppinkaart verder aanvullen met bijkomende punten 
• Aanpak: parallel aan halte-oefening VOM 

• 1e voorstel door MOW o.b.v. 
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• Bevraging VOM (jan 2020) 
• Discussies tijdens WS (OV-plan & RMP) 
• Toevoeging mobipunten deelfietsen ikv VOM 
• Toevoeging EFRO-mobipunten 
• Reacties gemeenten n.a.v. mail mobipuntenkaart 1/12 

• Feedback gemeenten via online GIS-tool (3w in jan) 
• Finaliseren tijdens bilateraal overleg (feb) 
• Beslissing door VVRR 1/3/2021 

3.4 Hoppinkaart KT 3.0/4.0/… 
• Hoppin verder aanpassen 

• Bijkomende punten of niveauwijziging 
• Naar aanleiding van bv. 

• Gewijzigde lokale visie (bv. mobiliteitsplan, ruimtelijke ontwikkelingen) 
• Ontwikkeling Spartacus 2 en 3 
• … 

 
Interactie gemeenten: 
 
Maasmechelen: Onze geplande hoppin-punten zijn ook door de VVR aangeduid. Moeten wij nu wachten met 
de uitvoering tot de VVR de exacte locatie ervan heeft gelokaliseerd en goedgekeurd? Antwoord: Hier moeten 
we pragmatisch mee aan de slag gaan. Lokale en buurtmobipunten worden door de gemeenten zelf bepaald. 
Regionale en interregionale mobipunten worden door de VVRR bepaald. Het subsidiereglement bepaalt dat 
het mobipunt gevalideerd moet zijn door de VVRR. Bijvoorbeeld de halte gemeentehuis Maasmechelen: de 
parking hoort ook bij de halte aan het gemeentehuis, uiteraard mag deze locatie geen 300m verschoven 
worden, maar moet wel in de buurt ervan liggen. 
Oproep aan gemeenten: Doe vooral verder met de voorbereidingen aan de mobipunten. 

Alken: Is elektrische laadinfrastructuur subsidieerbaar voor een lokaal mobipunt ? Wij gaan dit punt voorzien 
van een elektrische deelwagen. Antwoord: dat weten we op dit moment helaas nog niet. Van zodra we meer 
weten over de invulling van de hoppinpunten, zullen we dit zo snel mogelijk aan iedereen communiceren. 

Diepenbeek: Kunnen er subsidieaanvragen ingediend worden voor de aanpassing van een lokaal "hoppinpunt" 
naar een regionaal "hoppinpunt", bijvoorbeeld station? Antwoord: als in de loop van de jaren een hoppinpunt 
van statuut verandert, gaan we er op dit moment van uit dat dit zeker moet kunnen. Het hoppinpunt aan het 
station zal later een uitzondering zijn, aangezien veel gerealiseerd zal zijn door de budgetten voor Spartacus. 
De uitvoering van de hoppinpunten zal ook gefaseerd uitgevoerd worden, afhankelijk van de 
uitvoeringsplannen en locaties. 
 
Diepenbeek: Er werd in vorige verslag gesteld dat onderzoek zou gedaan worden of het hoppinpunt van 
campus Diepenbeek U Hasselt zou opgewaardeerd worden naar een regionaal mobipunt. Ik veronderstel dat 
dit niet het geval is? Antwoord: Dit is inderdaad aan bod gekomen in een werksessie RMP. Door de 
verschuiving van termijn RMP zullen we dit in een latere fase bekijken. En zal dus in de hoppinkaart 2.0 aan 
bod komen. 
 

Unaniem akkoord van de VVRR Limburg voor Hoppinkaart 1.0 

 
 
4 Voorstelling GIP (Geïntegreerd Investeringsprogramma) 
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Een eerste kennismaking met het Project GIP: Geïntegreerd Investeringsprogramma MOW. 
Het project GIP is tot stand gekomen onder leiding nog van minister Weyts.  
Budgetten: 

• GIP 2019 = 2,024 miljard euro 
• GIP 2020 = 2,192 miljard euro (15 mei goedgekeurd) 
• GIP 2021 (ontwerp) = 5,552 miljard euro (dit hoge bedrag heeft voornamelijk te maken met het 

dossier Oosterweelverbinding) 
Om te komen tot een volwaardig GIP wordt een heel proces doorlopen dat start in februari (van jaar x) en een 
volledig jaar duurt (jaar x+1) 
 
Het GIP is een bundeling van alle geplande investeringen en wordt ondertekend/goedgekeurd door de 
minister en heeft bijgevolg beslissingskracht.  
Het heeft een meervoudige doelstelling: 

• Middelen optimaal gebruiken 
• Beter plannen en afstemmen 
• Betere sturing vanuit beleidsdoelstellingen en -prioriteiten 
• Opvolging uitvoering projecten 

Het GIP omvat alle uitgaven, ongeacht de financieringsbron, die rechtstreeks besteed worden aan de 
uitbreiding, vervanging, vernieuwing en het structureel onderhoud van (het reguliere onderhoud behoort niet 
tot het GIP): 

• De infrastructuur inzake transport en waterbeheersing 
• Het eigen vaar- en voertuigenpark dat dient voor de rechtstreekse dienstverlening aan de 

klant 
• Vervoersmanagementsystemen en infrastructuur die rechtstreeks verband houden met 

dienstverlening aan de klant 
• Investerings- en onderhoudsbaggerwerken 

 
Het GIP 2022 is een jaarlijks terugkerend proces: 

• Opmaak kadernota: Vormelijke en inhoudelijke afspraken – beleidsprioriteiten (Validatie door MCB en 
kabinet) 

• Technische bilaterale overleggen: Actualiseren tweede jaar van GIP 2021=  eerste insteek GIP 2022 
• Politieke bilaterale overleggen: juli/augustus: actualiseren i.s.m. Team MOW 
• Ontwerp GIP: Naar parlement  en naar vervoerregio’s voor advies 
• Definitief GIP: Januari: aanpassingen eindejaarsvastleggingen/ advies vervoerregio’s en in februari: 

goedkeuring minister 

 
Ontwerp GIP 2021  

• Afgelopen week werd het ontwerp GIP 2021 gecommuniceerd. Dit ontwerp GIP 2021 vinden jullie 
terug op de SharePoint (in VVRR 14/12/2020). 

• Het ontwerp GIP is iets later dan voorzien wegens de onmiddellijke vertaling van de extra budgettaire 
middelen in het kader van het Relanceplan van de Vlaamse Regering in concrete uitvoerbare projecten 
door de verschillende entiteiten in overleg met het kabinet.   

• Momenteel enkel jaar doorkijk naar 2021, de doorkijk naar jaren 2022 en 2023 volgt later.  
• Tijdens de septemberverklaring werd het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ van de Vlaamse Regering 

voorgesteld (4,3 miljard euro).  
• Fietsinfrastructuur 
• Duurzaamheid 
• Verkeersveiligheid 
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• Vanuit het relanceplan worden extra investeringen in fietsinfrastructuur mogelijk, zodat in 2021 de 
fietsinvesteringen worden opgetrokken tot 335 miljoen euro. 

• Ambitie van Vlaamse Regering: groeipad fietsinvesteringen naar 300 miljoen euro per jaar. 
 
Ontwerp GIP 2021 VVR Limburg 

• Totaal: ca. 140 miljoen euro 
• Blikvangers: 

• Noord-Zuidverbinding  
• Bruggen Albertkanaal 
• Spartacus en spoor 
• Fietsinfrastructuur 
• Snelwegparkings 

 
Adviesrol VVR Limburg: 

• Ontwerp GIP2021 ter kennisgeving aan de VVRR voor de relevante selectie van projecten per VVR 
• 3 vervoerregio’s als pilootproject voor advisering 

• Aalst, Antwerpen en Westhoek (cfr. 2020) 
• Procesmatig en inhoudelijk lessen trekken 

• Doorkijk naar 2022 en 2023 volgt later 
• Het GIP 2021 is een werkdocument, in afwachting tot de goedkeuring van de minister: voorwaardelijk 

en vertrouwelijk te bekijken 
 
Verwachting van de advisering VVRR: 

• In het Decreet basisbereikbaarheid wordt gesteld dat de VVRR een formele adviesrol heeft binnen de 
krijtlijnen van het regionaal mobiliteitsplan 

• Afstemming zoeken met openbare werken of projecten  
 
Omzendbrief GIP 

• Formeel adviseren 
• Projecten gesitueerd op het niveau van de VVR 

 

5 Wijzigingen BFF 

Deputatie heeft onderstaande wijzigingen van het BFF goedgekeurd en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd 
aan de VVRR Limburg. De opmerkingen van de deputatie worden hieronder vermeld: 

1. Peer: verlegging van de Kiezel Kleine Brogel naar de Bokterstraat 
a. Reden: De fietsbeweging over huidige lijn is in de praktijk niet mogelijk. Het fietsverkeer 

gebruikt daarom vandaag al de Bokterstraat. Deze straat is sinds 1 september officieel een 
fietsstraat en gaat in de toekomst verder uitgerust worden. Dit kadert binnen de uitbouw van 
Peer centrum als fietszone. 

b. Adviescommissie: Verbinding tussen bushalte is een aandachtspunt om de combimobiliteit te 
optimaliseren  

2. Kortessem: verlegging route Luyssenstraat 
a. Reden: op de huidige route geen fietsinfrastructuur kan gerealiseerd worden. Het gaat om een 

holle weg met weinig ruimte. 
b. Adviescommissie: Verlichting conform vademecum fietsvoorzieningen als belangrijke 

meerwaarde. 
3. Kortessem: verlegging route Kortessem rotonde Wellen 
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a. Reden: de gewestweg door beperkte ruimte niet geschikt is om uit te bouwen als fietsas. De 
voorgestelde route biedt een veilig alternatief via verkavelingswegen in de velden. Daarnaast 
loopt er een project voor een fietsoversteek op de N20 dat getrokken wordt door de VLM en 
AWV. 

b. Adviescommissie : Verlichting conform vademecum fietsvoorzieningen als belangrijke 
meerwaarde 

4. Beringen en Heusden-Zolder: toevoeging Linkestraat, Middenstraat, Bredestraat – Nieuwe Dijk, 
Halstraat, trage verbinding, Grauwzusterstraat, Pastoor Paquaylaan 

a. Reden: Deze nieuwe verbinding moet de fietsas vormen tussen Koersel (Beringen) en 
Berkenbos (Heusden-Zolder). In beide kernen liggen verschillende belangrijke attractiepolen 
(sportsite, academie, ziekenhuis, middelbare school, mijnsite, cultuurcentrum, …). Beide 
besturen willen zich ook engageren om deze as uit te bouwen voor de fietser.  

b. Adviescommissie: Er wordt wel gevraagd om kritisch te kijken naar de lijnen in het netwerk 
rond deze as.  

5. Lommel: verlegging van BFF in het kader van rondweg in het centrum: 
a. Reden: Dit past in de mobiliteitsvisie van het nieuwe bestuur. Enerzijds zijn er een aantal 

‘fietsboulevards’ geselecteerd waarmee de kernen verbonden worden. Voor deze 
fietsboulevards is een studie opgestart. Daarnaast is er het project van de rondweg dat in 
verschillende fases uitgevoerd zal worden. 

b. Adviescommissie: Vanuit combimobiliteit moet er wel voldoende aandacht zijn voor de 
doorsteken naar haltes van het openbaar vervoer. Verder verwijst de adviescommissie voor de 
aanleg van de fietsverbindingen naar de optimale maatvoering in het vademecum 
fietsvoorzieningen en het voorzien van goede verlichting 

6. Bree: verlegging van functionele route Tongerlostraat naar de Itterbeek: 
a. Reden: Langs de Tongerlostraat is het moeilijk om goede fietsinfrastructuur aan te leggen. 

Bovendien is er een alternatief langs de Itterbeek. Op dit moment ligt er een onverhard pad 
met verlichting dat verhard kan worden naar minstens drie meter 

b. Adviescommissie: Het aandachtspunt is wel het goed inrichten van de oversteek op de 
Tongerlostraat richting kanaal 

7. Genk: toevoeging van Stiemerbeekvallei-tracé 
a. Reden: Deze centrale lijn gaat de verbindende ader worden tussen verschillende plekken en 

wijken in de stad. In de eerste fase wil de stad middelen voorzien om de missing links weg te 
werken. In de tweede fase gaan de bestaande stukken aangepast worden 

b. Adviescommissie: Deze nieuwe verbinding heeft veel potentieel. De commissie geeft wel nog 
mee dat functioneel fietsverkeer ook functionele inrichtingsvereisten vraagt. Hiervoor wordt 
verwezen naar het vademecum fietsvoorzieningen 

Unaniem akkoord van de VVRR Limburg voor wijzigingen BFF 

 

6 Varia 
 

1. Op 25 januari 2021 zal er een extra VVRR gepland worden.  

De co-voorzitter Sven Lieten bedankt alle aanwezigen en de hele ploeg voor het geleverde werk en wenst 
iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021. 
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AANWEZGIHEIDSLIJST 9DE VERVOERREGIORAAD 
 

 
Datum: 14 DECEMBER 2020 
Locatie: MS Teams - Virtueel 
 

 
 

 
 
NAAM 
 

 
DIENST/INSTANTIE 

 
FUNCTIE 

 
AANWEZIG 

ARIEN CAROLINE STUDIEBUREAU STG  A 
BAPTIST MARTINE PROVINCIE LIMBURG  A 
BLOMME MAARTEN AWV LIMBURG Regiomanager A 
BOURGUIGNON IVO PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
CHAMPAGNE DOMINIQUE DE LIJN Ambtenaar A 
CHRISTIAEN KOEN NMBS  A 
CLAES VIVIANE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
COCKHUYT MATHIEU VVSG  A 
COECKAERTS ARNO DE LIJN  A 
DAYERS GIJS DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
LAMBRECHTS BERT PROVINCIE LIMBURG Co-voorzitter A 
LIETEN SVEN DEPARTEMENT MOW Co-voorzitter A 
MAGIS MAARTEN DE LIJN  Regiomanager A 
MARKET JAN AWV LIMBURG Regiomanager A 
MEEX NELE STUDIEBUREAU STG  A 
MOORS GIJS AWV LIMBURG Afdelingshoofd A 
RENTMEESTERS PETER DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar VO 
REUMERS MARTHE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
SILVESTRINI MONICA PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar VO 
UYTTENDAELE PAMELA DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VAN CAMPENHOUT SOFIE DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VANDINGENEN STIJN PROVINCIE LIMBURG  A 
WILLEMS TOM DE WERKVENNOOTSCHAP  A 
ZEGERS HANS PROVINCIE LIMBURG Kabinet A 

 
 

ALKEN    
KOEN VANMUYSEN  Ambtenaar A 
FRANK VROONEN  Schepen  A 
AS    
JO SANTERMANS  Schepen A 
BALEN    
    
BERINGEN    
SANDRA VANIMMISSEN  Ambtenaar A 
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JEAN VANHEES  Schepen A 
BILZEN    
JOHAN SAUWENS  Burgemeester A 
BOCHOLT    
PATRIEK DANIELS  Ambtenaar A 
ERIK VANMIERLO  Schepen A 
BORGLOON    
DORIEN LIEBENS  Ambtenaar A 
ERIC AWOUTERS  Burgemeester A 
BREE    
LANDER SAVELKOUL  Ambtenaar A 
MARIO KNIPPENBERG  Schepen A 
DIEPENBEEK    
DAPHNE STUIJ  Ambtenaar A 
JERICA HELEVEN  Schepen A 
DIEST    
    
DILSEN-STOKKEM    
PETER DE LA HAYE  Ambtenaar A 
SOFIE VANDEWEERD  Burgemeester A 
KOEN SLEYPEN  Schepen A 
GEETBETS    
KRIS SWINNEN  Voorzitter gemeenteraad VO 
GENK    
HERMAN GROSSARD  Ambtenaar VO 
STIJN PIETTE  Ambtenaar A 
MICHAEL DHOORE  Schepen A 
GINGELOM    
GOELE VANTILT  Ambtenaar A 
JAN WICHELER  Schepen A 
HALEN    
KRIS JACOBS  Schepen A 
HAM    
VEERLE WOUTERS  Ambtenaar A 
ROBERT VANDEZANDE  Schepen A 
HAMONT-ACHEL    
ANNICK KAUFFMANN  Ambtenaar A 
BER VAN DE SCHANS  Schepen A 
HASSELT    
    
HECHTEL-EKSEL    
KAREL VRANCKEN  Ambtenaar A 
JAN DALEMANS  Burgemeester A 
THEO MARTENS  Schepen A 
HEERS    
BART STEVENS  Ambtenaar VO 
KRISTOF PIRARD  Schepen A 
HERK-DE-STAD    
    
HERSTAPPE    
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HEUSDEN-ZOLDER    
YURI ALDERS  Ambtenaar A 
LODE SCHOPS  Schepen A 
HOESELT    
JORDI BOULET  Voorzitter gemeenteraad A 
HOUTHALEN-HELCHTEREN    
FRANK BROUX  Ambtenaar A 
LUC MELOTTE  Schepen A 
ALAIN YZERMANS  Burgemeester A 
KINROOI    
RICK VAN VIJFEIJKEN  Ambtenaar A 
JO BRAUNS  Burgemeester VO 
KORTESSEM    
    
LANAKEN    
DANA BREULS  Ambtenaar A 
SOFIE MARTENS  Schepen A 
LANDEN    
    
LEOPOLDSBURG    
BENOIT FOLENS  Ambtenaar A 
BENNY MAES  Schepen A 
MARLEEN KAUFFMANN  Burgemeester A 
LOMMEL    
SOFIE REUMERS  Ambtenaar A 
SOFIE LOOTS  Schepen A 
LUMMEN    
KATLEEN PIETERS  Ambtenaar A 
RITA MOORS  Schepen A 
MAASEIK    
JESSICA JANSSENS  Ambtenaar A 
JOHAN TOLLENAERE  Burgemeester A 
MAASMECHELEN    
JELKA ROGIERS  Ambtenaar A 
PIERRE WIJNEN  Ambtenaar A 
MARLEEN KORTLEVEN  Schepen A 
MEERHOUT    
ROGER VERHEYEN  Schepen VO 
NIEUWERKERKEN    
ANNEMIE BERGEN  Ambtenaar A 
ROHNNY SCHREURS  Schepen A 
OUDSBERGEN    
LODE CEYSSENS  Burgemeester A 
PEER    
VEERLE AERTS  Ambtenaar A 
SIGRID CORNELISSEN  Schepen A 
PELT    
RIK SCHREURS  Ambtenaar A 
CARMEN VAN DEN AKKER  Ambtenaar A 
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JAAK FRANSEN  Schepen A 
RIEMST    
ROB SCHOUFS  Ambtenaar A 
CHRISTIAN BAMPS  Schepen A 
SAARTJE VAN DE LINDE  Ambtenaar A 
SINT-TRUIDEN    
JOHAN VANGEFFELEN  Ambtenaar A 
VEERLE HEEREN  Burgemeester A 
TESSENDERLO    
STAN PANIS  Ambtenaar A 
FONS VERWIMP  Burgemeester A 
TONGEREN    
JULIE BUKERS  Ambtenaar A 
YANNICK VOLONT  Ambtenaar VO 
VOEREN    
JUDITH VOETS  Ambtenaar A 
JORIS GAENS  Burgemeester A 
WELLEN    
ELS ROBEYNS  Burgemeester A 
ZONHOVEN    
FREDERICK VANDEPUT  Schepen A 
ZOUTLEEUW    
    
ZUTENDAAL    
OLIVER VAES  Ambtenaar A 
DIRK SMITS  Schepen A 
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