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VERSLAG Vervoerregioraad 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 25 oktober 2021 
Locatie: Provinciehuis – Raadzaal 
Aanwezig: zie achteraan 
Voorzitter: Sven Lieten 
Verslaggever: Caroline Arien (STG) 
Onderwerp: Vervoerregioraad 

 

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

1 Opening en goedkeuring verslagen 
 
Er zijn geen bemerkingen bij het verslag van de Vervoerregioraad van 27/9. Het verslag wordt dus 
goedgekeurd. 
 
Bert Lambrechts heet iedereen welkom op de eerste fysieke vervoerregioraad sinds Corona. Sven Lieten 
licht verder het programma toe van deze VVRR. Op het programma staan de stemming over de 
Synthesenota en de toelichting van het MER en de procesplanning. 
 
 

2 RMP 2030-2050 
 
2.1 Synthesenota 
 
2.1.1 Toelichting voornaamste aanpassingen 
 
Er is een excel opgemaakt met alle reacties, opmerkingen en vragen omtrent de synthesenota. Er werd ook 
voor elke reactie een antwoord geformuleerd. De voornaamste aspecten worden op slide verder toegelicht. 
 
In hoofdstuk 1 zijn voornamelijk tekstuele aanpassingen gebeurd. De targets en operationele doelstellingen 
komen pas in fase 3 opnieuw aan bod en vallen buiten de scope van de synthesenota. Hiervoor wensen we 
immers een afstemming te doen met de andere vervoerregio’s. In hoofdstuk 2 werden de gebiedstypologiën 
beter gekaderd. Deze gebiedstypen zijn namelijk niet bedoeld om kernen te gaan afbakenen en uitspraken 
te doen over wat er met dit gebied zou moeten gebeuren. Deze typen geven louter weer welke 
mobiliteitsattractie er is in een bepaald gebied. In hoofdstuk 4 werden tekstuele aanpassingen gedaan en 
werden de F-nummers toegevoegd bij de fietssnelwegen. Het Fruitspoor werd niet toegevoegd in het 
basispakket omdat de realisatie hiervan niet wordt verwacht binnen de 10 jaar. Daarnaast worden geen 
naamswijzigingen doorgevoerd in het BFF en fietssnelwegen, maar wordt louter gesproken over de 
kwaliteitsverhoging. In hoofdstuk 6 wordt vooral afgestemd met de provincie en het Beleidsplan Ruimte 
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Limburg. De timing van het BRL wordt nog eens naast het RMP gelegd. In hoofdstuk 3 en 5 werden geen 
aanpassingen gedaan. 
 
2.1.2 Vragen 
 
Zonhoven: De synthesenota is een zeer goed en uitgebreid document, maar wat er niet instaat is het 
inzetten van autonome wagens en zelfrijdende wagens. Er staat heel veel in van de fiets, wat heel goed is, 
maar we missen toch het autonome gedeelte. Dit zou er toch moeten in staan, want ook deze investeringen 
zijn goed voor de toekomst. Dit kan best aangehaald worden conform de impact van corona. 
Antwoord: In de toekomst zullen we hier meer aandacht aan schenken. In de oriëntatienota kwam dit wel 
aan bod, maar in de synthesenota zijn we hier niet meer concreet op ingegaan. We kunnen dit in een 
addendum wel mee opnemen want dit geldt niet alleen voor VVR Limburg, maar zeker ook op Vlaams 
niveau.  
 
Kinrooi: Bij het grensoverschrijdend vervoer moet de as richting het noorden breder gezien worden. We 
moeten spreken over de as vanuit het noordoosten van Limburg richting Weert, en dit in een zo breed 
mogelijk perspectief zien.  
Antwoord: Deze ruimere as zit mee in de scenario’s en we zullen dit zeker opnemen in het beleidsplan. 
Probleem is dat er geen cijfers zijn (grensoverschrijdende problematiek), dus moeilijk om na te gaan hoe 
we hiermee moeten omgaan in de toekomst. Weert, Maastricht en Eindhoven zijn polen die we toch ook 
moeten bedienen en dat gaan we dus zeker meenemen. 
 
Maaseik: Hierop hebben we een aanvulling: in Susteren is er een station en we kunnen dit best mee nemen 
in de relatie met Nederland. Daarenboven kan je via Susteren en Maastricht vlot in Luik geraken om van 
daaruit in België verder te reizen. 
 
2.1.3 Stemming 
 
De Vervoerregioraad gaat unaniem akkoord met de Synthesenota. Ook de Provincie Limburg en Team MOW 
zijn akkoord. Bij deze is de Synthesenota definitief goedgekeurd. 
 
2.1.4 Vervolg  
 
De verschillende scenario’s die zijn opgenomen in de Synthesenota zijn overgemaakt aan het 
verkeerscentrum. Begin 2022 zullen we de definitieve resultaten ontvangen van de doorrekening in het 
verkeersmodel. Deze resultaten zullen we onder meer gebruiken voor de uitwerking van het definitieve 
beleidsscenario. 
 
2.2 Aanpak strategische milieu-effectenrapportage 
 
Jan Baeten (Antea) zal samen met 2 collega’s de strategische MER opmaken voor VVR Limburg. 
 
De MER zal deel uitmaken van het mobiliteitsplanproces. Er zijn 3 stappen: 

1) Inhoudsafbakening: dit is afgestemd op de oriëntatienota en strategische visie voor het gewenste 
beleidsscenario en de te onderzoeken alternatieven. Hier dient een methodiek bepaald te worden 
die Vlaanderen-breed toegepast zal worden. Het startoverleg om deze afstemming te doen, staat 
gepland op 25/10. 

2) Quickscan scenario’s: via een quick scan van de verschillende scenario’s wordt er input voorzien 
voor de keuze van het definitieve beleidsscenario. 

3) BeMERen van beleidsscenario en actieplan: definitief MER opmaken voor het finale scenario. 
 
Binnen het MER zijn ook enkele participatiemoment noodzakelijk. Deze staan opgelijst op slide. 
 
Ham: Stikstofprobleem: wat is hier de impact van? Of is dit makkelijk weg te schrijven? 
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Antwoord: Voor wat de impact op lucht betreft, bekijken we wat de verschillen zijn in voertuigkm en dit 
gaan we aftoetsen aan de bestaande situatie. Indien er een effect is, dan wordt dit opgenomen in actieplan 
van RMP. We moeten namelijk goed voor ogen houden dat het een strategische MER is. 
 
Ham: Op basis van wat wordt dit bepaald?  
Antwoord: Dit wordt nog uitgeklaard met de andere MER-deskundigen.  
 
2.3 Procesplanning RMP – MER 
 
Het globale overzicht van het RMP staat op slide afgebeeld. Wat nog te doen staat is het gewenste 
toekomstbeeld inclusief acties te formuleren. Hierbij is ook tijd voorzien voor besluitvorming. Een 
vereenvoudigde timing is hieronder weergegeven. Er zijn verschillende terugkoppelingen voorzien tussen 
het RMP en het MER. 
 

 
 
Deze globale aanpak werd doorvertaald in een meer gedetailleerde planning. Het gaat hierbij om een eerste 
voorstel waarbij 2 varianten werden uitgewerkt. 
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In de tweede variant is er na het openbaar onderzoek nog een extra feedbackronde van de gemeenteraden 
voorzien. 
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Er zijn geen vragen of opmerkingen over de procesplanning. 
 
 

3 Varia 
 
Ham: We zijn een grensgemeente en de andere vervoerregio’s staan nog niet zo ver in hun RMP proces als 
VVRLim. Politiek gezien is dit niet zo goed voor ons. 

- Antwoord: De vervoerregio’s proberen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen zodat de violen op 
elkaar afgestemd geraken. De BeMErring van vervoerregio Kempen gaat sneller, om zo het finale 
plan samen met VVR Limburg te finaliseren. 

 
Tongeren: Waarom komen we opnieuw fysiek samen? We zijn tevreden over de digitale samenwerking. Zo 
moeten we ook geen rekening houden met de heen- en terugverplaatsing.  

- Antwoord: Onze visie is om hier zeer spaarzaam mee om te springen.   
- Bert Lambrechts: Het was voor ons belangrijk om elkaar nog eens te zien omdat we dit proces ook 

samen doen. En nu het terug kon, wilden we iedereen terug zien. En zeker ook bij een stemming 
lijkt het ons aangewezen om fysiek te vergaderen.  

- Om info en dergelijk te delen, zullen we dit verder digitaal doen, ook omdat dan de ambtenaren 
mee uitgenodigd worden.  

- Kinrooi staat ook achter het digitaal vergaderen, om zo geen nodeloze kilometers te maken. 
 
Lummen: Wordt het vrachtverkeer ook mee opgenomen ? 

- Antwoord: Dit zit in de scenario’s ook vervat en wordt ook in het beleidsscenario en het actieplan 
meegenomen. Dit is een uitdaging voor alle vervoerregio’s en VVR Limburg wordt als voorbeeld 
naar voren geschoven omdat wij al verder staan dan de rest van de regio’s.  

Wordt dit ook in MER meegenomen?  
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- Antwoord: Vrachtwagens maken deel uit van de MER, wijzigingen vrachtstromen, … Hier wordt dus 
rekening mee gehouden, maar op strategisch niveau. Wat is haalbaar, wat niet, wat met milderende 
maartregelen …? 
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4 Aanwezigen 
 

 
AANWEZGIHEIDSLIJST  VERVOERREGIORAAD 
 

 
Datum:   25 OKTOBER 2021 
Locatie: RAADZAAL PROVINCIEHUIS 
 

 
 

 
 
NAAM 
 

 
DIENST/INSTANTIE 

 
FUNCTIE 

 
AANWEZIG 

APERS MICHIEL VVSG  A 
ARIEN CAROLINE STUDIEBUREAU STG  A 
BAETEN JAN STUDIEBUREAU MER  A 
BAPTIST MARTINE PROVINCIE LIMBURG  A 
BAMPS JOKE DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar VO 
BOURGUIGNON IVO PROVINCIE LIMBURG  A 
CARDINAELS KARIN DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
CHAMPAGNE DOMINIQUE DE LIJN  VO 
CHRISTIAEN KOEN NMBS  VO 
CLAES VIVIANE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
COEKAERTS ARNO DE LIJN  A 
COELMONT DIRK PROVINCIE LIMBURG Kabinet 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 
MOORS GIJS AWV LIMBURG Afdelingshoofd VO 
RENTMEESTERS PETER DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar A 
REUMERS MARTHE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
SILVESTRINI MONICA PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
UYTTENDAELE PAMELA DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VAGANEE GUIDO VVSG  A 
VAN CAMPENHOUT SOFIE DEPARTEMENT MOW Ambtenaar VO 
VAN WELDE LORE STUDIEBUREAU STG  VO 
WILLEMS TOM DE WERKVENNOOTSCHAP  VO 
WIJNKER MARCEL INTER  A 

 
ALKEN    
FRANK VROONEN  Schepen  VO 
AS    
    
BALEN    
    
BERINGEN    
JEAN VANHEES  Schepen A 
BILZEN    
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BOCHOLT    
ERIK VANMIERLO  Schepen VO 
BORGLOON    
ERIC AWOUTERS  Burgemeester A 
BREE    
MARIO KNIPPENBERG  Schepen A 
DIEPENBEEK    
JERICA HELEVEN  Schepen A 
DIEST    
    
DILSEN-STOKKEM    
KOEN SLEYPEN  Schepen A 
GEETBETS    
    
GENK    
KAREL KRIEKEMANS  Schepen A 
GINGELOM    
JAN WICHELER  Schepen A 
HALEN    
KRIS JACOBS  Schepen A 
HAM    
ROBERT VANDEZANDE  Schepen A 
HAMONT-ACHEL    
BER VAN DE SCHANS  Schepen VO 
HASSELT    
    
HECHTEL-EKSEL    
JAN DALEMANS  Burgemeester VO 
THEO MARTENS  Schepen A 
HEERS    
    
HERK-DE-STAD    
MARK VANLEEUW  Schepen VO 
HERSTAPPE    
    
HEUSDEN-ZOLDER    
LODE SCHOPS  Schepen VO 
HOESELT    
JORDI BOULET  Voorzitter 

gemeenteraad 
VO – stem 
uitgebracht 

HOUTHALEN-HELCHTEREN    
LUC MELOTTE  Schepen A 
ALAIN YZERMANS  Burgemeester A 
KINROOI    
JO BROUNS  Burgemeester A 
KORTESSEM    
 
 

   

LANAKEN    
SOFIE MARTENS  Schepen VO – Schriftelijke 

stem uitgebracht 
LANDEN    
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LEOPOLDSBURG    
MARLEEN KAUFFMANN  Burgemeester A 
BENNY MAES  Schepen A 
LOMMEL    
SOFIE LOOTS  Schepen A 
LUMMEN    
RITA MOORS  Schepen A 
MAASEIK    
JOHAN TOLLENAERE  Burgemeester A 
MAASMECHELEN    
MARLEEN KORTLEVEN  Schepen A 
MEERHOUT    
    
NIEUWERKERKEN    
    
OUDSBERGEN    
MARIO GOOSSENS  Schepen VO – volmacht 

aan Kinrooi 
PEER    
STEVEN MATHEI  Burgemeester A 
PELT    
    
RIEMST    
CHRISTIAN BAMPS  Schepen A 
SINT-TRUIDEN    
VEERLE HEEREN  Burgemeester A 
TESSENDERLO    
FONS VERWIMP  Burgemeester VO – volmacht 

aan Houthalen-
Helchteren 

TONGEREN    
PATRICK JANS  Schepen A 
VOEREN    
JORIS GAENS  Burgemeester A 
WELLEN    
ELS ROBEYNS  Burgemeester VO 
ZONHOVEN    
FREDERICK VANDEPUT  Schepen A 
ZOUTLEEUW    
    
ZUTENDAAL    
DIRK SMITS  Schepen A 
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