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Verwerking adviezen op NIA RMP Limburg 
 

Advies Team Mer 
We verwijzen hierbij ook naar het overleg van 22 juni ll.. We beperken ons hierna ook tot de 

generieke elementen in het advies, evenals de opmerkingen die specifiek betrekking hebben op het 

RMP van Limburg. 

(…) 

Wij stellen vast dat de bezetting van het ‘team van MER-deskundigen’ nogal verschilt van dossier tot 

dossier. Zo maakt er soms wel en soms niet een Mer-deskundige geluid, lucht, klimaat en mobiliteit 

deel uit van het team. Hoewel dat niet expliciet vermeld wordt, durven wij er van uitgaan dat er steeds 

een MER-deskundige mobiliteit betrokken is. Wij stellen voor dat in elk dossier een uitgebreide 

motivatie gegeven wordt m.b.t. het gekozen team. Daarbij dient ook gemotiveerd te worden waarom 

bepaalde deskundigen niet toegevoegd werden. Het gaat om een strategische milieubeoordeling 

volgens thema’s -en dus niet volgens disciplines- met een voornamelijk kwalitatieve -en dus niet 

kwantitatieve- beoordeling, wat mogelijk een element kan zijn in de samenstelling van het team. Het 

is zinvol om de eventuele verschillen op dit vlak tussen RMP-dossiers te duiden, maar zoveel mogelijk 

eenvormigheid lijkt ons op dit vlak wenselijk.  

>> Hoewel mobiliteit geen expliciete discipline binnen de s-MER is, omvat het team wel een MER-

deskundige mobiliteit (m.b. Jan Baeten). 

Er wordt in het MER getoetst aan bepaalde beleidsdoelstellingen. Er zijn geregeld meldingen (in de 

pers) dat het beleid verandert. We denken maar recent aan het spoorbeleid, aan beleidsplannen 

ruimte, het beleid rond stikstof, de afbouw van diesel -en benzinewagens enzovoort. Er dient over 

gewaakt te worden dat in het eindrapport van het MER getoetst wordt aan de op dat moment meest 

recente beleidsdoelstellingen. De vinger moet op dat vlak aan de pols gehouden worden. 

>> Waar nodig zal in het s-MER een update van de beleidsdoelstellingen gebeuren. 

Het RMP is een beleidsplan rond mobiliteit. Er is geen discipline/thema ‘mobiliteit’ voorzien in het 

MER. De beleidsvoornemens van het RMP worden wel kwantitatief doorgerekend met een 

verkeersmodel, waaruit conclusies getrokken kunnen worden op het vlak van mobiliteit (verzadiging, 

leefbaarheid e.a.) op basis waarvan de beleidsdoelstellingen nog aangepast kunnen worden en keuzes 

gemaakt kunnen worden tussen de voorliggende alternatieven. Zoiets zou ook i.h.k.v. de 

milieubeoordeling kunnen gebeuren uiteraard als een ‘toetsing van het doelbereik’ binnen een thema 

mobiliteit. Maar we stellen dus vast (en lezen dat o.a. op pagina 48 van de NIA van Kortrijk) dat het 

thema mobiliteit niet als een thema an sich beschouwd wordt… gezien het anders om een 

doelstellingsbeoordeling zou gaan. Dat zou ook anders gekund hebben… maar lijkt ons verdedigbaar. 

Nog wat extra duiding daaromtrent kan wenselijk zijn.  

>> Dit zal nader toegelicht worden in het s-MER. 

Gezien er vanuit het verkeersmodel kwantitatieve mobiliteitsgegevens zullen komen, lijkt het mogelijk 

om ook de milieubeoordeling binnen de disciplines lucht en geluid kwantitatief te doen. Gelieve te 

verduidelijken hoe jullie (i.e. de MER-deskundigen) dat zien. Het lijkt ons dat er in de quickscan van het 

dossier van Kortrijk reeds zoiets dergelijks gebeurt. 

>> In de quickscan (waarvan de aanpak voor Limburg identiek is aan die voor Kortrijk) werden enkel 

verschilkaarten (pae/etmaal) t.o.v. de referentiesituatie kwalitatief besproken. In het s-MER zelf zullen 
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berekeningen gebeuren van (wijziging in) voertuigkilometers op niveau statistische sector (als proxy 

voor blootstelling aan luchtverontreiniging en geluidshinder door verkeer) en binnen/t.h.v. SBZ en VEN. 

Deze aanpak wordt iets uitgebreider toegelicht in de NIA. Luchtmodellering (met IMPACT of CAR 

Vlaanderen) gebeurt enkel lokaal waar obv de verkeerscijfers significant negatieve effecten op 

bewoning of SBZ/VEN te verwachten is. 

In de NIA’s wordt meestal een zogenaamde ‘quickscan’ (QS) opgenomen. De aard en het doel van die 

quickscan is niet helemaal duidelijk. Het lijkt ons een goede manier om zo aan ‘scoping’ te doen, i.e. 

op basis van de quickscan kan bepaald en gemotiveerd worden welke effecten wel al dan niet verwacht 

kunnen worden, waarna deze later in het MER onderzocht worden. Het geeft de adviesinstanties ook 

reeds een idee van hoe de milieubeoordeling in het MER er kan uitzien. Het lijkt ons echter dat die 

quickscan ook gebruikt wordt om reeds bepaalde redelijke alternatieven (of scenario’s) definitief af te 

wijzen. Dat laatste kan o.i. niet de bedoeling zijn. De redelijke alternatieven dienen in het MER in 

principe gelijkwaardig onderzocht te worden.  

Op pagina 19 van de NIA van Kortrijk wordt gesteld wat in de QS en wat in het definitief MER wordt 

beoordeeld. Zulke passages laten o.i. nog te veel ruimte voor onduidelijkheid. Na de adviesronde dient 

o.i. duidelijk afgesproken te worden dat alle redelijke alternatieven evenwaardig bemerd moeten 

worden. Het dient alleszins verduidelijkt te worden. Op pagina 48 wordt expliciet gesteld dat de QS 

geen officieel statuut heeft. 

>> Zoals aangegeven op het overleg van 22 juni 2022 mogen de besproken scenario’s niet als echte (al 

dan niet redelijke) alternatieven beschouwd worden, maar als onderzoeksscenario’s in functie van het 

samenstellen van één beleidsscenario, waaraan ook de quick scan bijdraagt. In het s-MER zal effectief 

enkel het beleidsscenario beoordeeld worden, al kunnen bepaalde resultaten van de onderzoeks-

scenario’s hierbij wel (opnieuw) meegenomen worden, indien het beleidsscenario zelf niet apart wordt 

doorgerekend in het verkeersmodel. 

De voorgestelde methodologie voor de QS van Limburg  lijkt ook vrij degelijk maar de effectieve 

uitwerking is dan weer eerder summier en vooral gericht op de positieve effecten. Een voorbeeld: “p. 

73 Parkeerbeleid: overal en laag tarief: Een parkeerbeleid waar het parkeren van voertuigen overal 

gestimuleerd wordt, levert geen specifieke bijdrage aan geen enkel van de vier thema’s.”  Nochtans 

vereist dit duidelijk meer ruimtebeslag/ verharding wat  (negatieve) effecten heeft voor de thema’s 

ruimte, klimaat en biodiversiteit. Bovendien stimuleert dit autoverkeer, wat dan weer effecten heeft 

naar emissies, minder aanzet naar actieve verplaatsing, ….  

>> aangepast in de NIA 

Teneinde in orde te zijn met de juridische plicht om alle redelijke alternatieven in een MER te laten 

onderzoeken, stellen wij voor om in elk MER toch een duidelijk en relatief uitgebreid hoofdstuk 

‘historiek van de alternatievenafweging’ toe te voegen zodat het voor iedereen duidelijk is waarom 

enkel bepaalde alternatieven overblijven en -nog belangrijk- waarom bepaalde alternatieven/ 

scenario’s in de loop van de tijd afgevallen zijn. Het is belangrijk om een zicht te krijgen op het ‘waarom’ 

van de overgebleven alternatieven, zodat adviesinstanties en burgers hier hun input over kunnen 

geven.  

>> Dit zal toegevoegd worden in de s-MER. Zie ook voorgaande bemerking. 

In de NIA van Limburg is er sprake van een ‘basisscenario’ (p.  17 “Het basisscenario is een pakket aan 

maatregelen die met relatief weinig inspanning het gebied bereikbaar, veilig, duurzaam, leefbaar en 

gezond houden. Het gaat om maatregelen die reeds in planvorming zijn en waarvan aannemelijk is dat 

deze binnen afzienbare tijd beslist beleid worden. Het basispakket omvat de situatie voor de komende 

10 jaar op basis van voortzetting van huidig (mobiliteits-)beleid.”. Zaken die aannemelijk zijn dat ze 
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binnen afzienbare tijd gerealiseerd zullen zijn maken vormen dus het basisscenario. Is dit dan te zien 

als een soort nulalternatief, waarbij er geen mobiliteitsplan wordt opgesteld? 

>> Het basisscenario is te beschouwen als een soort Nul+-scenario. Het wordt niet specifiek beoordeeld 

in de NIA noch in de s-MER zelf. 

De term ‘ontwikkelingsscenario’ wordt o.i. soms wat ongelukkig gebruikt in de NIA. Meestal wordt als 

referentiejaar 2030 genomen en voor het bepalen van de referentiesituatie in 2030 wordt dan 

rekening gehouden met bepaalde autonome en gestuurde ontwikkelingen waarvan men met een 

relatief grote mate van zekerheid verwacht dat die tegen 2030 gebeurd/gerealiseerd zullen zijn. Wij 

hebben begrepen dat in de verkeersmodellen bepaalde autonome en gestuurde ontwikkelingen 

opgenomen zijn. Bij het bepalen van die referentiesituatie komt de term ‘ontwikkelingsscenario’ niet 

tussen. Onder de term ‘ontwikkelingsscenario’ verstaan wij eerder een ‘alternatieve invulling van de 

referentiesituatie 2030 o.w.v. mogelijke maar minder vanzelfsprekende ontwikkelingen’, een 

alternatieve referentiesituatie 2030 dus. Het lijkt ons dat er geen (tweede) ontwikkelingsscenario 

meegenomen wordt in de MERs. 

>> In deze betekenis wordt inderdaad geen “ontwikkelingsscenario’s” beschouwd. 

Op pagina 39 van het dossier Limburg staan verschillende toekomstige projecten opgesomd die 

meegenomen zijn in het verkeersmodel 2030. Men gaat ervanuit dat deze alle gerealiseerd zullen zijn 

in 2030. Hoe concreet zijn deze projecten momenteel? Is er al een vergunning, RUP, ..? Kan 

gemotiveerd worden dat deze toekomstige projecten voldoende aannemelijk zijn? Of gaat het eerder 

over een wensbeeld voor 2030? 

>> Dit zal nader toegelicht worden in het s-MER. 

In hoeverre wordt goederentransport meegenomen in het mobiliteitsplan? De focus lijkt eerder te 

liggen bij het personenvervoer. Hoe wordt omgegaan met transport door binnenvaart en spoor? Dit 

zit niet in het verkeersmodel maar kan hier dan op een meer kwalitatieve wijze een bespreking 

gebeuren?  

>> Het RMP bevat wel degelijk maatregelen en acties m.b.t. goederentransport en deze worden 

kwalitatief beoordeeld in zowel de NIA als de s-MER zelf. 

In het voorstel van methodologie wordt gesteld dat er een receptorgerichte benadering wordt 

toegepast. Er zijn 4 thema’s geïdentificeerd nl. ruimte, biodiversiteit, mens en klimaat. Op p. 26 van de 

NIA van Limburg staat echter ook Landschap vermeld als een receptordiscipline. Hoe zullen deze 

elementen meegenomen worden? Elementen rond water komen terug doorheen de verschillende 

thema’s. Het zou duidelijker zijn als er vooraf geduid wordt in welk thema de relevante onderdelen 

van water aan bod komen. 

>> Zowel landschap als water zitten vervat in het overkoepelend thema “ruimte”. In de NIA werd waar 

nodig “landschap” vervangen door “ruimte”. 
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Adviezen bovenlokale adviesinstanties 
 

Departement Omgeving en VMM Lucht 

 

>> wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het RMP 

>> In de NIA wordt verduidelijkt dat het RMP geen aanzet tot ruimtelijk plan is, maar dat vooral moet 

gekeken worden vanuit het oogpunt “hoe kan het mobiliteitsbeleid het ruimtelijk beleid helpen om 

de doelstellingen van het BRV te realiseren?”. Hiertoe is volgende tekst toegevoegd: “Het RMP is 

geen (aanzet tot) ruimtelijk plan en streeft vanuit die hoedanigheid ook niet na om een (aanzet van) 

ruimtelijk (locatie)beleid uit te werken. Het regionaal mobiliteitsplan kan wel wijzen op de 

samenhang van bepaalde keuzes en verwijzen naar een ruimtelijk beleid/visie, zoals bv. het BRV of 

het provinciaal beleidsplan ruimte Limburg.” 

 

>> Vanuit het MER zal desgevallend monitoring opgelegd worden, maar enkel voor het opvolgen van 

milieueffecten, niet van de mobiliteitsdoelstellingen van het plan zelf. In het RMP zelf zal sowieso 

een monitoringprogramma voor de mobiliteitsdoelstellingen worden opgenomen. 

 

>> Gezien het een regionaal mobiliteitsplan betreft, ligt de nadruk niet op stedelijke logistiek. 

Aanbeveling wordt wel meegenomen in het proces rond de opmaak van de actielijst. MOW Brussel 
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heeft recent een project opgestart rond stedelijke emissievrije logistiek en steden zullen toegeleid 

worden naar dat project. Kilometerheffing is een maatregel op Vlaams niveau. 

 

>> Definities toegevoegd in de NIA, RMP zal hierop gescreend worden 

 

 

>> Het principe om nieuwe ontwikkelingen op plekken met geringe knooppuntwaarde geen prioriteit 

te geven om een aangepast aanbod (OV- of infrastructuur) te voorzien, kan in het MER mogelijks wel 

als  aanbeveling opgenomen worden. Er zal verder bekeken worden hoe en waar dit in het RMP kan 

opgenomen worden. 

 

>> aangepast in de NIA 

 

>> reeds afgestemd 
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>> aangepast in de NIA 

 

>> Dit zal waar nodig in het s-MER zelf gebeuren. 

 

>> Deskundige mobiliteit werd toegevoegd (alhoewel mobiliteit op zich geen thema is, maar vooral 

als “tussenpersoon” tussen de opmakers van het plan en de andere MER-deskundigen). Er werd en 

wordt geen deskundige lucht opgenomen omdat er geen luchtmodellering wordt uitgevoerd en ook 

geen expliciete toetsing aan luchtnormen. Voor de beoordeling inzake luchtkwaliteit wordt als proxy 

de wijziging in aantal voertuigkm gebruikt (per statistische sector). 

 

>> De bijdrage van het plan aan het realiseren van de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen zal 

op kwalitatieve wijze in beeld worden gebracht, zoals dit reeds in de quick scan op hoofdlijnen is 

gebeurd (doelgerichte beoordeling). In het plan-MER zal dit verder worden verfijnd. Hierbij zal ook de 

'distance to target’ t.o.v. de beleidsdoelstellingen (de ‘gap’ tussen de beleidsdoelstellingen en de 

huidige situatie) mee betrokken worden. Overeenkomstig het advies zal over de regio’s heen 

afstemming plaats vinden zodat deze 'distance to target' éénvormig ingeschat kan worden. 

 

>> Dit zal zichzelf uitwijzen in het s-MER zelf. 

 

 

>> Het referentiescenario is vastgelegd binnen de dienst verkeersmodellen. Input van voornemens 

vanuit de vervoersregio is hier dus niet in opgenomen. 
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>> Verwijzing naar basisbereikbaarheid wordt verwijderd in deze passage van het RMP en de NIA. 

 

>> dit zal een louter kwalitatieve inschatting zijn 

 

>> Dit zal inderdaad nader toegelicht worden in het s-MER zelf. 

 

>> Dit wordt (zoals aangegeven) kwalitatief meegenomen in de beoordeling. 

 

>> Omdat het RMP geen concreet uitgewerkte infrastructuurprojecten omvat, kan de ruimtelijke 

impact van b.v. een omleidingsweg, P&R, OV-halte,… enkel kwalitatief beoordeeld worden. 

Verhardingscijfers zijn op dit strategisch niveau niet aan de orde. Impact op lucht, geluid, klimaat 

(emissies) en biodiversiteit (depositie) wordt ingeschat o.b.v. de wijziging in voertuigkm t.o.v. de 

referentiesituatie op diverse schaalniveaus (van statistische sector tot provincie als geheel). Op basis 

van voertuigkilometers kunnen waar relevant luchtemissies berekend worden. Dit betreft dus een 

semi-kwantitatieve benadering. De targets/indicatoren hebben betrekking op de plandoelstellingen 

zelf, niet op de milieubeoordeling. 
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>> zie vorige opmerking 

 

>> In de 4 receptoren/thema’s zitten alle “klassieke” MER-disciplines vervat. Bodem, water, 

landschap en erfgoed en mens-ruimtelijke aspecten vallen onder thema “ruimte”, lucht, geluid en 

mens-gezondheid onder “gezondheid” (term “mens” werd hierbij vervangen). Omdat mobiliteit in 

het RMP zelf wordt beoordeeld, komt deze discipline niet (specifiek) aan bod in het s-MER, maar 

aspecten als verkeersveiligheid en -leefbaarheid worden ook afgedekt in thema “gezondheid”. 

 

>> nog uit te klaren, wordt waar nodig aangepast in het sMER zelf 

 

>> kwalitatieve inschatting van effect op totaal verkeersvolume 

 

>> Dit zal in de s-MER toegelicht worden bij de beschrijving en verantwoording van het 

beleidsscenario. 

 

>> aangepast in de NIA 
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>> Af te stemmen met de overige consortia of we aan het toetsingskader voor thema “ruimte” (dat 

nu bestaat uit de subthema’s ruimtebeslag, ruimtelijke samenhang en ruimtelijke kwaliteit) nog een 

subthema ‘knooppuntwaarde en voorzieningenniveau’ toevoegen. 

 

>> De beoordeling in de quick scan is per definitie zeer generiek. De s-MER zal hier uiteraard 

specifieker op ingaan. 

 

>> De (positieve) impact van het plan zal inderdaad beperkt zijn. In het scenario “leefbaar en gezond” 

zitten niettemin een aantal te downgraden wegen, waarbij eventueel ontharding mogelijk is. Dit 

overstijgt evenwel het strategisch niveau van het s-MER. 

 

>> Daling voertuigkilometers zit de facto vervat in indicatoren “wijziging verkeersvolume”, indicator 

“globale wijziging voertuigkilometers” toegevoegd (naar analogie met thema klimaat) 

 

>> Dat zal gebeuren. 

 

>> Nog uit te klaren, wordt zo nodig aangepast in sMER zelf 
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>> Dit is niet relevant op strategisch niveau, zeker niet omdat het plan geen impact heeft op het type 

wegverharding van vrijwel alle wegen in het studiegebied. 

 

>> tekst aangepast in de NIA (verwijzen naar GAW ipv WHO-advieswaarde) 

 

 

>> Toelichting toegevoegd in de NIA: (Wijziging) voertuigkilometers wordt berekend op niveau 

statistische sector, ingedeeld naar gebiedstype (stedelijke kern, landelijke kern, buitengebied en 

bedrijventerrein) en wordt “gewogen” o.b.v. bevolkingsdichtheid. Effecten worden op die manier 

overal in beeld gebracht, maar wegen zwaarder door in dicht bewoond gebied. Luchtemissies 

worden berekend obv voertuigkilometers en emissiefactoren (met onderscheid tussen stedelijk en 

landelijk gebied en autowegen). 
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>> De NIA zegt niet dat modellering nergens zinvol kan zijn. 

 

>> Dit is voorzien in het s-MER. Geluidsimpact van nieuwe wegen kan waar relevant ingeschat 

worden door vergelijking met bestaande wegen met vergelijkbare verkeersintensiteit. 

 

>> Zoals voor wegverkeer kunnen geluidseffecten van spoorlijnen ingeschat worden o.b.v. relatieve 

toename van het aantal bewegingen. 

 

>> De bijdrage van specifieke bouwstenen kan niet afgeleid worden uit het verkeersmodel, dat 

immers de cumulatieve impact van het volledig maatregelenpakket weergeeft. Die bijdrage kan dus 

enkel kwalitatief ingeschat worden en het detailniveau van de quick scan volstaat o.i. daarvoor. 

 

>> De quickscan geeft een eerste indicatie, waarvoor pae een afdoende parameter is. In de s-MER zal 

uiteraard wel onderscheid gemaakt worden tussen LV en ZV (o.a. ifv de emissieberekeningen). 
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>> Nee, tekst is correct: doel is om de oppervlakte natuur in overschrijding te laten dalen (waarvoor 

de vermesting en verzuring zelf uiteraard moet afnemen). Wel “hoeveelheid” vervangen door 

“aandeel”. RMP kan hier uiteraard op inspelen door hoeveelheid verkeer door of nabij natuur te 

laten dalen (exacte wijziging oppervlakte kan niet berekend worden, maar wel of er een daling zal 

zijn of niet). 

 

>> Stikstofdepositie valt onder “vermesting en verzuring”. 

 

>> Uiteraard is dat de doelstelling, maar omwille van het strategisch karakter en schaalniveau van het 

RMP wordt gefocust op de impact op de grote beschermde natuurgebieden (SBZ en VEN). 

 

 

>> Aangepast: ruimtebeslag is de ruimte die we innemen door onze nederzettingen: huisvesting, 

commerciële doeleinden. Binnen dit ruimtebeslag komen ‘verharde’ en ‘niet verharde’ zones voor. 

Verharding en gebouwen zijn artificiële bedekkingen van de bodem zoals bv. woningen en wegen. 

Niet-verhard ruimtebeslag zijn bv. parken, tuinen, recreatieterreinen en sportvelden, golfterreinen,… 

(bron: Ruimterapport Vlaanderen 2021, hoofdstuk 1  Kernbegrippen en ruimtelijke typologieën).   

Een aangepast beheer van de niet-verharde ruimte i.f.v. het vermijden van netto afname van 

koolstofvoorraden kan de impact van klimaatverandering helpen afzwakken. 

 

>> toegevoegd als indicator 

 

>> Dit zal toegelicht worden in het s-MER. 

 

>> Waarom ? Dit vereist emissieberekeningen die niet voorzien waren in het stadium van de quick 

scan. 
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>> aandachtspunten worden doorgegeven aan MOW Brussel 

 

Agentschap Zorg en Gezondheid 
Algemene opmerkingen: 
 
De nota gaat in op de aspecten ruimte, mens, biodiversiteit en klimaat; in die zin wordt gezondheid hier breed 
meegenomen en zijn we in grote lijnen tevreden over de nota. 
 
Toch zien we hier en daar dat het begrip ‘gezondheid’ ietwat anders wordt ingevuld in deze nota dan hoe team 
Milieugezondheidszorg van Zorg en Gezondheid (AZG) dit invult. Gezondheidskundig is er een verschil tussen 
de impact van ongevallen (al dan niet ernstige kwetsuren en quasi-onmiddellijk overlijden) en de impact van de 
lucht- en geluidspollutie, de impact op sociale cohesie, de ruimte-inname, het gebrek aan lichaamsbeweging 
(sedentaire levensstijl), enzovoort die eerder op lange termijn een invloed op de gezondheid hebben. 
Bovendien hebben ongevallen invloed op enkele individuen terwijl de andere gezondheidsaspecten invloed 
hebben op alle personen die zich in een bepaald gebied bevinden. 
 
Gezondheidseindpunten van verschillende luchtpolluenten kunnen al niet worden opgeteld, laat staan dat je 
gezondheidseindpunten van ongevallen zou kunnen optellen met deze van lucht of geluid of sedentair gedrag 
en dergelijke. 
De maatregelen die moeten genomen worden voor veiligheid en voor gezondheid zijn ook zeer anders en 
verbetering op het ene vlak betekent zeker niet altijd verbetering op het ander vlak. 
 
In het toetsingskader mens zien we dat er nog een opdeling wordt gemaakt tussen “Verkeersveiligheid” 
enerzijds en “Fysiek en mentaal welzijn” anderzijds; maar in de kleurencode-tabellen van de verschillende 
Quickscan scenario’s wordt deze opdeling niet meer gemaakt. 
 
We begrijpen dat dit voor een eerste snelle analyse wordt samengenomen, maar willen toch meegeven dat er 
voorzichtig moet worden omgesprongen met het samengooien van verschillende gezondheidseindpunten, dit 
kan leiden tot onjuiste of vertekende conclusies.  
 
>> In de quickscan werd: 

1) In de doelgerichte beoordeling louter een eerste indicatie gegeven van de mogelijke milieu-impact van 
de verschillende scenario’s. O.i. is het op dit zeer globaal en strategisch niveau wel degelijk 
aanvaardbaar om “verschillende gezondheidseindpunten samen te gooien”; 

2) In de receptorgerichte beoordeling wordt zowel voor verkeersveiligheid, luchtverontreiniging als 
geluidshinder telkens één en dezelfde indicator gebruikt, nl. de toe- of afname van verkeer. 
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In de s-MER zelf zal uiteraard wel nader onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten 
gezondheidseffecten. 
 
Ook merken we dat het begrip “ruimte” gebruikt wordt voor in onze ogen twee verschillende zaken; enerzijds 
de verharding en het letterlijk innemen van ruimte, anderzijds het ruimtegebruik en de leefbaarheid van de 
ruimte. We merken dat de “winst” voor het aspect ruimte die in het rapport wordt aangehaald daarom soms 
dubbelzinnig is. 
 
Twee voorbeelden (we zijn het vaker tegen gekomen):  
Op P 70 wordt geschreven dat méér fietsen invloed heeft op gezondheid maar niet op ruimte. Mochten veel 
mensen echter voor veel verplaatsingen de fiets nemen, in die mate dat het hebben van een eigen wagen niet 
meer als nuttig beschouwd wordt, zouden er algemeen heel wat minder wagens op de baan komen en moet er 
ook minder ruimte ingenomen worden door parkeerplaatsen. Een massale modal schift naar de fiets kan dus 
wel degelijk een winst in ruimte betekenen. Niet alleen omdat er minder verharding nodig is en minder 
letterlijke ruimte-inname, maar ook omdat de ruimte (lees hier publieke ruimte) aangenamer wordt om te 
vertoeven, dit is dan winst op leefbaarheid binnen de publieke ruimte. Vandaar ook dat AZG het zo belangrijk 
vindt om in te zetten op actieve verplaatsingen en op deelmobiliteit i.p.v. op privéwagens. Ook als mensen 
massaal zouden overstappen naar het openbaar vervoer (zie p75, Frequentieverhoging alle busverbindingen op 
regionaal niveau) zou dit toch tot een ruimtewinst kunnen leiden? 
>> De stelling klopt inderdaad, maar maatregelen zoals een versneld realiseren van fietssnelwegen of een 
frequentieverhoging van busverbindingen op regionaal niveau an sich leiden – hoe waardevol ze ook zijn – 
wellicht nog niet tot een ‘massale’ modal shift, opdat dit ‘meetbare’ effecten zou hebben op een vermindering 
van ruimte-inname (voor bv. infrastructuur en parkeerruimte). Om een massale modal shift te bewerkstelligen 
die aanleiding geeft tot een verminderd autobezit en van daaruit ‘meetbare’ effecten naar het ruimtegebruik 
toe, zullen bijkomende flankerende maatregelen nodig zijn zoals bv. een tariferingsbeleid (km-heffing). Om niet 
de indruk te geven dat men er met maatregelen zoals frequentieverhoging van bussen of versneld realiseren 
van fietssnelwegen al komt, geven we er de voorkeur aan om te spreken van een niet-specifieke bijdrage aan 
de beleidsdoelstellingen voor de thema’s ruimte en biodiversiteit. 
 
Verderop op P 76 schrijft het rapport dat het voorzien van een leefbaarheidsgordel in Leopoldsburg een 
beperkte bijdrage zal leveren aan de thema’s gezondheid en ruimte. Dit heeft toch twee kanten. Binnen 
Leopoldsburg zelf wordt er dan iets minder doorgaand verkeer verwacht, maar de aanleg van die ringwegen 
vraagt toch ook ruimte, ruimte waar mogelijk zelfs heel wat groen moet voor worden ingenomen, wat dan toch 
negatieve invloed heeft op lucht en klimaat en biodiversiteit, allemaal zaken die de gezondheid beïnvloeden. 
 

>>  Aangepast naar een beperkte bijdrage voor thema ruimte, aangezien de aanleg van rondwegen 

toch nog altijd gepaard gaat met ruimte-inname. We gaan er hierbij ook vanuit dat de aanleg van 

rondwegen zodanig gebeurd dat er zo weinig mogelijk groen voor dient ingenomen te worden. We 

beschouwen de impact naar gezondheid toe vooral positief, aangezien een rondweg ervoor zorgt dat 

een vermindering van doorgaand verkeer zich vooral situeert daar waar veel mensen wonen (kern) 

en de negatieve impact net daar waar weinig mensen wonen (rand). 

Opmerkingen bij bepaalde pagina’s: 
 
P 12: “Slimme kilometerheffing op personenwagens om het gebruik van de auto te ontmoedigen.” → Wordt dit 
een bevoegdheid van de vervoerregio’s? Vanuit gezondheid zijn wij voorstander van deze maatregel omdat 
deze een sterke stimulans kan zijn om minder vaak en minder ver te rijden met de wagen, meer actieve 
verplaatsingen te doen en vaker het openbaar vervoer te nemen, en op termijn misschien wel een springplank 
om de eigen wagen van de hand te doen.  
 
>> Vervoersregio’s kunnen adviseren over dit thema. Vanuit MOW werd onlangs een overkoepelende studie 
rond sturende mobiliteitsfiscaliteit in de markt gezet. De resultaten van deze studie zullen in het vervolgtraject 
van het RMP zeker besproken worden en indien mogelijk meegenomen. De rol van de vervoersregio in deze is 
evenwel beperkt. Mogelijke maatregelen zullen sowieso voor gans Vlaanderen moeten opgelegd worden. 
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P 47: “Zowel de EU als WHO normen worden steeds gehaald.” → Hier wordt verwezen naar de oude 
gezondheidsrichtwaarden van de WHO, deze werden in september 2021 verstrengd, bijgevolg  worden ze niet 
meer steeds gehaald. →Updaten! 
 
>> Dit werd aangepast in de NIA. 
 
P 50: Uitleg aub over welke geluidsbelastingskaart hier gebruikt wordt. De strategische geluidsbelastingskaart is 
niet gebiedsdekkend. 
 
>> bemerking toegevoegd in de NIA dat enkel de belangrijkste wegen (>3 mio vtg/jaar) worden weergegeven 
 
P 54: In toetsingskader mens staat bij lucht: “rekening houdend met vermoedelijke ontwikkeling 
elektrificatiegraad”.  
+ op P 64: Hier wordt vergroening van personenwagens en combimobiliteit aangehaald.  
 
→ AZG wil wat elektrische wagens betreft en de laadinfrastructuur die daarvoor nodig is wijzen op de open 
brief van de Vlaamse Bouwmeester: https://vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-opinie/elektrisch-rijden-
hefboom-voor-ruimtelijke-transitie 
 

“De gewoonte om ons individueel met de wagen te verplaatsen over soms relatief korte afstanden 
heeft enorme gevolgen voor ons woonmilieu. Het merendeel van onze publieke ruimte is voorbehouden 
voor mechanisch verkeer. De transitie naar elektrisch rijden geeft ons een aanleiding om die ruimte 
opnieuw in te richten. Die kans zouden we met z’n allen moeten grijpen, en wel onmiddellijk… vóór we 
vaststellen dat het weer eens te laat is.” 
 “Ze biedt een kans om de deelwagen ingang te doen vinden” 

 
Enerzijds moeten we er best voor zorgen dat er geen wildgroei ontstaat aan laadpalen die her en der worden 
ingeplant in de publieke ruimte, anderzijds biedt het massaal overschakelen van privé-conventionele-wagens 
naar privé-elektrische-wagens geen antwoord op de mobiliteitsproblematiek, die samenhangt met het 
versnipperde ruimtegebruik. Een ruimtelijke visie op de prioritaire inplanting van laadinfrastructuur zou een 
sterke stimulans kunnen zijn voor kernverdichting en deelwagengebruik. 
 
>> opmerking wordt doorgegeven aan MOW Brussel (waar recent een project rond regie van laadpaalbeleid 
werd opgestart)  
 
P54 tabel: “Mate waarin het plan een actieve levensstijl bevordert (verplaatsingen te voet of per fiets). “  → 
Heel goed dat dit een criterium is, voor AZG is dit heel belangrijk! Let wel dat als je mensen een modal shift van 
auto naar fiets wil laten maken je niet enkel goede fietsinfrastructuur moet voorzien maar ook het autorijden 
moet ontraden. 
We willen ook verwijzen naar de “Gezondheidscalculator modal shift“, dit is de HEAT-tool van de WHO die AZG 
door Vito liet aanpassen naar de Vlaamse context. De Gezondheidscalculator Modal Shift berekent de 
maatschappelijke gezondheidswinst bij overstap van een aantal gemotoriseerde verplaatsingen naar actieve 
verplaatsing in euro. Deze tool stelt initiatiefnemers dus in staat om de maatschappelijke gezondheidswinst 
(zowel in DALY’s als in Euro) te berekenen die ze realiseren met hun project. 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidscalculator-modal-shift  
 
>> Indien hij een meerwaarde biedt voor het s-MER zal van deze tool gebruik worden gemaakt. 
 
P 54: Tabelonderdeel “Fysiek en mentaal welzijn” → aanvullen naar “Fysiek, sociaal en mentaal welzijn” en ook 
zo beoordelen.  
 
>> ok, aangevuld in de NIA 
 
P 67-68: Sociale rechtvaardigheid is hier niet meegenomen (cf. p. 54) →Aanvullen. 
 
>> OK, aangevuld in de NIA. Sociale cohesie wordt wel vermeld. 
 

https://vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-opinie/elektrisch-rijden-hefboom-voor-ruimtelijke-transitie
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-opinie/elektrisch-rijden-hefboom-voor-ruimtelijke-transitie
https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidscalculator-modal-shift
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P 71 /72 Tabel: winst aan ruimte door parkeerterrein bij P&R (krijgt kleur oranje) → Het is AZG niet duidelijk 
waarom dit als ruimtewinst wordt gezien. 
 

>> binnen thema “ruimte” zit niet alleen “ruimtewinst” vervat, maar ook de thematiek van 

knooppuntwaarde en voorzieningenniveau. De inrichting als P&R maakt van het nieuwe station een 

strategische collectieve vervoersknoop. Een P&R zorgt bovendien voor een bundeling van 

parkeerplaatsen buiten de kernen, waardoor er minder verspreide ruimte-inname voor 

parkeerplaatsen nodig is in verstedelijkt gebied. Beoordeling wel aangepast van “matige” naar 

“beperkte” bijdrage voor het thema ruimte. 

 
P 73: Tabel: ruimte omleidingswegen wordt als licht positief gezien→ Dit is zo als je kijkt naar de invloed op het 
ruimtegebruik binnen de woonkernen, maar wat met de ruimte die deze omleidingswegen innemen, dit is toch 
contraproductief? 
 

>> aangepast naar “geen specifieke bijdrage”: enerzijds kunnen de centra van de woonkeren ruimtelijk 

heringericht worden met meer aandacht voor kwalitatieve publieke ruimte. Maar anderzijds is er de ruimte-

inname van rondwegen buiten de kernen waardoor dit in globo niet resulteert in een specifieke bijdrage aan 

het thema ruimte. 

 
P 73: Hoppinpunten → Is het niet zo dat vooral de afstand per rit vermindert en niet zozeer het aantal ritten 
met privé gemotoriseerd verkeer? Uiteindelijk wordt voorzien dat men ook met de wagen naar het hoppinpunt 
kan komen. 

 
>> OK, aangepast in de NIA 

 
P 73: Het POTS-ontwerp krijgt hier een lage score. → Zou dit niet eerder de score “contraproductief” moeten 
krijgen?  
POTS gaat vooral over de veiligheid van de autogebruiker, maar dit is dan ook de enige gezondheidswinst die je 
eraan kan linken terwijl alle andere gezondheidswinsten niet ondersteund worden en je er bovendien de modal 
shift mee tegengaat. AZG ziet POTS globaal als contraproductief voor gezondheid. 

 
>> OK, aangepast in de NIA 

 
P 73: Een parkeerbeleid met overal en laag tarief → Dit ziet AZG ook als contraproductief, verdient kleur “rood” 
voor gezondheid en ruimte. 
 

>> OK, aangepast in de NIA 

 
P 75: “Binnen dit scenario worden de rondwegen bovendien herdoopt tot leefbaarheidsgordels met een meer 
duurzame vormgeving. “  → Wat moeten we ons hierbij voorstellen? En waar zit de duurzaamheid dan?  
 

>> De uitgangspunten van “rondwegen” en “leefbaarheidsgordels” zijn verschillend. Bij rondwegen 

ligt de prioriteit op het omleiden van doorgaand verkeer, waarbij per definitie extra 

weginfrastructuur voorzien wordt en open ruimte aangesneden wordt. Bij leefbaarheidsgordels ligt 

de prioriteit op de leefbaarheid van de kernen, waarvoor een nieuwe rondweg een oplossing kan zijn 

maar eventueel ook andere maatregelen: digitale sluis voor vrachtwagens of doorgaand verkeer in 

het algemeen, beboeten van ongewenst doorgaand verkeer, stimuleren van gebruik van andere 

bestaande wegen,… Dergelijke maatregelen zijn uiteraard duurzamer omdat er geen nieuwe 

infrastructuur voor moet aangelegd worden. 
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P77: “Multimodale Hoppinpunten met kwalitatieve halteaccommodatie, overstap- en parkeergelegenheden 
maken het gebruik van het OV aantrekkelijker en eenvoudiger, wat het aantal verplaatsingen met privé 
gemotoriseerd verkeer kan laten afnemen”. → Aantal of afstand per rit?  Want de hoppinpunten voorzien 
autoparkeerplaatsen, en zolang deze er voldoende zijn zullen bestuurders niet snel geneigd zijn het voortraject 
anders dan met de wagen af te leggen. 
 

>> OK, aangepast in de NIA 

 
P 78: “Gedragsverandering: stimuleren actieve vervoerswijzen en stimuleren verminderen aantal 
verplaatsingen” → Is inderdaad zinvol. Daarbovenop zouden we ook wel pleiten om mensen te stimuleren om 
hun wagen weg te doen.  
Zie ook opmerking bij p 12 over de kilometerheffing, die zal waarschijnlijk pas een gedragsverandering kunnen 
bewerkstelligen. 
 
>> waarvan akte 
 
P 79: “Op nabijgelegen bewoning of natuur” →  Wat met gevoelige bestemmingen? Worden deze in een latere 
fase mee beschouwd? 
 
>> In de quickscan werd sowieso enkel gekeken naar bewoning en (beschermde) natuurgebieden. Gezien de 
omvang van het studiegebied (hele provincie Limburg) en het strategisch karakter van het RMP lijkt het ons ook 
niet haalbaar om de impact op alle individuele gevoelige bestemmingen te beoordelen. Bovendien zijn de 
meeste gevoelige bestemmingen (scholen, kinderopvang, bejaardenzorg) sterk gekoppeld aan woonkernen en 
dus bewoning. Impact op ziekenhuizen kan desgevallend wel apart bekeken worden. 
 
P 87: “De bijdrage van het scenario “Leefbaar en gezond” is algemeen wel groter dan deze van het scenario 
“Bereikbaar en betrouwbaar”, m.n. wat betreft de doelstellingen inzake gezondheid. “ → Voor AZG ligt het 
voor de hand dat er voor scenario “Leefbaar en gezond” wordt gekozen: wat maakt voor welk scenario zal 
gekozen worden? Beantwoordt het scenario “Bereikbaar en betrouwbaar” wel voldoende aan alle 
doelstellingen? 

>> Er zal normaliter niet gekozen worden voor OF “leefbaar en gezond” of “bereikbaar en 

betrouwbaar”, maar het beleidsscenario zal trachten de sterke punten van beide te verenigen en hun 

zwakke punten te vermijden (zie ook respons op advies Team Mer). 

 

AWV Vlaams-Brabant 

AWV Vlaams-Brabant heeft via Team MOW het plan mee vorm kunnen geven en zal niet apart nog 

advies bezorgen. 

 

Infrabel 
- De aanleg van fietspaden dient gekoppeld aan de goedkeuring aan Infrabel voor heropening 

van historische beddingen  
- Minimum afstand voor oprichten van nieuwe gebouwen opleggen om geluids-en 

trillingshinder te voorkomen 
- Uitvoering van mogelijke infrastructuurverbeteringen zijn afhankelijk van de budgettaire 

middelen voorzien in het meerjareninvesteringsplan. Het beheerscontract voor de komende 
10 jaar is in onderhandeling. Volgende zaken zijn niet opgenomen in het huidige 
investeringsplan van Infrabel: 
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1. het op dubbel spoor brengen van de L15 tussen Hasselt en Mol 
2. het op dubbel spoor brengen van de L21 tussen Alken en Landen 
3. het volledig op dubbel spoor brengen van de L15 tussen Mol en Hamont 
4. het bijkomend station in Halen 

>> Het RMP spreekt zich uit over de grote lijnen op langere termijn. Het spreekt voor zich dat bij de 

verdere uitwerking contact zal opgenomen worden met de stakeholders ivm de randvoorwaarden. 

- De inhoudsafbakening van het strategisch MER komt soms wat verwarrend over: het thema 
"mens" wordt in de quickscan vervangen door thema "gezondheid".  

>> Dit is inderdaad tegenstrijdig. In functie van consistentie werd overal thema “mens” vervangen 
door thema “gezondheid”, omdat deze term inhoudelijk correcter/specifieker is. 
 

- In de veronderstelling dat geluid onder gezondheid valt, is het vreemd dat de toename van 
treinverkeer en dus mogelijke geluidshinder, de score "geen bijdrage" krijgt in de 
beoordeling gezondheid 

>> De doelgerichte beoordeling is een beoordeling van de mate waarin een maatregel bijdraagt aan 

de realisatie van beleidsdoelstellingen van het betreffende thema. Een frequentieverhoging van het 

treinverkeer zorgt voor extra geluid, dus er is effectief geen bijdrage aan het realiseren van 

beleidsdoelen van het thema gezondheid. Echter, dat het contra-productief zou werken t.a.v. het 

gezondheid lijkt ons een té strenge beoordeling, gezien de vermeden uitstoot van autogebruik. Er is 

immers niet alleen het negatieve effect door een toename van geluidshinder als gevolg van de 

toename van treinverkeer, maar ook het positieve effect dat een frequentieverhoging van het 

treinverkeer kan leiden tot een kleine afname van het autogebruik met gezondheidswinsten tot 

gevolg. In globo wordt daarom geen specifieke bijdrage aan het realiseren van de beleidsdoelstelling 

van het thema gezondheid gezien.  

 
- Het beleid rond omgevingslawaai en de streefdoelen 2050: wordt onder "het voorkomen van 

nieuwe knelpunten" ook verstaan dat er geen nieuwe woningen meer mogen worden 
opgetrokken nabij spoorlijnen? 

Geluidsdeskundigen vinden dat rond nieuwbouw hier zeker aandacht moet aan besteed worden. 
Momenteel blijft het wel vooral bij een beleidsmatige insteek en is er geen juridische verankering 
rond. Maar vanuit beleidsmatig oogpunt is het inderdaad de bedoeling dat in het licht van het 
voorkomen van nieuwe knelpunten ook het verbieden van verkavelingen/nieuwbouw (mits 
eventuele maatregelen) nabij spoorlijnen hier onder verstaan wordt. 

 

NMBS 

 

>> ok, aangepast in de NIA 
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>> in de doelgerichte beoordeling wordt bewust geen gebruik gemaakt van de modelresultaten. Het 

is een puur kwalitatieve beoordeling die uitgaat van de algemene impact van het bouwen van een 

bijkomend station die tevens dienst doet als een P&R. De aanleiding dat uit de modelresultaten blijkt 

dat door een station te Halen het aantal treinreizigers daalt op deze trein-as, kan komen omwille van 

het feit dat een bijkomend station aanleiding geeft tot tragere treinen, waardoor deze minder 

interessant wordt. Maar dit modelresultaat kan even goed een gevolg zijn van de gevoeligheid van 

het model. 

In de doelgerichte beoordeling, en gezien het strategisch niveau, gaan we ook nog niet uit van een 

reeds gekende locatie voor deze P&R. De beoordeling is wel bijgesteld naar een beperkte bijdrage 

met tekstuele toevoeging dat er zelfs sprake kan zijn van een contra-productieve werking t.a.v. het 

thema ruimte. Dit afhankelijk van de locatie waar de P&R komt te liggen en de mate waarin 

onverhard ruimtebeslag verloren gaat.   

 

>> In het scenario ‘leefbaar en gezond’ is een bijkomend station op spoorlijn 35 Hasselt-Diest-Leuven 

als P&R geschrapt, en wordt dus niet meer mee beoordeeld in dit scenario voor wat betreft de 

bijdrage aan beleidsdoelstellingen van de betreffende thema’s. 

 

>> OK, aangepast in de NIA 

 

>> waarvan akte 
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Vlaamse Adviesraad Handicap (NOOZO) 
Helaas kan NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap niet op uw vraag ingaan. Onze opdracht focust 

zich op adviesvragen op Vlaams niveau, en niet op regionaal niveau. 

 

Vlaamse Waterweg 

 

>> wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het RMP (modal shift zit op personenvervoer, 

goederenvervoer heeft andere doelstellingen obv voertuigkm) 

 

>> wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het RMP 

 

>> Verwijzingen op p13 kloppen niet en werden verwijderd in de NIA. 

 

>> wordt als extra informatie opgenomen in het RMP 
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>> Milieueffecten van modal shift vrachtverkeer worden (tot nader order) kwalitatief beoordeeld in 

het MER. Dit valt buiten de bevoegdheid van de Vervoerregio maar kan als actiepunt opgenomen 

worden. 

 

 

>> waarvan akte 

 

>> Dit is geweten en besproken in de werkgroepen. Er wordt uitgekeken naar de resultaten van de 

studie. 

 

VMM Water 

 

Provincie Antwerpen 
De deputatie van de provincie Antwerpen geeft geen advies. 

 

Provincie Vlaams-Brabant 
Een belangrijk aspect in het kader voor de milieubeoordeling (cf. de definitie van de 

referentiesituatie) zijn plannen die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel de 

strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen reeds is gekend, heeft dit BRV nog geen 

enkele stap uit de wettelijk vastgelegde planprocedure voor de opmaak ervan doorlopen.  

Er wordt aangegeven dat de principes van het BRV gebruikt zullen worden om keuzes binnen het 

RMP af te toetsen. Het Beleidsplan Ruimte van de Provincie Limburg heeft net zoals het Beleidsplan 
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Ruimte van de Provincie Vlaams-Brabant wel reeds meerdere stappen doorlopen binnen de 

wettelijke validatieprocedure.  De provinciale beleidsplannen staan daarmee verder in het 

planproces om te komen tot wettelijk verankerde beleidsdocumenten voor het ruimtelijk beleid dan 

het BRV.  

Het juridische statuut van het BRV is zeer wankel als vergelijkingsbasis. Formeel wettelijk geldt nog 

steeds het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als basis voor het Vlaamse ruimtelijk beleid. Het is 

daarom aangewezen en juridisch robuuster om eerder de principes van de Provinciale 

Beleidsplannen Ruimte in opmaak te gebruiken in plaats van het BRV om de keuzes binnen het RMP 

af te toetsen.  

Daarnaast wordt er door de provincie bij het Vlaamse niveau op aangedrongen om verdere stappen 

te zetten in de juridische verankering van het BRV als nieuw beleidskader voor het Vlaamse ruimtelijk 

beleid. 

>> In het MER zelf zullen ook de principes van het provinciale ruimtelijke beleidsplan worden 

opgenomen om aan te toetsen . 

 

>> Water wordt niet alleen behandeld in thema biodiversiteit maar ook en vooral in thema ruimte. 

Deze aspecten zullen afgewogen worden in het s-MER, uiteraard voor zover het strategisch niveau en 

schaalniveau van het plan dit toelaten. 

  

Provincie Limburg (België) 

 

>> OK, aangepast in de NIA 

 

>> Enkel onrechtstreeks via de vermindering van het autoverkeer 

 

>> In functie van consistentie werd “mens” overal vervangen door “gezondheid”. 
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>> Beperkt positieve beoordeling versnelde realisatie fietsnetwerk: Een toename en verbetering van 

de hoogwaardige fietsinfrastructuur stimuleert actieve verplaatsingen en bijgevolg het fysieke en 

mentale welzijn, daardoor heeft deze maatregel een beperkte bijdrage voor gezondheid. Een toename 

van het aantal actieve verplaatsingen kan bovendien een reductie in broeikasgasemissies betekenen, 

dat zorgt ook voor een beperkte bijdrage voor klimaat. Er kan ook een bijdrage zijn op vlak van ruimte 

en biodiversiteit, op voorwaarde dat er een aanzienlijke modal shift naar de fiets optreedt waardoor 

veel mensen voor veel verplaatsingen de fiets nemen, in die mate dat het hebben van een eigen wagen 

niet meer als nuttig beschouwd wordt. In dat geval zouden er algemeen heel wat minder wagens op 

de weg komen en moet er dus minder ruimte ingenomen worden voor parkeerplaatsen. Een ‘massale’ 

modal shift wordt echter niet gerealiseerd mits het versneld realiseren van het fietssnelwegennetwerk 

alleen. Naar verwachting zijn hier tevens flankerende maatregelen op hoger schaalniveau (bv. een 

kilometerheffing nodig), waardoor deze maatregel op zich te beperkt is om een specifieke (‘meetbare’) 

bijdrage op te leveren t.a.v. de thema’s ruimte en biodiversiteit. 

>> POTS ontwerpen: aangepast naar een contraproductieve bijdrage t.a.v. gezondheid: hoewel er 

mogelijks wel een toename is van de verkeersveiligheid vanuit het standpunt van de automobilist, leidt 

dit niet tot andere gezondheidswinsten en gaat het POTS-principe in tegen de gezondheidswinsten die 

met een modal shift zouden kunnen gepaard gaan. 

 

 

>> wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het RMP 
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>> Deze zullen in het plan-MER mee worden opgenomen 

 

>> Dit klopt o.i. niet, aangezien het plan (= mobiliteit) juist wordt afgetoetst aan beleidsdoelstellingen 

m.b.t. ruimte. 

 

>> cijfers komen uit visienota; actualisatie heeft geen meerwaarde voor de NIA 

 

>> nuance in voetnoot toegevoegd. 

 

>> nuance in voetnoot toegevoegd. 
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>> Dit wordt wel degelijk afgedekt, nl. door het subthema “versnippering/ontsnippering”, maar 

uiteraard voor zover het strategisch niveau en schaalniveau van het plan dit toelaten. 

 

Provincie Limburg (Nederland) 
Ik heb intern geen opmerkingen over de procedure strategisch MER ontvangen. De elementen die ook 

wij in het kader van een mobiliteitstransitie aan de orde zouden stellen, zitten erin. Behoudens dat in 

de tekst nog over de tramverbinding Maastricht-Hasselt wordt gesproken, waarover inmiddels ook 

andere opvattingen bestaan. Maar dat is, denk ik, aan Vlaamse zijde ook zeer wel bekend. 

 

Wallonië 
➢ Aucune mention de liaison de transport régulier routier (DE LIJN – TEC), or il en existe et sont 

consignées par accord de coopération depuis 1991. Ce n’est pas clair si leur futur réseau 
« spartacus » connecterait la Wallonie  

➢ Aucune mention de liaison cyclable utilitaire. 

>> wordt nagekeken en waar nodig aangevuld in het RMP 
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Adviezen gemeentebesturen 
 

Borgloon 

 

 

Genk 

• Betreft het toetsingskader (5.1.2): 

Waarom worden enkel de principes van het BRV en niet die van het BRL gebruikt om keuzes 

binnen het RMP af te toetsen? Het BRL spreekt zich voor onze vervoerregio uit over hetzelfde 

gebied als het mobiliteitsplan en is gedetailleerder. 

Het is toch de ambitie om beide plannen volledig op elkaar af te stemmen? 

>> Deze zullen in het plan-MER mee worden opgenomen. 

 

• Betreft de KPI’s (2.2.1): 

o Eén van de ambities is een selectieve, aantrekkelijke kernversterking. Het is onduidelijk 

hoe het KPI ‘Aandeel bijkomend ruimtebeslag per dag’ hier inzicht in verschaft. Niet ieder 

ruimtebeslag is kernversterkend, zelfs in de kern. 

o Modal shift: aandeel van 27% naar 40%:  

▪ 27% is de status in 2020? Verderop wordt referentiejaar 2017 gebruikt. In 

hoofdstuk 4.2 worden volwassen passagiers meegerekend, moet dit niet beter 

geduid worden om verwarring te voorkomen? 

 

• Betreft de vervoersrelaties (2.2.4):  

Dient de volgorde van modi niet opgesomd te worden volgens STOP/duurzaamheid: 

o Fiets – OV – auto 

o Trein – wagen – vliegtuig 

o Spoor – Spartacus – auto 

 

• Betreft de netwerkopbouw fiets (2.2.5.1): 

o Is het netwerk van fietssnelwegen vooral niet de ruggengraat op regionaal niveau ipv 

interregionaal, identiek aan het BFF? 

o Kwaliteitseis fietsnetwerk: ‘aangenaam’ toevoegen? 

 

• Betreft het scenario “Bereikbaar en betrouwbaar” (2.2.6.2):  

o OV: het woord “tram” dient vervangen door trambus als basisscenario – in de berekening 

van het verkeersmodel wordt uitgegaan van een tram, dit is voltooid verleden tijd. 

o Gedragsverandering en Waze: graag meer uitleg – nu staat gebruik van Waze toch vooral 

haaks op het juist gebruik van het wegennet (Waze stimuleert sluipverkeer) 

>> Het RMP geeft het ambitieniveau van de regio aan. Vooralsnog ligt deze voor 2030-2050 nog 

steeds op een HOV verbinding aan tramkwaliteit, waarbij het voertuig (onder welke vorm dan ook) 

het hele traject in eigen bedding rijdt en aan alle knooppunten met andere infra absolute prioriteit 

krijgt, waardoor de snelheid gemaximaliseerd wordt én de veiligheid van alle modi gegarandeerd 

wordt. Het voertuig moet ook aan de moderne comforteisen voldoen, zodat HOV een effectief 
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alternatief voor individuele verplaatsingen met de wagen is. Waze zorgt nu inderdaad voor 

sluipverkeer, maar door een nauwere samenwerking zou dit in de toekomst moeten vermeden 

worden en verkeer toegeleid worden naar P&R’s e.d.. 

• Betreft verkeersmodel (3.6):  

o Wij vinden het vreemd dat deelmobiliteit niet meegenomen wordt in het model. Is het 

niet zo dat een belangrijke factor net de switch wordt van persoonlijk wagenbezit naar 

gedeeld gebruik (met belangrijke gevolgen voor ruimtegebruik)? 

>> hoewel zeer zeker wenselijk, is dit is op heden niet modelleerbaar (hoe implementeren in de 

herkomst-bestemmingsmatrix ?). 

 

• Betreft beleidsplannen op Vlaams niveau (4.2.1):  

De binnenvaart wordt niet mee opgenomen terwijl de verhogingen op het Albertkanaal 

significante verschillen in vrachtvervoer/logistiek kunnen teweegbrengen 

>> Bij de beleidsplannen op Vlaams niveau staat binnenvaart wel besproken (Vlaamse Waterweg). Het 

klopt wel dat over binnenvaart (en ook spoor of andere logistieke oplossingen) vanuit de modellering 

geen uitspraken kunnen worden gedaan. Dit zal echter wel kwalitatief worden beoordeeld in het plan-

MER. 

 

• Betreft evolutie mobiliteitssysteem (4.2.3): 

Is het logisch te verklaren dat er een afname in aantal passagiers op BTM/trein te verwachten 

valt, terwijl het aantal reizigerskilometers enorm toeneemt? 

>> Wordt nagekeken. Het aantal voertuigkilometers stijgt omdat in het model rekening wordt 

gehouden met nieuwe ontwikkelingen en economische groei.  

 

Betreft quickscan scenario’s (6.4): 

6.4.1.1 - scenario “bereikbaar en betrouwbaar”  

Fiets: 

• Tikfout: ruimte ipv klimaat  

>> gecorrigeerd 

• wordt de versnelde realisatie FSN niet onderschat, maw impact op GZH en klimaat verdient ons 

inziens een groene kleur (als vergeleken wordt met alle tabellen) 

>> impact op gezondheid aangepast naar matige bijdrage i.p.v. beperkte bijdrage. Bijdrage voor 

klimaat wordt behouden op beperkte bijdrage, aangezien deze maatregel nog geen ‘massale’ modal 

shift genereert waardoor veel mensen voor veel verplaatsingen de fiets nemen, in die mate dat het 

hebben van een eigen wagen niet meer als nuttig beschouwd wordt. Naar verwachting zijn hier 

tevens flankerende maatregelen op hoger schaalniveau (bv. een kilometerheffing) nodig, waardoor 

deze maatregel op zich te beperkt is om een matige bijdrage op te leveren t.a.v. het realiseren van 

beleidsdoelstellingen binnen het thema klimaat. 
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OV: 

• Spartacus lijn 1 ontbreekt hier? >> zit reeds in basisscenario 

• Ruimte: negatieve impact van aanleg vrije busbanen Spartacus >> Indien er met de aanleg van 

vrije busbanen inname is van momenteel onverhard ruimtebeslag of bijkomende 

verhardingsgraad kan er inderdaad mogelijks sprake zijn van een contraproductieve bijdrage 

t.a.v. deze thema’s.  

• Frequentieverhoging: heeft toch een positieve impact op thema gezondheid? >> Een 

frequentieverhoging van het treinverkeer zorgt voor extra geluid. Er is echter niet alleen het 

negatieve effect door een toename van geluidshinder als gevolg van de toename van 

treinverkeer, maar ook het positieve effect dat een frequentieverhoging van het treinverkeer kan 

leiden tot een kleine afname van het autogebruik met gezondheidswinsten tot gevolg. In globo 

wordt daarom geen specifieke bijdrage aan het realiseren van de beleidsdoelstelling van het 

thema gezondheid gezien. 

Auto/weg 

• Uitbouw wegennet + bijkomende rijstroken: de aanleg van bijkomende rijstroken heeft toch een 

(negatieve) impact op gezondheid én biodiversiteit? Hoe meer rijstroken, hoe meer verkeer, hoe 

meer uitstoot, hoe ongezonder? Is dit m.a.w. niet contraproductief: rood? 

>> OK, aangepast in de NIA 

Ondersteunende maatregelen 

• Logistiek op alle netwerken: heeft toch wel degelijk een negatieve impact op thema biodiversiteit 

en klimaat (bijv: minder stimulans om alternatieve vervoerswijzen te kiezen spoor-water) 

>> OK, aangepast in de NIA 

 

• Parkeerbeleid: overal en laag tarief: Is dit niet contraproductief over de volledige lijn? Dit wil je 

toch in geen enkel scenario hebben staan? Een vrij parkeerbeleid is uiterst negatief voor 

ruimtebeslag en stimuleert mensen niet om met alternatieve vervoerswijzen te verplaatsen. 

>> OK, aangepast in de NIA 

 

6.4.1.2 – scenario “Leefbaar en gezond”:  

Parkeerbeleid: positieve impact op klimaat  

>> door een gedifferentieerd parkeerbeleid wordt vooral het parkeren op plaatsen met meer 

kwaliteitsvolle publieke ruimte ontmoedigd, maar niet het parkeren zelf. Een bijdrage inzake 

beleidsdoelstellingen voor het thema klimaat wordt dus niet verwacht, omdat de uitstoot er nog 

altijd zal zijn. Lokaal wel een verbetering van de lokale luchtkwaliteit op plaatsen waar veel mensen 

wonen (en verschuiving van de impact naar locaties waar minder mensen wonen). 

 

Effectgerichte beoordeling (6.4.2): 

▪ Zeer vreemd om te zien dat bijkomende rijstroken op R71 en E313/314 geen 

verkeerstoename laten zien. Verklaring? 
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>> De 3de rijstrook op de E313 zit reeds in het basisscenario/referentiesituatie en is dus geen gevolg 

van de RMP-scenario’s. Scenario “bereikbaar en betrouwbaar” bevat extra capaciteit op de R71, 

maar omdat hierdoor de codes van de wegsegmenten in het verkeersmodel niet overeenkomen, 

konden geen verschillen in pae berekend worden (vandaar blauw op de figuren).  

▪ Hoe kan verklaard worden dat het scenario leefbaar en gezond uiterst nefast is voor de 

kleine ring rond Hasselt? Er mag toch niet geconcludeerd worden dat een 3de rijstrook op de 

grote ring nodig is om de kleine ring te ontlasten van doorgaand verkeer. 

>> Dit scenario is helemaal niet nefast voor de kleine ring rond Hasselt. Bij dit scenario zijn er 

nauwelijks effecten op de kleine ring ten opzichte van de referentiesituatie. Maar dit scenario scoort 

aldaar wel beduidend slechter dan scenario “bereikbaar en betrouwbaar”, vandaar de rode kleur op 

de verschilkaart tussen beide scenario’s. 

 

Detailopmerking:  

Kaart p. 32: de E314 lijkt verdwenen of is niet leesbaar. Hasselt staat foutief ingetekend (daar ligt 

Genk      ) 

>> kaart zal aangepast worden in het RMP 

 

Hasselt  
De Vervoerregio Limburg gaat uit van toekomstscenario’s die onderhevig zijn aan de 

beslissingsbevoegdheid van andere overheden, anders dan die van de Vervoersregio zelf. De stad 

Hasselt wenst daarover vandaag geen uitspraken te doen en zal zich in dat opzicht pas uitspreken 

van zodra de bevoegde overheid daarover een beslissing wil nemen. Het college van burgemeester 

en schepenen vraagt zich af of deze werkwijze een duurzaam en juridisch robuust antwoord biedt op 

de uitdagingen die in Hasselt en bij uitbreiding in Limburg voor ons liggen. 

Algemene opmerkingen 

1. Fietsnetwerk: kwaliteit wordt enkel vermeld in algemene termen, mag duidelijker 

omschreven worden. Zowel kwaliteit van de infrastructuur als de kwaliteit van de directe 

ruimtelijke omgeving is belangrijk. Dit zijn belangrijke voorwaarden om van fietsen een 

aantrekkelijk alternatief te maken.  

Bvb De hoofdroutes van het BFF bevinden zich langs steenwegen, dit zijn veelal de kortste 

verbindingsroutes. Het is aangeraden om hier kwaliteit van de directe ruimtelijke omgeving 

mee te nemen. Bij de nieuwe wegencategorisering wordt wel gesteld dat fietspaden langs 

wegen met ontwerpsnelheid 70km/h afgescheiden ingericht moeten worden. Hier wordt 

evenwel ook niets vermeld in verband met de directe ruimtelijke kwaliteit. 

>> De NIA geeft enkel de hoofdlijnen van het RMP weer. 

2. Modellen mogen meer inzoomen op ruimtelijke effecten op lokaal niveau. Er is algemene 

consensus dat er ingezet zal worden op verkerning, in de opstartfase van het Ruimtepact 

2040 wordt dit nogmaals benadrukt. Verkerning kan enkel werken indien mensen het gevoel 

hebben dat ze voldoende, aangename en gezonde ruimte hebben in hun leefomgeving. 

Harde, lokale mentale barrières moeten zo veel als mogelijk weggewerkt worden. 

Bvb Extra rijvakken grote ring Hasselt, effect mogelijke verkeerstoename N74 (Kempische 

Steenweg tussen Hasselt en Zonhoven) en N2 langs Kuringen 
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>> In het s-MER zelf zal uiteraard waar nodig ingezoomd worden op lokaal niveau. 

3. Kinderen worden gecategoriseerd als niet-duurzaam. Uit een studie van VDAB van 2017 blijkt 

dat jongeren tussen 18-24j een specifieke mobiliteitsmix hebben, waarbij er een hoger 

aandeel is in meerijden. Uit cijfers van Eurostat blijkt ook dat jongeren in België gemiddeld 

tot 25j thuis blijven wonen en dat steeds meer jongeren hun rijbewijs steeds later dan 18j of 

19j halen. In hoeverre wordt hiermee rekening gehouden in de cijfers van de modal shift? 

>> opmerking wordt doorgegeven aan MOW Brussel; definities (duurzame) modal split worden voor 

alle vervoerregio’s samen bepaald 

4. Wij begrijpen dat het gebruik van lucht -en geluidsmodellering op regionale schaal niet 

opportuun is door de vele aannames. Echter zouden wij er wel voor pleiten in het plan-MER 

gebruik te maken van modellering voor stedelijke gebieden en kernen aangezien hier de 

impact het grootst is en er toch gestreefd wordt naar verdichting. 

>> Het is ook niet haalbaar of wenselijk om voor de stedelijke gebieden wel modellering uit te voeren 

en voor het landelijk gebied niet. Onze aanpak m.b.v. voertuigkilometers op niveau statistische 

sector garandeert dat de effecten  van het plan voldoende gedetailleerd kunnen beoordeeld worden. 

Specifieke opmerkingen 

 

5. Spitsstroken op E313: dit is nog steeds geen beslist beleid. Hasselt heeft opmerkingen 

doorgegeven in kader van opmaak MER voor deze plannen: 

De stad Hasselt kan het idee van een spitsstrook op de E313 slechts ondersteunen indien de 

effecten op het onderliggend wegennetwerk ten gronde worden bestudeerd en passende, 

door de stad gedragen, remediërende en flankerende maatregelen worden genomen, 

teneinde deze effecten te voorkomen vanaf het ogenblijk van openstelling van de mogelijke 

spitsstrook. Een goede bereikbaarheid van onze stad is essentieel met het oog op uitvoering 

van de geplande ontwikkelingen. We vragen dan ook zowel het hoofdwegennet als 

onderliggend wegennet klaar te maken om de verkeersstromen vlot te verwerken. We 

verwijzen hiervoor specifiek naar de dagdagelijkse congestieproblemen op de 

Kuringersteenweg, Singel en Kempische Steenweg. Het is van belang dat deze knelpunten 

integraal en project-overstijgend worden aangepakt. Verder willen we nadrukkelijk de 

bezorgdheid uiten over de eventuele negatieve gevolgen in onze dorpskernen of 

woonclusters, hierbij denken we aan vooral aan Kuringen (centrum), maar ook Tuilt, Kermt, 

Stokrooie, Runkst, Schimpen en Rapertingen, maar ook de toeristisch-landschappelijke 

omgeving Herkenrode. We zien de bouw van geluidsschermen als noodzaak om de 

leefkwaliteit hier te behouden. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met het 

stedelijk groenstructuurplan.  

>> Spitsstroken op E313 zitten vervat in het verkeersmodel (zowel Ref als onderzoeksscenario’s) en 

hebben daardoor op zich geen invloed op de milieubeoordeling van het plan. 

Toevoeging: naast geluidsschermen moeten ook oplossingen gezocht worden in het 

verminderen van geluidsproductie aan de bron. Bvb geluidsarm asfalt. 

>> Geluidsschermen worden nergens vermeld in de NIA (dit overstijgt sowieso het strategisch 

niveau). 
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6. Toename verkeer N74 tussen Zonhoven – Hasselt. Indien dit een gevolg is van de 

keuzerichting van het regionaal mobiliteitsplan wil de stad Hasselt gestaafd zien dat dit te 

verantwoorden is. 

>> Dit zal nader onderzocht worden in het s-MER. 

7. Geen link “R71” in vergelijkingskaarten verkeerstoename verschillende scenario’s? Figuren 

zijn onduidelijk en onvolledig. 

>> Deze kaarten hebben tot doel om een eerste indruk te krijgen van de effecten per scenario. In het 

s-MER zelf worden de effecten, o.a. t.h.v. de R71, uiteraard in detail onderzocht. 

8. Beleid van de stad Hasselt is er op gericht om de kleine ring minder autoverkeer te doen 

slikken. Zie vergelijkingskaart PAE/etmaal tussen “Bereikbaar en Betrouwbaar” en “Leefbaar 

en Gezond”. 

>> Dit wordt nader onderzocht in het s-MER. 

9. Het beleid van de stad Hasselt is er op gericht meer bussen via de R71 te laten rijden, dit 

heeft een effect op de beschikbare ruimte op R71. 

>> Dit is de visie van de stad Hasselt, die op dit moment niet gedragen wordt door alle partners van 

de vervoerregio. Vooraleer deze visie in de praktijk wordt gebracht, zal ze eerst grondig onderzocht 

moeten worden. Voor een groot deel van de regionale reizigers betekent dit immers een langere 

reisweg. 

 

Hechtel-Eksel 
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>> Dit overstijgt het strategische onderzoeksniveau. Het strategische niveau gaat over het al dan niet 

voorzien van een omleidingsweg ja of nee. Hoe die dan wordt aangelegd (open sleuf of andere 

aanlegtechniek) en waar exact (rekening houdende met omgevingskenmerken zoals hydrogeologie) 

wordt op plan- en vooral projectniveau onderzocht. 

 

>> In de passage daarvoor wordt de N74 expliciet genoemd als belangrijke geluidsbron. Dat er ten 

noorden van de E314 een minder dicht wegennet is, en daardoor grotere luwe zones, is en blijft 

correct. 

 

>> De bestaande knelpunten kunnen afgeleid worden uit de geluidsbelastingskaarten. Er wordt geen 

geluidsmodellering uitgevoerd, dus wordt geen rekening gehouden met ondergrond, snelheid etc. 

Effecten worden semi-kwantitatief beoordeeld obv verschillen in verkeersintensiteit/voertuigkm tov 

de Ref 2030. 
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>> Het gaat om de bijdrage van de scenario’s aan de beleidsdoelstellingen voor biodiversiteit (niet 

omgekeerd), en die bijdrage wordt inderdaad doorgaans zeer beperkt/verwaarloosbaar ingeschat. 

 

Landen  

 

>> Deze studies zijn gekend en worden meegenomen in de verdere uitwerking van het RMP 

  

Maasmechelen 
Deze nota inhoudsafbakeningsMER RMP Limburg bevat de elementen die wij hoopten terug te 

vinden. O.a. het verleggen van de N78 in onze gemeentekern naar ontsluitingsweg als de spartacus 

lijn 4 spreken zijn zeer positieve evoluties.  

Wij adviseren dan ook gunstig op deze nota. 

Mochten wij in het verloop van het proces toch nog opmerkingen hebben dan melden wij dit. 

>> waarvan akte 

 

Tongeren 

 

 

Wellen  

 

 

Zonhoven 

 

 



34 
 

Adviezen belangenverenigingen 
 

Trein-Tram-Bus 

 

>> nog niet bepaald 

 

>> Dit betreft opmerkingen op het RMP zelf. In het s-MER zal (kwalitatief) rekening gehouden 

worden met het feit dat het verkeersmodel de grensoverschrijdende verplaatsingen niet kan 

meenemen. 
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>> In het verkeersmodel worden zo plausibel mogelijke aannames gedaan m.b.t. dienstregelingen 

e.d.. 

 

>> De exacte locatie van een bijkomende halte Halen is niet bepaald. De mogelijkheid hiervan werd 

(enkel) onderzocht in het verkeersmodel, waarbij het onderliggend busnet hierop werd aangepast. 

Het is inderdaad zo dat dit niet overeenstemt met het vermelde ruimtelijk principe. 

 

>> De frequentieverhoging wordt toegepast op elke lijn, wat niet het geval is in het OV-plan op korte 

termijn. De Lijn werkt inderdaad aan een vergroening van de busvloot. In het L&G-scenario wordt 

ervan uitgegaan dat alle voertuigen voldoen aan deze doelstelling. 

 

>> De quickscan geeft per definitie enkel een eerste impressie. Heel wat maatregelen zullen 

trouwens ook in de s-MER zelf niet kwantitatief onderbouwd kunnen worden maar een kwalitatieve 

“expert judgement” zijn.  


