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• 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? 
 

• 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) 
 

• 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)? 

 



 
• 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 
 

• 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? 

 

Betreft quickscan scenario’s (6.4): 

6.4.1.1 - scenario “bereikbaar en betrouwbaar”  

Fiets: 

• Tikfout: ruimte ipv klimaat 
• 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) 

OV 

• Spartacus lijn 1 ontbreekt hier? 
• Ruimte: negatieve impact van aanleg vrije busbanen Spartacus 
• Frequentieverhoging: heeft toch een positieve impact op thema gezondheid? 

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? 

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) 
 

• 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. 

 

6.4.1.2 – scenario “Leefbaar en gezond”:  

Parkeerbeleid: positieve impact op klimaat  

 

Effectgerichte beoordeling (6.4.2): 

 Zeer vreemd om te zien dat bijkomende rijstroken op R71 en E313/314 geen 
verkeerstoename laten zien. Verklaring? 



 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. 

 

Detailopmerking:  

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

 

 


