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College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD 

Besluit Zitting van 7 juni 2022
Stadsontwikkeling - Planning en Vergunningen

33 Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 Vervoerregio Limburg: nota inhoudsafbakening 
strategisch MER - Principiële Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Johny De Raeve, burgemeester; de heer Bram De Raeve, 1ste schepen; de heer Frederick 
Vandeput, 2de schepen; de heer Johan Vanhoyland, 3de schepen; de heer Frank Vandebeek, 4de 
schepen; de heer Johan Schraepen, 5de schepen; mevrouw Ria Hendrikx, voorzitter BCSD
de heer Bart Telen, Algemeen directeur

Beschrijving

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Feiten context en argumentatie
Feiten
In het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) 2030-2050 van Vervoerregio Limburg wordt een 
strategisch MER opgemaakt. Als eerste formele stap in de MER procedure is een nota 
inhoudsafbakening gemaakt. Deze nota brengt de gemeente Zonhoven hiervan op de hoogte en 
vormt ook een uitnodiging om mee te denken over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, 
over de effecten die kunnen samenhangen met het plan, en over de manier waarop de effecten 
bestudeerd worden. Op basis van de ingediende adviezen kan de nota inhoudsafbakening nog 
aangepast worden, vooraleer ze wordt voorgelegd aan het Team MER van de Vlaamse Overheid. Het 
Team MER zal vervolgens de kwaliteit van het voorstel tot inhoudsafbakening en de wijze waarop is 
omgegaan met de adviezen beoordelen. Het strategisch-MER zal opgesteld worden in 
overeenstemming met deze kwaliteitsbeoordeling. De kwaliteitsbeoordeling wordt bezorgd aan de 
vervoerregioraad en samen met de verleende adviezen bekendgemaakt.
Context
Regionale Mobiliteitsplannen worden tijdens de opmaak onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling. Het doel bestaat erin om het planningsproces voor mobiliteitsplannen te 
helpen ontwikkelen door milieuaspecten mee te betrekken in het proces. Zo wordt gestreefd naar 
duurzame oplossingen met  een zo optimaal mogelijke milieubescherming, stroomlijnen deze processen 
naar gestructureerde, en in veel gevallen getrapte besluitvormingen, en helpen ze om draagvlak te 
krijgen bij alle betrokken actoren voor deze beslissingen. Op basis van de informatie uit deze 
effectenbeoordeling  kan het betreffende beleidsplan, waar mogelijk, tijdens de ontwerpfase nog 
bijgestuurd worden. Ook bij de opmaak van het actieplan zal, voor zover er nog een keuze tussen 
verschillende alternatieven moet worden gemaakt, informatie uit de milieueffectbeoordeling kunnen 
bijdragen in de te nemen beslissing en verantwoording ervan.
Argumentatie
De nota inhoudsafbakening bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Inleiding
2. Voorstelling van het regionaal mobiliteitsplan

o Kadering en toelichting scenario's (basisscenario, een scenario 'bereikbaar en 
betrouwbaar', en een scenario 'Leefbaar en gezond')
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3. Methodologische elementen van de milieubeoordeling
o Omschrijving van de aanpak

4. Beschrijving van de referentiesituatie
o Algemene omschrijving van de uitgangssituatie en ontwikkelingsscenario's die de 

uitkomst van de toekomstige referentiesituatie mee bepalen
5. Thema's en beoordelingskader

o Het thema ruimte, mens, biodiversiteit, en klimaat en het bijhorende beoordelingskader 
maken deel uit van de toetsing binnen het strategisch MER

6. Inschatting op hoofdlijnen van de mogelijke effecten: quickscan
o Een eerste milieubeoordeling op de hoofdlijnen van de scenario's als onderbouwing 

van de synthesenota
Advies dienst mobiliteit over de inhoud van de nota inhoudsafbakening
De dienst mobiliteit heeft kennis genomen van de inhoud van deze nota en is akkoord met de 
voorgestelde aanpak.

Besluit

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota inhoudsafbakening strategisch 
MER Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de inhoud van deze nota 
inhoudsafbakening strategisch MER.
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