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Geachte heer

BetreÍt: advies provincie Limburg met betrekking tot de nota lnhoudsafbakening voor het Strategisch
MER Regionaal Mobiliteitsplan Vervoeregio Limburg.

Bij mail de dato 25 mei 2O22werd de vraag gesteld naar advies met betrekkingtol de nota
lnhoudsafbakening voor het Strategisch MER Hegionaal Mobiliteitsplan Veruoenegio Limburg.

ln bijlage vindt u het advies zoals goedgekeurd door de deputatie d.d.2022-06-23.
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p r o v in c í eLimburg

Directie Omgeving

NOTA
voor dhr. Sven Lieten
co-voorzitter vervoerregioraad Limburg

Voorwerp: advies provincie Limburg aan de veruoenegioraad Limburg met betrekking tot de nota
"inhoudsafbakening Strategische MER RMP 2030-2050'

Verschillende afdelingen en diensten van de provincie Limburg ontvingen vanuit de vervoerregioraad via mail (25
mei 2O22) een adviesvraag met betrekking tot de opmaak van de Nota lnhoudsafbakening van het Strategische
MER (Milieu Effecten Rapportage) in het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) 2030-2050 van de
Vervoerregio Limburg.

Vanuit de deputatie kunnen wij u onderstaand gebundeld advies bezorgen

Advies vanuit afdelinq Mobiliteit

P47: er worden rond 4 thema's (ruimte, mens, biodiversiteit en klimaat) toetsingskaders voorgesteld.
ln het toetsingskader ruimte stelt men als criterium voor ruimtebeslag 'mate waarin binnen bestaand
ruimtebeslag ruimte voor duurzame vervoersopties wordt voorzien'. Vraag is dan: wat verstaat men
onder duurzame vervoersopties? ls een elektrische wagen even duurzaam als een elektrische fiets?
Voorstel: ofwel aanvullen met 'uitgaande van het STOP-principe'.

P54: bij het toetsingskader thema mens wordt 'mate waarin het plan een actieve levensstijl bevordert
(verplaatsingen te voet of per fiets)' enkel benoemd als criterium voor subthema 'fysiek en mentaal
welzijn', niet voor de subthema's 'verkeersveiligheid' en 'luchtkwaliteit', tenruijl ze daar toch ook positieve
effecten voor hebben.

P67 en volgende:
- ln hoofdstuk 6 spreekt men telkens van thema gezondheid i.p.v. van thema mens (Hoofdstuk 5).
- ln hoofdstuk 6 van de nota wordt al een 'quick scan' gemaakt waarin een aantal maatregelen al een

beoordeling krijgen. Die beoordeling kan gaan van 'contraproductief' tot 'geen bijdrage', 'beperkte
bijdrage', 'matige bijdrage' of 'sterke bijdrage'.

- Vergelijking van de resultaten voor een aantal elementen levert toch verrassende resultaten op.
Enkele voorbeelden:

Mob iliteit

a

a

a

o 'Versneld realiseren van het fietssnelwegennetwerk'wordt in de quick scan zowel in het
scenario 'bereikbaar en betrouwbaar' als in het scenario 'leefbaar en gezond' enkel
'beperkt positief' beoordeeld voor de criteria 'gezondheid' en 'klimaat'. Volgens de quick
scan is er geen effect op 'ruimte' of 'biodiversiteit'. Op welke basis komt men tot deze
verrassend 'beperkt positieve' beoordeling (cfr. ook opmerking afdeling Ruimtelijke
Planning i.v.m. verbondenheid mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling)?
Het principe' 'POTS-ontwerpen' (tegenovergestelde van STOP-ontwerp) wordt in het
scenario 'bereikbaar en betrouwbaar' beperkt positief beoordeeld op vlak van 'gezondheid'
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en 'geen bijdrage' aan 'ruimte, klimaat en biodiversiteit'. 'Geen bijdrage' betekent in deze
quick scan ook 'niet contraproductieÍ'.
De quick scan geeft aan STOP-ontwerpen (p78) in het scenario 'leefbaar en gezond'
nauwelijks meer waarde dan aan POTS-ontwerpen (p73) in 'bereikbaar en betrouwbaar'. Je
zou venruachten dat POTS-ontwerpen op sommige vlakken ook contraproductief zou
beoordeeld worden in de quick scan. Dat is niet het geval.

Advies vanuit afdeling Vriietijdseconomie

op pag. 74 wordt gesproken over'Verhoging comfort en kwaliteit van alle fietsroutes'. Voor het
specifieke segment van de toeristische fietsroutes is naast comfort en kwaliteit de belevingswaarde van
groot belang.
De provincie stelt voor om in de betreffende alinea te verwijzen naar het belang van beleving
(natuurbeleving, erfgoedbeleving,....) als speciÍiek aandachtspunt ter aanvulling van de aandachtspunten
comfort en kwaliteit als het over de toeristische fietsroutes gaat.

Advies vanuit Afdeling Ruimtelijke Planning

De provincie en de vervoerregioraad hebben een nauwe samenwerking, ook omtrent de afstemming
tussen het (in opmaak zijnde) Beleidsplan Ruimte Limburg en het Regionaal Mobiliteitsplan Limburg en

wensen deze samenwerking verder te zetten. Daarom vraagt de provincie om ook de relevante
beleidsambities uit het voorontwerp-Beleidsplan Ruimte Limburg mee op te nemen binnen de thema's.
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Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn sterk verbonden: de ruimte stuurt de mobiliteit en mobiliteit is

één van de bepalende factoren om nieuwe ruimtêlijke ontwikkelingen op te enten. ln het BRL is
"ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit op elkaar afstemmen" één van de strategische doelstellingen. ln

samenwerking met de vervoerregio wordt gestreefd naar het verhogen van de multimodale
bereikbaarheid en ruimtelijke nabijheid van woon- en werkfuncties waardoor autokilometers kunnen
aÍnemen. De essentie, de sterke wisselwerking tussen ruimte en mobiliteit, komt niet tot uiting bij het
aspect ruimte.
4.2.2 Demografische groei: de gebruikte cijfers dateren van 2019. Er zijn ondertussen nieuwe cijfers en
prognoses.
Fig 5.1: het ruimtebeslag is verkeerd aangeduid en geeft zo een vertekend beeld. Er moet voorbehoud
gemaakt worden bij de Ruimtemonitor.be als bron. Dit zijn computer-gegenereerde kaartlagen die op
basis van enkele criteria iets als ruimtebeslag interpreteren of niet. Hierdoor moet er rekening gehouden

worden met een zekere foutenmarge. Zo geeÍl de Ruimtemonitor.be aan dat voor de militaire domeinen
alleen maar beperkte zones worden opgenomen. De bebouwde terreinen binnen de militaire domeinen
worden wel opgenomen, maar de oefenterreinen niet, omdat die vaak nog een (half)natuurlijke functie
uitoefenen. Fig 5.1. geeft echter wel de volledige domeinen aan.

Tabel 5-1 : toetsingskader voor het thema Ruimte. M.b.t. Transit Oriented Development en Bicycle
Oriented Development moet de nuancering gemaakt worden dat er vooral rekening gehouden moet
worden met de 'juiste locaties'. Beide principes zijn als algemeen principe geschikt binnen bestaand
ruimtebeslag. Maar niet omgekeerd, de aanwezigheid van een knooppunt (OV-knooppunt of
fietsknooppunt) mag geen aanleiding vormen voor ruimtebeslag in open ruimte.

Advies vanuit Provinciaal Natuurcentrum en afdeling Milieu en Klimaat

Het is positief dat het thema 'biodiversiteit' als toetsingscriterium wordt meegenomen in de afweging
van de verschillende scenario's. Dit is uiteraard een goede zaak.
Subthema's in functie van afweging effecten op biodiversiteit zijn:
a) Habitatverlies en versnippering/ontsnippering (ofwel barrièrewerking van verkeersinfrastructuur op

migratie van fauna & flora);
b) Licht- en geluidshinder t.g.v. weg en spoorverkeer ter hoogte van waardevolle habitats

(voornamelijk lichthinder werkt als een barrière voor fauna & flora);
c) Luchtverontreiniging (ook hier zijn er efÍecten van directe neerslag van schadelijke emissies op

flora.

De focus ligt vooral op nabijheid en negatieve effecten (a+b+c) van verkeer op de Natura-2000- en VEN-
gebieden. Wat echter ontbreekt in de uitwerking van de scenario's, maar ook in de beoordeling van de
milieueffecten zijn de natuurverbindingsgebieden tussen deze (top) natuurgebieden.
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De provincie Limburg is volgens het natuurdecreet verantwoordelijk voor de aÍbakening en inrichting van
de natuurverbindingen. Het provinciaal Natuurcentrum heeft een nieuwe selectie van natuurverbindingen
opgemaakt op basis van een functionele benadering van soorten. Soorten worden hiervoor gebundeld in
ecoprofielen omdat verschillende soorten gebruik maken van eenzelfde habitat. Meestal genieten deze
soorten een beschermde status, waardoor het de plicht is van de overheid om alles in het werk te stellen
om de achteruitgang van eerder zeldzame soorten om te buigen in een toename van de populatie. Deze
verbinding is enkel functioneel als de soort waarvoor ze is aangelegd ze ook daadwerkelijk gebruikt.
Ontsnippering van lijninfrastructuur (a) zou idealiter ook moeten gerealiseerd worden ter hoogte van
deze natuurverbindingen, maar ook de effecten van hoofdzakelijk lichthinder (b) spelen een essentiële rol
in functie van ecologische ontsnippering.

Ter illustratie: verlichte wegen zorgen voor een bijkomende barrière voor lichtschuwe dieren zoals
vleermuizen. Het Provinciaal Natuurcentrum maakte 16 kaarten voor relevante Limburgse ecoprofielen
Deze kaarten geven een inschatting van de leefgebieden (actueel en doel) van soortengroepen
behorende tot deze ecoprofielen. Deze kaarten kunnen opgevraagd worden bij het Provinciaal
Natuurcentrum.

De barrièrewerking van weginfrastructuur wordt uitgelegd in twee volgende grafieken (bron: INBO,
prioriteitenatlas ontsnippering, 2009). Vooral figuur 3 is belangrijk: vanaf 10 000 voertuigen per dag kan
de weg niet meer worden overgestoken door fauna.
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Wim Schoepen
provinciegriffier

Naast de natuurverbindingen zijn de groenblauwe netwerken ook van belang. Dit is het geheel van
groene en blauwe elementen buiten de natuurgebieden die diverse ecosysteemdienten leveren aan de
maatschappij. Denk hierbij aan waterinfiltratie, ontspanning, rust, bestuiving... Uiteraard kunnen deze
groenblauwe netwerken ook functioneren als ecologische corridor voor de migratie van soorten.

Het is dus uiterst aan te bevelen om:
1. Nieuwe selectie van naluurverbindingen op basis van ecoprofielen op te nemen in de scenario's

en de beoordeling van deze scenario's. WeginÍrastructuur met hoge verkeersintensiteiten
voÍmen hierbij een oninneembare barrière voor heel wat diersoorten.

2. Effecten van barrièrewerking van weginfrastructuuÍ op groenblauwe dooradering (passage van
waterlopen) kwalitatief met te nemen in de beoordeling.

3. Oplossingen voor beiden types (groenblauwe dooradering / natuurverbindingen) te integreren in
de plannen.
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