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Betreft: Advies strategisch planMER met betrekking tot het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 
Aanvrager: Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 

Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
Op uw verzoek werd voor de ontwerptekst van het hierboven vermelde MER onderzocht of de VMM – afdeling 
Operationeel Waterbeheer zich kan vinden in de manier waarop het onderzoek gevoerd zal worden. Wij 
hebben volgende opmerkingen bij de ontwerptekst van het MER. 
 
We merken dat de discipline water geen eigen een plaats krijgt in de effectbeoordeling en beschrijving van het 
strategisch MER. Watergerlateerde aspecten en regelgeving worden eerder beperkt behandeld en 
ingeschoven onder het thema biodiversiteit, waar de focus ligt op de impact op SBZ’s en VEN- gebieden.  
 
We wensen echter voldoende aandacht te vragen voor de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid 
en de Europese overstromingsrichtlijn ook buiten de SBZ’s en VEN gebieden. Inzetten op ontharding, ruimte 
voor (overstromings)water, klimaatrobuuste valleien, structuurherstel van waterlopen en het toepassen van 
bronmaatregelen zijn immers belangrijke aandachtspunten die in een milieuafweging dienen mee te spelen, 
zeker voor wat de aanleg van grotere infrastructuurwerken zoals fietssnelwegen en wegeniswerken betreft.  
Een afdoende aftoetsing aan de sectorale regelgeving, stroomgebiedbeheerplannen en eventuele 
riviercontracten is daarbij ook aangewezen. 
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De VMM- team watertoets verleent een voorwaardelijk gunstig advies mits rekening wordt gehouden met 
bovenstaande opmerkingen aangaande de uitwerking van de discipline water. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Bram Vogels 
Teamverantwoordelijke team watertoets 
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