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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 10 juni 2022
Besluit

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Johnny Vrancken, Schepen; de heer Patrick Jans, 
Schepen; de heer Marc Hoogmartens, Schepen; de heer Gerard Stassen, Schepen; de heer Jos 
Schouterden, Schepen; mevrouw Jeannine Vanvinckenroye; de heer Luc Houbrechts, algemeen 
directeur

Afwezig:
mevrouw An Christiaens, schepen

16 2022_CBS_01288 DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST 
MOBILITEIT - ADVIES STRATEGISCHE MER NOTA 
INHOUDSAFBAKENING RMP 2030-2050 VERVOERREGIO 
LIMBURG - GOEDKEURING

BEKNOPTE SAMENVATTING VAN BESLISSING
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de Strategische MER nota 
Inhoudsafbakening in het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de Vervoerregio 
Limburg.

MOTIVERING

ARGUMENTATIE

In het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 van Vervoerregio Limburg wordt een 
strategisch MER opgemaakt. Voor deze MER werd nu een nota inhoudsafbakening gemaakt, die ter 
kennisgeving wordt voorgelegd aan de Vervoerregioraad Limburg. Als lokale overheid die deel 
uitmaakt van de Vervoerregio Limburg krijgt men 30 dagen de tijd om een advies te formuleren 
omtrent de onderhavige nota.  Dit advies is niet verplicht en dus louter optioneel.
Op basis van de ingediende adviezen kan de nota inhoudsafbakening dan verder aangepast worden 
alvorens 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.
In de synthesenota van het mobiliteitsplan zijn 3 onderzoeksscenario’s weerhouden die verder 
onderzocht worden op hun impact. Op basis daarvan zal in de verdere fase van het planproces dan 
een voorkeurscenario samengesteld worden dat mee de basis zal vormen van het uiteindelijke 
beleidsplan. 
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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. Het scenario Bereikbaar en Betrouwbaar omvat het voorzetten van de huidige 
beleidslijn en verder uitbouwen inclusief maatregelen die passen binnen een betere multimodale 
bereikbaarheid. Tot slot omvat het scenario Leefbaar en Gezond een mobiliteitstransitie naar een 
duurzaam en groen mobiliteitsbeleid met alle maatregelen die nodig zijn voor een optimale 
leefbaarheid en waarbij de gewenste groei in de regio wordt gefaciliteerd.
De stad Tongeren heeft geen opmerkingen op de voorliggende Strategische MER nota 
Inhoudsafbakening in het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de Vervoerregio 
Limburg. 

FINANCIËLE GEVOLGEN

Nee

BESLUIT

ARTIKEL 1
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de Strategische MER nota 
Inhoudsafbakening in het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de Vervoerregio 
Limburg.
https://tongeren.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=14954998&&nav=&collapsedSidebar=fal
se&isGkbActive=false

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Get. Luc Houbrechts
Algemeen Directeur

Get. Patrick Dewael
Burgemeester

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen Directeur De Burgemeester
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