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PUNT 25 - RUIMTE & OMGEVING - PLANNING & WERKEN - ADVIES INHOUDSAFBAKENING 
STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN VERVOERREGIO LIMBURG - GOEDKEURING
Stemming 
met eenparigheid van stemmen

Juridisch kader
- het decreet over het lokaal bestuur
- richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de raad van 27 juni 2001 betreffende de 

beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016 betreffende het integreren van 

planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan

- het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2018 waarbij het lokaal bestuur Landen kiest voor indeling 
bij de vervoerregio Leuven en een adviserende stem bij de vervoerregio Limburg

- het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 waarbij de vertegenwoordigers van het lokaal 
bestuur Landen voor de vervoerregioraden Leuven en Limburg  worden aangeduid

Argumentatie
Het document dat voor ons ligt is de Nota “Inhoudsafbakening van het strategisch plan-MER voor het 
Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Limburg”. Het opmaken en voorstellen van deze 
inhoudsafbakening is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure. De afbakening geeft aan wat er 
onderzocht zal worden en hoe dat zal gebeuren.
In de synthesenota van het mobiliteitsplan Limburg liggen momenteel drie scenario’s voor die nog 
verder uitgewerkt zullen worden om uiteindelijk tot één scenario te komen. Het basisscenario omvat 
de situatie voor de komende 10 jaar op basis van voortzetting van het huidig mobiliteitsbeleid. Het 
scenario ‘Bereikbaarheid en betrouwbaarheid’ bouwt verder op de huidige beleidslijn met extra 
maatregelen voor een betere multimodale bereikbaarheid. Het scenario ‘Leefbaar en gezond’ ten 
slotte omvat een mobiliteitstransitie naar een duurzaam en groen mobiliteitsbeleid om te komen tot 
een optimale leefbaarheid en gewenste groei in de regio. In de nota wordt een eerst afweging gemaakt 
op de hoofdlijnen van de beschouwde scenario’s als onderbouwing van de synthesenota. Deze eerste 
afweging is tweeledig en bestaat enerzijds uit een doelgerichte beoordeling en anderzijds een 
effectgerichte beoordeling. De beoordeling geschiedt t.a.v. 4 thema’s: ruimte, gezondheid, 
biodiversiteit en klimaat.  Per thema wordt geëvalueerd in welke mate het vervoerregioplan bijdraagt 
tot realisatie van aan de betreffende thema’s gerelateerde regionale, gewestelijke, landelijke, 
Europese of zelfs mondiale doelstellingen. 
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We verwijzen daarom rekening te houden met eerdere studies, voornamelijk de “Haalbaarheidsstudie 
verbinding Sint-Truiden met E40” (Vectris, 2008) en het Plan-MER ‘Ontsluiting Haspengouw – E40’ 
(Grontmij Belgium, 2016).
Op 25 mei 2022 werd deze nota ter kennisgeving voorgelegd aan de Vervoerregioraad Limburg. Ons 
lokaal bestuur Landen ontving deze nota omwille van onze adviserende stem. Wij hebben vanaf datum 
van ontvangst 30 dagen tijd om een advies te formuleren. 

Besluit
Artikel 1. We nemen kennis van de nota “Inhoudsafbakening van het strategisch plan-MER 
Mobiliteitsplan Vervoerregio Limburg”. We adviseren bij de verdere uitwerking van het onderzoek 
rekening te houden met bestaande rapporten, de “Haalbaarheidsstudie verbinding Sint-Truiden met 
E40” (Vectris, 2008) en het “Plan-MER Ontsluiting Haspengouw – E40” (Grontmij Belgium, 2016).
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit mailen naar vervoerregio.limburg@vlaanderen.be.
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