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BETREFT: Advies ontwerptekst inhoudsafbakening plan-MER 
 
Onderwerp 
Strategisch MER Regionaal mobiliteitsplan vervoerregio Mechelen, Nota inhoudsafbakening 
 
Datum van ontvangst 
11-05-2022 
 

Aanvrager(s) 
Naam Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Adres Lange Kioevitstraat 111-113 bus 42, 2018 Antwerpen 

 
Situering aanvraag 
Vervoersregio Mechelen 
 
Ruimtelijke bestemming 
agrarische gebieden,bosgebieden,landschappelijk waardevolle agrarische gebieden,woongebieden,bestaande 
waterwegen 
 
Beschermingsstatus 
Habitatrichtlijngebied : Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent - BE2300006, 
VEN : De Vallei van de Grote Nete benedenstrooms -  308, 
VEN : De Dijlevallei tussen Boortmeerbeek en Mechelen -  332, 
VEN : De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding -  321, 
VEN : Scheldepolders Hingene -  354, 
VEN : De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete -  338, 
Vogelrichtlijngebieden : Durme en de middenloop van de Schelde - BE2301235 
 
Biologische waarderingskaart 
bl + hx + hp,bl + bs + hp 
 
Rechtsgrond 
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 
Art. 6 §2 van het het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale 
mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage 
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Bespreking ontwerptekst (discipline biodiversiteit) 
Doel van de nota is af te bakenen welke topics onderzocht dienen te worden in de plan-MER bij het regionaal 
mobiliteitsplan van de vervoerregio Mechelen. 
 
Op vlak van biodiversiteit zal volgend toetsingskader worden onderzocht:  
 
Ecotoop- en habitatverlies/ -winst/-wijziging  

• Mate van ecotoopverlies of het vermijden ervan  

• Mate van ecotooptoename  
 
Versnippering / ontsnippering 

• Wijzigingen aan de (barrièrewerking van) het infrastructuurnet (auto- en spoorwegen)  

• Toename/afname van randeffecten door versnippering (toename verstoring in vorm van licht- en 
geluidhinder)  

• Toename/afname van de connectiviteit van het natuurlijke netwerk  
 
Licht- en geluidshinder tgv weg- spoorverkeer ter hoogte van waardevolle habitats 

• Wijzigingen in modal split of in gebruiksintensiteit van de verkeersinfrastructuur nabij waardevolle 
habitats  

• Wijzigingen in ontwerpvisie op infrastructuur  
 
Stikstof 

• Mate waarin verkeersemissies wijzigen (door wijzigingen in verkeersstromen en snelheden) nabij 
Speciale Beschermingszones en VEN-gebieden  

 
 
Conclusie1  
Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent een gunstig advies op de inhoudsafbakening van het strategisch 
MER. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 

Els Wouters, 
Adjunct-directeur Adviezen en Vergunningen Antwerpen 

 
1 Het Agentschap voor Natuur en Bos spreekt zich enkel uit over de uitwerking van de discipline fauna en flora en dus niet 
over de wenselijkheid van het plan/project voor natuur. 
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