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Geachte, 
 
Betreft: Mechelen - Regionaal Mobiliteitsplan - Plan MER – advies Nota Inhoudsafbakening 
 
Op 12 mei 2022 heeft de deputatie een verzoek tot raadpleging ontvangen bij een onderzoek 
tot milieueffectrapportage. Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling 
Beleid) heeft hiervoor een Nota Inhoudsafbakening opgesteld. De deputatie dient uiterlijk op  
10 juni 2022 een advies uit te brengen, anders kan aan de adviesvereiste voorbijgegaan 
worden. 
 
De Nota Inhoudsafbakening van het strategisch plan-MER dat zal opgesteld worden voor het 
Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Mechelen is de eerste formele stap in de 
m.e.r.-procedure. De Nota beschrijft kort de opzet en ambities van het Regionaal Mobiliteitsplan 
en de verschillende alternatieven voor dat plan. 
 
Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor 
de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Het richtjaar voor het plan is 2030, met een 
doorkijk naar 2050. Het plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke 
mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit, stelt maatregelen 
voor en geeft prioriteiten aan de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid, het 
fietsbeleid, infrastructuuraanpassingen, flankerende maatregelen en goederenstromen. 
 
De vervoerregio Mechelen stelt zich de volgende targets voor 2030 (met doorkijk voor de lange 
termijn):  
• Modal shift in personenvervoer 50/50 en kilometerdoelstelling -15%  
• Modal shift in goederenvervoer  
• Verkeersveiligheid verbeteren  
• Leefomgevingskwaliteit (geluid, luchtkwaliteit, groen, …) verhogen  
• Toegankelijkheid en inclusiviteit verhogen  
 
Een belangrijk aspect in het kader voor de milieubeoordeling (cf. de definitie van de 
referentiesituatie) zijn plannen die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel de 
strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen reeds is gekend, heeft dit BRV nog 
geen enkele stap uit de wettelijk vastgelegde planprocedure voor de opmaak ervan doorlopen.  
 
  



 

Er wordt aangegeven dat de principes van het BRV gebruikt zullen worden om keuzes binnen 
het RMP af te toetsen. Het Beleidsplan Ruimte van de Provincie Antwerpen én het Beleidsplan 
Ruimte van de Provincie Vlaams-Brabant hebben wel reeds meerdere stappen doorlopen 
binnen de wettelijke validatieprocedure.  De provinciale beleidsplannen staan daarmee verder 
in het planproces om te komen tot wettelijk verankerde beleidsdocumenten voor het ruimtelijk 
beleid dan het BRV.  
 
Het juridische statuut van het BRV is zeer wankel als vergelijkingsbasis. Formeel wettelijk geld 
nog steeds het RSV als basis voor het Vlaamse ruimtelijk beleid. Het is daarom aangewezen en 
juridisch robuuster om eerder de principes van de Provinciale Beleidsplannen Ruimte in 
opmaak te gebruiken in plaats van het BRV om de keuzes binnen het RMP af te toetsen.  
 
Daarnaast wordt er door de provincie bij het Vlaamse niveau op aangedrongen om verdere 
stappen te zetten in de juridische verankering van het BRV als nieuw beleidskader voor het 
Vlaamse ruimtelijk beleid. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de deputatie, 
 
 
 
 
 
Katrien PUTZEYS 
diensthoofd ruimtelijke planning 
 


