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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
11/05/2022 Plan-MER voor het Regionaal 

Mobiliteitsplan van de
2022_003089_v1

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Yves Marcipont 03 224 92 70 09/06/2022
yves.marcipont@lv.vlaanderen.be
alternatief naar/e-mail telefoonnummer
Roos Van Hamme
roos.vanhamme@lv.vlaanderen.be

Geachte,

Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw verzoek tot raadpleging in het kader van het onderzoek 
tot milieueffectrapportage van het strategisch plan-MER ‘Plan-MER voor het Regionaal Mobiliteitsplan van 
de vervoerregio Mechelen – adviesvraag bij de nota inhoudsafbakening. -  goed ontvangen. Het departement 
zal geen advies uitbrengen bij de voorliggende screening plan-MER, maar zal dat wel doen in een later 
stadium van de adviesprocedure.

Opdat bij de verdere uitwerking van het plan voldoende rekening met de landbouwsituatie zou worden 
gehouden, wenst het Departement Landbouw en Visserij wel te wijzen op een aantal algemene 
aandachtspunten. Ten laatste bij het voorleggen van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) moeten deze 
aspecten duidelijk beschreven worden indien zij relevant zijn voor het plan.

 De impact van het plan op landbouw moet voldoende onderzocht worden. Het Departement 
Landbouw en Visserij kan op basis van een aangeleverde contour in de vorm van een shapefile 
(polygoon) een landbouwimpactstudie opmaken. 
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie
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Onderwerp: Advies vanuit landbouwkundig standpunt betreffende de van het plan-MER ‘Plan-MER voor het 
Regionaal Mobiliteitsplan van de vervoerregio Mechelen – adviesvraag bij de nota inhoudsafbakening.’

Aanvrager: Departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling Beleid)

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie
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 De inname van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) moet voldoende gemotiveerd en 
gecompenseerd worden conform omzendbrief RO/2010/01.

 Er moeten milderende maatregelen voorzien worden voor de inname van professioneel uitgebate 
landbouwpercelen.

 De opvang van hemelwater moet binnen het plangebied zelf gebeuren en op zodanige wijze dat de 
waterhuishouding van de omliggende landbouwgronden er geen nadelige effecten van ondervindt.

 Alle nodige bufferzones moeten binnen het plangebied zelf aangelegd worden.
 Milderende maatregelen met een ruimtelijke impact die uit de uitvoering van het plan voortvloeien, 

moeten binnen het plangebied zelf uitgevoerd worden of buiten het plangebied zonder de 
agrarische structuur aan te tasten. Hierbij wordt gedacht aan zaken zoals bos- en 
natuurcompensaties. Deze milderende maatregelen die een effect generen op het agrarisch gebruik 
dienen mee in overweging genomen te worden binnen het MER.

Hoogachtend,

Yves Marcipont
Beleidsondersteuner Ruimte
Departement Landbouw en Visserij
(ondertek_1_digitek)
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