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BETREFT: Advies nota inhoudsafbakening strategisch MER  
 
Onderwerp: Regionaal Mobiliteitsplan vervoerregio Gent 
 
Datum van ontvangst 
13-06-2022 
 
Aanvrager(s) 
Naam Departement MOW 
Adres Koning Albert I laan, bus 81 8200 Brugge 
 
Rechtsgrond 
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 
Art. 4.3.4. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
 
Bespreking ontwerptekst (discipline biodiversiteit) 
De belangrijkste effectengroepen zijn meegenomen bij de inhoudsafbakening. Dit zijn inname open ruimte, en 
verharding, versnippering en ontsnippering, licht- en geluidshinder en veranderingen in stikstofemissies. Licht- 
en geluidshinder dient breder bekeken te worden dan enkel ter hoogte van kwetsbare habitats. De aanleg van 
verlichte fietssnelwegen kan ook versnipperend werken voor soorten zoals vleermuizen in de zones tussen 
waardevolle natuurzones. 
 
Indien inname van waardevolle natuur voorzien wordt voor bijkomende weginfrastructuur, dient dit maximaal 
in natura gecompenseerd te worden. Dit dient meegenomen te worden in de overwegingen. 
 
Aangezien het een geïntegreerde visie betreft, kan ook meteen een visie ontwikkeld worden over het beheer 
van bermen en taluds van wegen en waterwegen. Hierrond werden de afgelopen jaren reeds inspanningen 
geleverd door MOW. De bermen en taluds van waterlopen, wegen, fietssnelwegen en spoorinfrastructuur 
vormen waardevolle ecologische verbindingselementen binnen een sterk verstedelijkt gebied. 
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Conclusie1  
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat in de discipline biodiversiteit de belangrijkste effectgroepen 
werden meegenomen. Naar verdere uitwerking van het strategisch MER dienen een aantal zaken wel 
voldoende in de diepte te worden meegenomen om de impact op deze effectgroepen voldoende in beeld te 
brengen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Gert Van Hoydonck, 
Adjunct-directeur Adviezen en Vergunningen Oost- en West-Vlaanderen 

 
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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