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Geachte,

Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw in het onderwerp vermelde adviesaanvraag vanuit 
landbouwkundig standpunt onderzocht en formuleert er volgende advies bij.

SITUERING

In 2019 werd Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio’s. Met de inrichting van vervoerregio’s, 
vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze 
kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Vervoerregio Gent omvat 23 gemeenten (Aalter, 
Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Kaprijke, Laarne, Lievegem, Lochristi, 
Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Wetteren, Zelzate en 
Zulte) en telt ongeveer 677.000 inwoners. Het gaat om een grote regio, niet alleen in aantal gemeenten, 
maar ook in oppervlakte (ca. 1.200 km2).

Het regionaal mobiliteitsplan legt de mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en 
dat voor alle vervoersmodi. Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke  
mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor de 
verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor. Op basis van de Europese 
SUMP-richtlijnen wordt de opmaak van het regionale mobiliteitsplan in drie fasen vormgegeven. 
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Departement Mobiliteit en Openbare werken

Onderwerp: Advies vanuit landbouwkundig standpunt betreffende ‘Strategisch MER voor het Regionaal 
Mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent – nota inhoudsafbakening ’
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De eerste fase, de oriënteringsfase, werd beschreven in de oriëntatienota en werd reeds goedgekeurd door 
de Vervoerregioraad. De tweede fase, de synthesefase loopt nog. De synthesefase bestaat uit de opbouw 
van de strategische visie, doelen, strategieën en de keuze van het beleidsscenario. De uiteindelijke 
synthesenota vormt de basis om in de derde fase over te gaan tot de opmaak van het actieplan. 

Het document dat voorligt is de Nota Inhoudsafbakening van het strategisch plan-MER dat zal opgesteld 
worden voor het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de Vervoerregio Gent. De Nota Inhoudsafbakening 
beschrijft kort de opzet en ambities van het Regionaal Mobiliteitsplan.

De inhoudsafbakening geeft op hoofdlijnen aan wat zal onderzocht worden in het plan-MER, en hoe dat 
zal gebeuren. Ze vormt daarbij, samen met de adviezen bij dit document, de basis voor richtlijnen die zullen 
opgesteld worden door het Team Mer.
Aangezien de opmaak van het RMP zelf getrapt verloopt, zal ook de milieubeoordeling verschillende fases 
doorlopen. Naarmate het RMP concreter wordt kunnen ook de inzichten over wat moet onderzocht worden 
in het plan-MER evolueren.
Deze inhoudsafbakening bevat tevens de eerste stap van de milieubeoordeling zelf, nl. de quick scan van 
de Visienota met de geïntegreerde visie en 7 strategieën. In een volgende fase wordt het eigenlijke Regionaal 
Mobiliteitsplan (strategische visie + actieplan) onderworpen aan een meer gedetailleerde milieubeoordeling.

ADVIES DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ

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. De impact op landbouw dient steeds zo laag 
mogelijk gehouden te worden bv door geen onnodige wegen aan te leggen of door de breedte 
hiervan te beperken tot wat strikt noodzakelijk is.
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie

 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.

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie
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 Alle nodige bufferzones moeten binnen het plangebied zelf aangelegd worden.
 Het plan mag geen negatieve invloed hebben op de waterhuishouding van 

landbouwgebruikspercelen.
 Milderende maatregelen en compensaties 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.

 Ook landbouwverkeer dient meegenomen: breedte van landbouwwegen en hun bochten, 
passeerstroken, … dient voldoende te zijn voor moderne landbouwwerktuigen, het verminderen van 
sluipverkeer op landbouwwegen, omrijfactor voor landbouwverkeer bij het knippen van wegen of 
het vermijden daarvan door een traktorsluis te voorzien, …

Hoogachtend,

Katrien Janssen
Beleidsondersteuner Ruimte
Departement Landbouw en Visserij
(ondertek_1_digitek)
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