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Schepenen :  Peter T. Van Hecke, Stefaan Standaert, Annelies Lammertyn, Nicole 

Maenhout, Danny Vannevel, Valerie Taeldeman 
Algemeen directeur wn. :  Koen Cromheecke 

 
REGIONAAL MOBILITEITSPLAN NIA 
 
 
Juridische gronden 

● Decreet Basisbereikbaarheid van 22 juni 2019 
● Besluit van de Vlaamse Regering over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de 

milieueffectrapportage van 20 november 2020 
 
Feiten 

● Op 15 februari 2022 werd een webinar georganiseerd over de Visienota 2.0 die goedgekeurd werd 
in de politieke vervoerregioraad van 28 januari 2022 (zie verslag in bijlage).  Zowel het college van 
burgemeester en schepenen, als de gemeenteraad kon zich inschrijven om deel te nemen aan dit 
webinar (zie presentatie in bijlage).  

● Op 13 juni 2022 ontvangt de gemeente een schrijven van de ambtelijke voorzitter van de 
vervoerregio Gent dat het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse regering het 
voornemen heeft een strategische milieueffectenrapportage (s-MER) op te stellen voor het in 
opmaak zijnde Regionaal Mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent.  Een voorstel van rijkwijdte en 
detailleringsniveau van het plan-MER (kort: Nota inhoudsafbakening of NIA) werd door een erkende 
MER-deskundige opgemaakt (zie NIA in bijlage en presentatie op politieke VVRR). 

● Deze NIA is de eerste formele stap in de MER-procedure en beschrijft kort de opzet en ambities van 
het Regionaal Mobiliteitsplan en de wijze waarop de effecten zullen bestudeerd worden 
(methodologie).  Er werd reeds een quickscan uitgevoerd die een eerste beeld geeft van de 
mogelijke milieueffecten van de verschillende scenario's van het Regionaal Mobiliteitsplan.   

● De gemeente krijgt de mogelijkheid om advies uit te brengen over de NIA. Adviezen worden 
verzameld door de MER-coördinator en verstuurd naar Team MER die een periode heeft van 30 
dagen om een kwaliteitsbeoordeling te doen over de NIA.  

 
● Vervolgstappen: 

○ De Vlaamse administratie, bevoegd voor milieueffectrapportage, beoordeelt de kwaliteit van 
het voorstel tot inhoudsafbakening van het plan-MER en de wijze waarop is omgegaan met 
de adviezen die zijn verleend. Het plan-MER wordt opgesteld in overeenstemming met de 
voormelde kwaliteitsbeoordeling.  Als dat nodig is, wordt de plan-m.e.r.-screening aangepast 
na de voormelde raadpleging. Uiterlijk voor het voorlopige ontwerp van regionaal 
mobiliteitsplan wordt vastgesteld, beslist de administratie, bevoegd voor 
milieueffectrapportage, of de opmaak van een plan-MER vereist is. 

○ De Vlaamse administratie, bevoegd voor milieueffectrapportage, bezorgt de 
kwaliteitsbeoordeling van de inhoudsafbakening van het plan-MER of de beslissing over de 
plan-m.e.r.-screening of over de MER-ontheffing aan de vervoerregioraad. Ze worden 
samen met de verleende adviezen bekendgemaakt. 

○ Momenteel wordt er intensief gewerkt in de ambtelijke werkgroep (waar de stafmedewerker 
mobiliteit aangesteld is als vertegenwoordiger van de gemeente) aan een synthesenota.  De 
synthesenota is de tweede fase (van de drie fasen) van het Regionaal Mobiliteitsplan. Het 
concept van synthesenota wordt eind juli 2022 ter beschikking gesteld aan de ambtelijke 
vertegenwoordigers om deze door te nemen en opmerkingen te formuleren. 
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○ Het ontwerp-MER zal simultaan uitgewerkt worden met het ontwerp Regionaal 
Mobiliteitsplan (met onder meer de derde fase, het beleidsplan en de acties) in de maanden 
september tot en met december 2022.  De vaststelling hiervan door de politieke 
vervoerregioraad (waar de schepen van mobiliteit is aangesteld als vertegenwoordiger van 
de gemeente) is voorzien in februari 2023. 

■ Het is de evidentie zelve dat de stafmedewerker mobiliteit de resultaten van het 
ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan voor de vaststelling in de politieke 
vervoerregioraad zal toelichten aan het college van burgemeester en schepenen. 

○ Als het voorlopige ontwerp van regionaal mobiliteitsplan door de vervoerregioraad wordt 
vastgesteld conform artikel 18, § 3, eerste lid, van het decreet van 26 april 2019, wordt, in 
voorkomend geval, rekening gehouden met het ontwerp van plan-MER.   

○ De minister keurt het vastgestelde voorlopige ontwerp van regionaal mobiliteitsplan goed.   
 De timing hiervoor is maart 2023. 

○ Nadat de minister het voorlopige ontwerp van regionaal mobiliteitsplan heeft goedgekeurd 
bezorgt het departement het voorlopige ontwerp van regionaal mobiliteitsplan aan de 
actoren en de adviesinstanties, met een van de volgende documenten: 1° het ontwerp van 
plan-MER; 2° de plan-m.e.r.-screening en de beslissing over de plan-m.e.r.-screening; 3° 
het verzoek en de beslissing tot MER-ontheffing.  

○ Binnen negentig dagen na de dag waarop de gemeenten die als adviesinstantie zijn 
aangewezen, de documenten ontvangen, organiseren de colleges van burgemeester en 
schepenen van de voormelde gemeenten een openbaar onderzoek.   

  Deze fase is voorzien voor maart - april 2023.  
 Binnen de voormelde termijn bezorgen de  gemeenten de ingediende opmerkingen en    bezwaren aan de vervoerregioraad. 

○ Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de 
documenten worden geraadpleegd in het gemeentehuis van de gemeenten die het 
openbaar onderzoek organiseren, en op de website van de vervoerregioraad. Opmerkingen 
en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek, 
schriftelijk of digitaal bezorgd op de wijze die in de aankondiging is bepaald. Als de 
voormelde termijn wordt overschreden, kan aan de laattijdige opmerkingen en bezwaren 
worden voorbijgegaan.  

○ Binnen negentig dagen na de dag waarop de gemeenteraden van de gemeenten en de 
actoren en de adviesinstanties, de documenten hebben ontvangen, brengen zij een 
schriftelijk advies uit over de documenten. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de 
adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

○ Als het ontwerp van regionaal mobiliteitsplan door de vervoerregioraad wordt vastgesteld, 
wordt in voorkomend geval rekening gehouden met: 1° het plan-MER en de 
kwaliteitsbeoordeling ervan, 2° de resultaten van het openbaar onderzoek; 3° de inhoud van 
de ingewonnen adviezen; 4° de grensoverschrijdende raadpleging.   

○ Het ontwerp van regionaal mobiliteitsplan dat is vastgesteld en, in voorkomend geval, het 
plan-MER of de plan- m.e.r.-screening en de beslissing daarover of het verzoek en de 
beslissing tot MER-ontheffing worden bekendgemaakt op de website van de 
vervoerregioraad.  

○ De opmaak van het definitieve MER en definitief Regionaal mobliteitsplan is voorzien in 
augustus 2023. 

○ De minister keurt het regionale mobiliteitsplan goed en bezorgt het ter kennisgeving aan de 
Vlaamse Regering. Het goedgekeurde regionale mobiliteitsplan wordt bij uittreksel 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking tien dagen na die 
bekendmaking. 

 
Argumentatie 

● Uit nazicht van het document NIA lijken de gangbare en correcte methodieken te zijn toegepast.  De 
quickscan is een meerwaarde.  Er wordt geadviseerd om geen opmerkingen te formuleren op de 
Nota Inhoudsafbakening (NIA). 

● De algemeen directeur herinnert aan alle feitelijke en wettelijke bepalingen. 
 
Besluit 
 
 
eenparig 
 
Artikel 1: 
Het college van burgemeester en schepenen wenst geen opmerkingen te formuleren op de Nota 
Inhoudsafbakening. De correcte methodieken worden voorzien en de Quickscan is een meerwaarde. 
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Algemeen directeur wn. Burgemeester 
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