
Van: De Winne Carolina <carolina.de.winne@oost-vlaanderen.be>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 15:07 
Aan: Vervoerregio_Gent <vervoerregio.gent@vlaanderen.be>; Milieueffectrapportage 
<mer@vlaanderen.be> 
Onderwerp: RE: Strategisch MER voor het Regionaal Mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent - 
adviesvraag bij nota inhoudsafbakening 
  
Geachte, 
Hierbij feedback bij de strategische MER voor de vervoerregio Gent.  
  
Generiek zijn er vier belangrijke, fundamentele bemerkingen; 

1. Het opnemen van de huidige gehanteerde beleidsmatige netwerken, op korte en op lange 
termijn, waarbij ook de taak van de provincie wordt vermeld.  

2. Methodologisch is er een verkeerde aanpak; Ruimte is horizontaal beleid, geen sector maar 
een onderlegger. 

3. Er wordt resoluut gekozen voor geen bijkomende verharding, dit dient genuanceerd te 
worden. Verharding in functie van verduurzaming moet kunnen gemotiveerd worden. Het is 
geen zwart-witverhaal.   

4. Uitspraken moeten gefundeerd worden, bijv. OV via waterwegen is ecologischer?   
  
Aanvullende opmerking in functie van leesbaarheid oplijsting van de in de tekst gehanteerde 
afkortingen.  
  
Meer specifiek: 
Pag 8 fietssnelwegen bevoegdheid Vlaanderen  Wat het vastleggen van het netwerk betreft, in 
samenwerking met provincies. Taak provincie wordt niet vermeld.  
Pag. 14 De transitie naar een complementair OVnetwerk dient gefaseerd te gebeuren met als doel 
telkens te streven naar een betere (H)OV  er moet een tussentijdse evaluatie gebeuren 
Pag. 14 2.2.5.2. Fiets/fijnmazig en divers fietsnetwerk  geen sprake van BFF? Indien fijnmazig 
waarom geen melding van LFF? 

Autoluwe kwaliteitsfietsroutes  statuut naamgeving, vormt dit een nieuw netwerk? De 
benaming van het netwerk doet voorafname aan inrichtingsprincipes?  

Pag. 23 het woord fietsostrade = fietssnelweg  er wordt niet gesproken over feeders voor deze 
fietssnelwegen – samenhang van het netwerk is van belang! 
Pag. 23 punt 3.7.  is er eenzelfde benadering omtrent netwerkstructuren o.m. fiets? Over 
provincie – VVR grenzen heen? 
Pag. 29 4.2.1. beleidsplannen op Europees, federaal en Vlaams niveau, geen vermelding van 
provincies, die zijn nochtans ook bovenlokaal à VVR bijvoorbeeld inzake ruimtelijk beleid + 
vermelden fietsbeleid van de provincie gebeurt wel in de kaarten maar niet tekstueel 
Pag. 33 thema ruimte  Ruimte wordt gezien als horizontaal beleid, geen sector op zich 
Pag. 33 biodiversiteit  compensatiemaatregelen?   
Pag. 34 en algemeen – tijdshorizon 2030, 2050 blijft vaag  te weinig benadrukt 

Binnen ruimte voor verkeers- en vervoersinfra  keuzes maken ifv duurzame 
transportmiddelen  

Water? Infiltratie, buffering, … komt niet aan bod  later bij beleidsambities wel vermeld 
Pag. 36 Een geïntegreerd Vlaams netwerk van hoogkwalitatieve, brede en verkeersveilige fietspaden 
en – fietssnelwegen. Slechts 1 netwerk wordt vermeld nl. fietssnelwegen – zijn autoluwe routes ook 
een (nieuw) netwerk? Vraag om verduidelijking 
Pag. 37 Leefkwaliteit  link met mobiliteitsaspect ontbreekt bijvoorbeeld meer fietskm = gezonder 
Pag. 46 Ruimtelijke kwaliteit – wijziging verhardingsgraad binnen ruimte voor verkeers- en 
vervoerinfra  dit dient te worden genuanceerd: voor fiets positief – voor auto negatief 
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Pag. 49 1ste groene bol – OV via waterweg. Hoe ecologisch is dit? Is dit bewezen? Staving?  
Pag. 51 toetsing 7.2 Fiets 

3 netwerklagen (fietssnelwegen – vrijliggende fietspaden langs autonetwerk – autoluwe 
kwaliteitsfietsroute) De naamgeving van fietsroutenetwerken? Waartoe behoort BFF? 
‘Vrijliggende fietspaden langs autonetwerk’, dus aanliggende fietspaden kunnen niet of zijn 
niet aan de orde? Wordt dit decretaal niet als beslissingsbevoegdheid toegekend aan de 
PSG? 
Bijkomende ruimte inname voor fietsinfra moet maximaal vermeden worden? Dit dient te 

worden genuanceerd. Daartegenover dienen nutteloze verhardingszones in vraag worden gesteld. 
Hoe strookt geen extra verharding met fietsveiligheid? 
Pag. 51 er wordt gesproken over bovenlokaal fietsnetwerk?  Functioneel of recreatief?  
Pag. 51 en pag. 69 De speed pedelec ontbreekt in de visienota?  Inrichtingsprincipes van 
fietsinfrastructuur moeten inspelen op SP. Waarom moet SP afzonderlijk behandeld worden in 
visienota, bromfietsen, snorfietsen worden ook niet afzonderlijk behandeld? De infrastructuur dient 
in te spelen op de SP. Dit ondersteunt het in het negatief  
daglicht stellen van de SP terwijl deze juist een antwoord kan bieden op een belangrijke modal shift.  
Pag. 51 Wat met blauwe bewegwijzering/routetaal fietssnelwegen? Wordt niet vermeld. Dit wordt 
op Vlaams niveau opgenomen  Gaat Vlaanderen naast de blauwe bewegwijzering, routetaal 
fietssnelwegen nog nieuwe bewegwijzering uitrollen? Niet duidelijk ‘Een dergelijk uniform 
bewegwijzeringssysteem zou …’  de manier waarop de tekst bewegwijzering omschrijft is net alsof 
deze momenteel onbestaande is.  
… de virtuele grenzen tussen VVR’s voor de gebruiker wegnemen – bewegwijzering zorgt niet voor 
het wegnemen van virtuele grenzen, het begint bij het op elkaar afstemmen van beleid en 
netwerken tussen de verschillende regio’s 

 
Wordt enkel voor lokale fietsverbindingen het vademecum gehanteerd? De vervoerregio is 
adviespartner in de ontwerpfase. Hoe krijgt de VVR kijk op gemeenten die VVR inzake dit beleid al 
dan niet consulteren?  
Pag.53 gps sturing moet worden meegenomen 
Pag. 53 wat met congestie op hogere gecategoriseerde verkeersassen? Aanpak? 
Pag. 55 beveiligde fietsenstallingen – lockers ontbreken 
Pag. 59 provincie wordt enkel vermeld inzake provinciaal ruimtelijk beleidsplan  conclusie: binnen 
andere beleidskaders is geen sprake meer van provincies?  
Pag. 61 

 
Gevaar voor verschuiving naar verbindingswegen zonder kilometerheffing? Hoe wordt de 
kilometerheffing georganiseerd?  
Pag. 64 bij lucht – transitie naar duurzame vervoersmiddelen ontbreekt 
Pag. 64  

 
Maw het fietsnetwerk ligt aan de basis van het hoge aantal verkeersslachtoffers? Hier dan net geen 
ontwerpprincipes?  

 
Wordt door de auteur zelf in twijfel getrokken (draagt mogelijks bij tot…) wat met combinatie 
landbouwverkeer op autoluwe mazen?  
Pag. 70 



 
Inpasbaar in Vlaams landschap met vaak lintbebouwing? 
Pag. 90  

 
Elektrische fietsen (in combinatie met fietsinfrastructuur (=fietssnelwegen)) kunnen als concurrent 
optreden voor langere verplaatsingen met de auto.  
Pag. 92 

 
In eerste instantie dient er langs het wegennet gekeken te worden waar men kan ontharden in 
functie van het creëren van ruimte voor de fiets. Bijvoorbeeld parkeerzones ontharden, 
geasfalteerde middenbermen ontharden,… . De inhaalbeweging die moet worden gedaan voor 
fietsers mag niet afgestraft worden door er van uit te gaan dat bijkomende verharding niet wordt 
aanvaard voor fietsinfrastructuur. 
Pag. 93 

 
Er dient ook de vraag worden gesteld of bestaande wegenis of delen (parkeerplaatsen-
middenbermen) van bestaande wegenis kan worden onthard.  
  
Alvast bedankt om met deze input rekening te houden.  
Vriendelijke groeten 
  
  

Carolina De Winne – beleidsmedewerker Mobiliteit 
Provincie Oost-Vlaanderen 
dienst Mobiliteit 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 
tel. 09 267 75 69 
http://www.oost-vlaanderen.be 
  

  

 

 
www.oost-vlaanderen.be 
www.fietssnelwegen.be  
https://www.facebook.com/Provincie.Oostvlaanderen/ 
https://www.facebook.com/fietssnelwegen/ 
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