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Geachte mevrouw Deblaere, 
 
Op 13 juni 2022 ontvingen we uw e-mail met als onderwerp ‘Strategisch MER voor het Regionaal 
Mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent - adviesvraag bij nota inhoudsafbakening’. Via deze 
e-mail stelt u ons in de gelegenheid advies uit te brengen op het voorstel van reikwijdte en 
detailleringsniveau van het plan-MER voor het regionaal mobiliteitsplan. U geeft tot 14 juli 2022 
de gelegenheid te reageren. 
 
Wij hebben het stuk met veel interesse doorgenomen. Het stuk heeft een duidelijke opzet en 
biedt een mooie handleiding om het MER als procesinstrument te gebruiken bij het definitief 
maken van het Regionaal Mobiliteitsplan inclusief Actieplan. We hebben naar aanleiding van het 
stuk de volgende opmerkingen. 
 
Regionale bereikbaarheid 
Vanuit ons programma Regionale bereikbaarheid omarmen we de doelstellingen die met het 
RMP voor de vervoerregio Gent worden nagestreefd op korte, middellange en lange termijn. De 
strategische doelstellingen hebben grote overeenkomsten met Nederlandse en Zeeuwse 
mobiliteitsstrategieën. In paragraaf 3.7 van het PvA wordt kort de relatie met Zeeland gelegd. 
Grensoverschrijdende relaties worden echter niet bij naam genoemd. Misschien dat dat nog wel 
een meerwaarde is, bijvoorbeeld ten aanzien van fietssnelwegen, OV, de relatie R4/N62, het 
kanaal Terneuzen/Gent, de opwaardering van het goederenspoor binnen het NSPD. 
 
Natuur  
Omdat het document op hoofdlijnen beschrijft wat onderzocht gaat worden is een inhoudelijke 
natuurbeoordeling voor ons nog niet mogelijk. In paragraaf 3.7 wordt aangegeven dat aandacht 
zal worden besteed aan eventuele grensoverschrijdende effecten op Zeeland. Wij kunnen daar 
mee instemmen. Wij verwachten dat over het algemeen de negatieve effecten op Zeeuwse 
Natura 2000-gebieden mee zullen vallen. Echter het streven naar meer vervoer via binnenvaart 
in plaats van over de weg zou wel negatieve effecten kunnen hebben op Nederlandse Natura 
2000-gebieden. Hierdoor zal er namelijk mogelijk meer scheepvaartverkeer door het kanaal 
Gent-Terneuzen en over de Westerschelde en verder varen, waarmee er daar meer NOx-
emissie zal plaatsvinden. Wij willen u verzoeken hier aandacht aan te besteden. 
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Mocht u naar aanleiding van deze reactie vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden 
tot de heer J.W. Adriaanse, behandelende ambtenaar. Hij is bereikbaar op bovengenoemd 
telefoonnummer of via e-mail jw.adriaanse@zeeland.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 

 
 
 
mevr. mr. R.B. Jobse 
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken 
 
 
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 
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