
BESLISSING VAN 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

VAN VRIJDAG 24 JUNI 2022

Aanwezig: Brent Meuleman, burgemeester
Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Steven De Vuyst, Dirk Goemaere, 
schepenen
Christine Coone, wnd. algemeen directeur

Afwezig:

Verontschuldigd: 

12. Strategisch MER voor het Regionaal Mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent - 
adviesvraag bij nota inhoudsafbakening

HET COLLEGE

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

De mail van 13 juni 2022 van vervoerregio.gent@vlaanderen.be

De nota “Inhoudsafbakening” betreffende het strategisch MER voor het regionaal mobiliteitsplan 
van de vervoerregio Gent.

Motivatie

MOW heeft het voornemen een strategische milieueffectenrapportage (s-MER) op te stellen voor het 
regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent.

Dit gebeurt als gevolg van de bepalingen van artikel 6 § 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de 
milieueffectrapportage.

Hiertoe werd een voorstel van reikwijdte en detailleringsniveau van het plan-MER (kort: Nota 
Inhoudsafbakening of NIA) opgemaakt. De Nota Inhoudsafbakening (NIA) is de eerste formele stap 
in de m.e.r.-procedure. 

De NIA beschrijft kort de opzet en ambities van het Regionaal Mobiliteitsplan. Meer detail over het 
plan zelf is terug te vinden in de Oriëntatienota Vervoerregio Gent 1.2 en de Visienota 2.0 (op de 
website van de vervoerregio Gent, doorklikken op ‘regionaal mobiliteitsplan’). 

Deze NIA brengt de adviesinstanties op de hoogte van het voornemen om een strategisch plan-MER 
voor het RMP voor Vervoerregio Gent op te stellen, en vormt ook een uitnodiging om mee te denken 
over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, over de effecten die kunnen samenhangen 
met het plan, en over de manier waarop de effecten bestudeerd worden.

mailto:vervoerregio.gent@vlaanderen.be
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608553503/20200608_ORIENTATIENOTA_VERVOERREGIO_GENT_1.2_highres.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1653400701/20220211_visienota_2.0_screen_z66f2b.pdf


Naast de inhoudsafbakening s.s. bevat dit document ook een ‘quickscan’, die een eerste beeld geeft 
van de mogelijke milieueffecten van de verschillende voorliggende alternatieven (scenario’s) van 
het regionaal mobiliteitsplan. 

Er wordt gevraagd eventuele opmerkingen uiterlijk op 14 juli 2022 over te maken.

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen op de Nota 
inhoudsafbakening in het kader van het strategisch plan-MER voor het Regionaal Mobiliteitsplan 
(RMP) voor de Vervoerregio Gent.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Christine Coone Brent Meuleman
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