
Nummer Instantie Thema Advies sMER of RMP? Reactie

1
ANB Biodiversiteit

Licht- en geluidshinder dient breder bekeken te worden dan enkel ter hoogte van kwetsbare habitats. De 
aanleg van verlichte fietssnelwegen kan ook versnipperend werken voor soorten zoals vleermuizen in zones 
tussen waardevolle natuurzones sMER

Natuur breder evalueren dan enkel ter hoogte van SBZ. Dit kan in algemene termen zonder elke km van het wegennet in detail 
te analyseren. 

2
ANB Biodiversiteit

Indien inname van waardevolle natuur voorzien wordt voor bijkomende weginfrastructuur, dient dit maximaal 
in natura gecompenseerd te worden. Dit dient meegenomen te worden in de overwegingen. sMER Dit is volgens de wet zo bepaald en zal dan ook zo gebeuren. Er kan naar verwezen worden als principe.

3

ANB Biodiversiteit

Aangezien het een geïntegreerde visie betreft, kan ook meteen een visie ontwikkeld worden over het beheer 
van bermen en taluds van wegen en waterwegen. Hierrond werden de afgelopen jaren reeds inspanningen  
geleverd door MOW. De bermen en taluds van waterlopen, wegen, fietssnelwegen en spoorinfrastructuur 
vormen waardevolle ecologische verbindingselementen binnen een sterk verstedelijkt gebied. RMP

4 Zelzate Algemeen Geen opmerkingen sMER

5

Dep Landbouw & Visserij Algemeen

De impact van het plan op landbouw moet voldoende onderzocht worden. Het Departemen Landbouw & 
Visserij kan op basis van een aangeleverde contour een landbouwimpactstudie maken. De impact op landbouw 
dient steedsz zo laag mogelijk gehouden te worden bv door geen onnodige wegen aan te leggen of door de 
breedte van weginfrastructuur te beperken tot wat strik noodzakelijk is. In deze fase zijn contouren nog niet aan de orde. Dit kan in een volgende fase waar relevant meegenomen worden

6
Dep Landbouw & Visserij Algemeen Inname van HAG moet voldoende gemotiveerd worden en gecompenseerd worden.

Innames worden in deze fase nog niet geconcretiseerd en kunnen dan ook nog niet concreet gecompenseerd worden. wel kan dit als 
principe benoemd worden.

7
Dep Landbouw & Visserij Algemeen

Er moeten milderende maatregelen voorzien worden voor de inname van professioneel uitgebate 
landbouwpercelen IN deze fase wordt dit niet begroot.Het kan als principe benoemd worden. 

8
Dep Landbouw & Visserij Algemeen

De opvang van hemelwater moet binnen het plangebied zelf gebeuren en op zodanig wijze dat de 
waterhuishouding van omliggende landbouwgronden geen nadelige effecten ondervindt aanbeveling

9 Dep Landbouw & Visserij Algemeen Alle nodige bufferzones moeten binnen het plan zelf aangelegd worden ontwerpeis
10 Dep Landbouw & Visserij Algemeen Het plan mag geen negatieve invloed hebben op de waterhuishouding van landbouwgebruikspercelen sMER akkoord

11

Dep Landbouw & Visserij Algemeen

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 genereren op het agrarisch gebruik dienen mee in overweging 
genomen te worden binnen het MER. Op ontwerpniveau mee te nemen 

12

Dep Landbouw & Visserij Algemeen

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

13 DVW Algemeen Geen opmerkingen sMER -
14 NMBS Algemeen Geen opmerkingen sMER -
15 Melle geen opmerkingen op NIA -

16
Eeklo

geen opmerkingen op NIA
wel verbetering op pag. 8 mobipunt moet Hoppinpunt zijn -

17 North Sea Port geen opmerkingen -
18 Maldegem geen opmerkingen -
19 Prov Zeeland aandacht voor emissies van binnenscheepvaart mn NOx richting Ndl sMER De emissies van binnenscheepvaart horen bij de grensoverschrijdende effecten.

20
AZG Algemeen P 13: “Een gelaagd OV-netwerk wordt gekenmerkt door een aantal kwaliteitseisen per schaalniveau. Dit omvat: Snelheid 

(vlotte doorstroming), betrouwbaarheid, efficiëntie en hoge frequentie.”
Vraag: Hoe zit het met de frequentie in de laatavonduren en ’s nachts?

sMER Verschuivingen naar de nacht gaan mogelijk gepaard met Hinder. Dit is een aandachtspunt dat bij de uitbouw van OV zal 
meegenomen worden. Indien cijfers voorhanden zal dit besproken worden  in het MER.

21
P 15: “Buurthoppins. Zij vullen de hoppins van de hogere categorieën aan. Deelmobiliteit, zoals deelauto’s en 
deelfietsen, vormt hier de basis van het mobiliteitsaanbod.” 

22 à Deelmobiliteit zien als manier om autobezit terug te dringen en zo weer meer vrije plaats te creëren in de publieke 
ruimte, idealiter worden die vrije plaatsen ook onthard en vergroend. 

Ontharding en vergroening zijn milderende maatregelen die inderdaad kunnen meegegeven worden naar een volgende fase 
project. 

23
Pag. 17: "Onder emissies verstaan we zowel lucht- als geluidsemissies. Deze emissies hebben op hun beurt een 
impact op de receptoren biodiversiteit, mens en klimaat."

Geen reactie vereist.

24 => Akkoord

25
Pag. 18: "Om gemakkelijk een overzicht te krijgen van het relatieve belang van de verschillende bestudeerde 
effecten zal de beoordeling voor elk alternatief en elk receptorthema samengevat worden aan de hand van een 
icoon" 

Dit is een voorstel tot methodiek voor de uitvoering van het plan-MER. De iconen zullen dan ook gebruikt worden bij de 
opmaak van het strategische plan-MER.

26
=> Dit is inderdaad een simpele maar goede visuele voorstelling. (Hoewel ik deze later in het document niet 
meer tegenkom?)

27 AZG Algemeen Akkoord met de receptorgerichte benadering. sMER Geen reactie vereist.

28

Pag. 32 "De wijze waarop mobiliteit en de modal split zich ontwikkelen wordt deels beïnvloed door de kostprijs 
van de verschillende modi. Daarbij kan in eerste instantie gedacht worden aan evolutie van de energieprijzen. 
Daarnaast kan een beleid m.b.t. tolheffing voor vrachtverkeer of de invoering van rekeningrijden een invloed 
hebben op de resultaten van het plan-MER."

De vervoerregio's zijn niet bevoegd voor financiële incentives zoals rekeningrijden of tolheffing.  Daarom valt het ook onder 
de onzekerheden.

29

=> Wordt dit een bevoegdheid van de vervoerregio's? Vanuit gezondheid zijn wij voorstander van deze 
maatregel omdat deze een sterke stimulans kan zijn om minder vaak en minder ver te rijden met de wagen, 
meer actieve verplaatssingen te doen en vaker het openbaar vervoer te nemen, en op termijn misschien wel 
een springplank om de eigen wagen van de hand te doen.

30
Pag.33: Het RMP  kan aanzienlijke impact hebben op de gezondheid / milieukwaliteit via omgevingsvariabelen 
zoals luchtkwaliteit en geluidsklimaat, en anderzijds leefkwaliteit op en langs de transportassen uitgedrukt als 
verkeersveiligheid en fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Geen reactie vereist.

31 => Akkoord

32 AZG Leefkwaliteit P 37: Leefkwaliteit: “Er ontbreken echter concrete beleidsambities op het vlak van het bevorderen en het stimuleren 
van een actieve levensstijl waaraan de voortgang kan afgetoetst worden.” 

33

à Sedentair gedrag en lichaamsbeweging koppelt team Gezonde publieke ruimte van AZG rechtstreeks aan een 
modal shift naar meer actieve verplaatsingen. Een automobilist vertoont Sedentair gedrag, terwijl een 
wandelaar of fietser aan lichaamsbeweging doet. De gezondheidsindicatoren rond beweging en sedentair 
gedrag worden gemonitord op https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsindicatoren-de-vlaming-leeft-
gezonder-in-2025. 

Een logisch gevolg van meer modal shift naar fiets, voet en andere vormen van duurzame mobiliteit zal inderdaad meer 
beweging met zich meebrengen. dit is echter een secundair gevolg en geen doelstellingen an sich van het RMP. Het wortd dan 
ook reeds gemonitoord. Het kan wel aanzien worden als een win-win. 

34 Pag. 38: Verdichtingsparadox. Geen reactie vereist.
35 => Hierover loopt een studie bij dienst MER

36
Pag. 39: "Zo lang de WGO geen nieuwe advieswaarde voor de langdurige blootstelling aan NO2 heeft bepaald, 
nemen we hierbij 20µg/m³ als streefdoel aan"

Tekstueel aan te passen in de NIA.

37
=> In september 2021 zijn er wel al nieuwe gezondheidsrichtwaarden geformuleerd door de WGO. Deze 
worden in de loop van 2022 geëvalueerd in een nieuwe diepteanalyse voor gezondheidskundige 
advieswaarden (GAW's). Ondertussen hanteren we de huidige GAW van 20 µg/m³ voor NO2.

38 Pag. 39: Toetsingskader Mens - Lucht Ons inziens is sociaal welzijn onderdeel van mentaal welzijn. Zie ook indicator sociale rechtvaardigheid en cohesie.
39 => Onder subthema lucht 'fysiek en mentaal welzijn' aanvullen tot 'fysiek, sociaal en mentaal welzijn'

40 AZG
Mens P 49: “De visie m.b.t. openbaar vervoer voorziet een kwaliteitssprong van het OV tot op lokaal niveau”.

Waar dit mogelijk is zal de mogelijk verschuiving naar avond en nacht vermeld worden in het MER en aanbevlingen 
geformuleerd indien relevant. 

41  à Houdt dit dan een verhoging in van de frequentie tijdens laatavonduren en ’s nachts?

42

AZG P 53: “Een strategie die hierbij naar voren wordt geschoven is het minder aantrekkelijk maken van louter 
autoverkeer en het bevorderen van combi-mobiliteit. Park and Ride zones aan hoppinpunten zullen hier belangrijk 
blijken. Die zodanig gesitueerd zijn dat ze een aantrekkelijk alternatief vormen voor automobilisten vooraleer ze 
in een congestiezone terecht komen. Belangrijk voor de algemene bereikbaarheid zal zijn om voldoende, goed 
geplaatste Park and Ride zones te voorzien met voldoende grote capaciteit zodanig dat deze interessant worden 
om te gebruiken.” 

43
à Houdt het aanleggen van ‘te goede en grote’ parkeerplaatsen geen gevaar in dat automobilisten niet snel geneigd gaan 
zijn om voor het gehele traject over te stappen op OV? Want dat is toch ook een doelstelling, dat de auto volledig thuis 
wordt gelaten…

Een vermindering van autogebruik is een doelstelling, maar een totaal thuislaten helemaal niet. Maar het klopt dat er een 
zeker graad van 'ontmoediging' nodig is om de auto te gaan gebruiken. Maar de P&R zones zijn wel een mooie 
tussenoplossing. Overaanbod moet uiteraard worden vermeden. 

De bedenkingen van Departement Landbouw & Visserij (DLV 5, 6, 7, 11) rond potentiële innames van landbouwgebieden 
worden ons inziens ondervangen in het toetsingskader van thema ruimte. Met name subthema’s ruimtelijke samenhang 
(mate waarin ruimtelijke eenheden worden versnipperd of ontsnipperd) en ruimtelijke kwaliteit (wijziging van ruimtelijk 
kernkwaliteiten, in casu karakteristieken van het landschap, biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit, 
klimaatbestendigheid en inclusief samenleven) vormen een kader waarin ook het landbouwbestand geïntegreerd is. 
Bovendien lijkt het weinig waarschijnlijk dat het RMP afgebakende ruimtelijke uitspraken zal doen. Echter kunnen 
beleidsmatige keuzes een aantoonbare impact hebben die op bovenstaande wijze beoordeeld zal worden.

De adviezen ivm waterhuishouding (DLV 8, 9, 10) en dimensionering wegen (DLV 12) zijn te specifiek voor het strategische 
niveau van dit mer. Binnen dit mer wordt de verhardingsgraad (en dus afwatering) in rekening genomen. De specifieke 
adviezen van het Departement Landbouw & Visserij zijn ontwerpeisen en moeten als dusdanig gelezen worden. Wel kunnen 
deze ontwerpeisen gebundeld en als aanbeveling neergeschreven worden binnen het mer.

AZG Algemeen sMER

AZG Algemeen sMER

AZG Algemeen sMER

AZG Mens sMER

AZG Algemeen sMER

AZG Scoping op hoofdlijnen sMER

AZG
Mens sMER



44

AZG
P 53: “Een  voorbeeld hiervan kan capaciteitsverhoging zijn. De visie geeft zelf reeds aan dat dit een riskante strategie is. 
De neiging om louter (de trendmatige) evolutie van het autoverkeer te volgen kan groot zijn, maar dit leidt op lange termijn 
tot meer autoverkeer. Dit zou de verkeersleefbaarheid er niet op verbeteren. Deze strategie van capaciteitsverhoging dient 
bijgevolg enkel toegepast te worden indien strikt noodzakelijk, mits voldoende onderzoek naar andere alternatieven.” 

Aandachtspunt

45 à Akkoord, idd. opletten voor het induced traffic-fenomeen.

46

AZG
P 55: “De visie ontbreekt nog in uitspraken over de transitie naar een wagenpark met schonere en duurzamere 
manieren van aandrijving (o.a. elektriciteit). Hoe zullen hoppinpunten deze transitie faciliteren?”

Ook op Hoppinpunten zal de transitie naar elektrisch rijden voldoende aandacht moeten krijgen in de ontwerpfase

47  à AZG wil wat elektrische wagens betreft en de laadinfrastructuur die daarvoor nodig is wijzen op de open brief van de 
Vlaamse Bouwmeester: 

48 AZG P 59: Hier wordt 3 x deze zin vermeld “slim ruimtegebruik wil een locatiegericht beleid voeren gefocust op minder 
en/of kortere verplaatsingen.” RMP

Te vermelden ' deze korte verplaatsingen worden bij voorkeur met de fiets of te voet gemaakt'

49 à AZG zou daar graag bij vermeld zien dat deze verplaatsingen dan ook bij voorkeur via actieve verplaatsingen (te 
voet/fiets) worden gedaan en niet meer met de auto.

50
Pag. 61: De visie m.b.t. gedrag haalt terecht aan dat een goed parkeerbeleid (zowel voor auto als fiets) een 
sterke tool is om het overstappen van auto naar openbaar vervoer te promoten, of parkeren nabij je bestemming 
te ontmoedigen.

Het parkeerbeleid is een lokale bevoegdheid, waarbij de Vervoerregio een coördinerende of faciliterende rol kan opnemen 
zoals kennisopbouw of ondersteuning bij bewustwordingscampagnes.

51
=> Akkoord, maar we stellen wel vast dat er een grote weerstand is (zowel bij initiatiefnemers, als gemeentes 
als burgers) om minder parkeerplaatsen te voorzien bij nieuwe ontwikkelingen alsook voor het wegnemen van 
bestaande parkeerplaatsen. Hoe kan deze weerstand weggenomen worden?

52

P 66: “Bij het voorzien van een OV-aanbod (trein en tram) tijdens de nachtelijke uren (bijvoorbeeld tot 2u tijdens 
het weekend, tussen 4u00-6u00) vormt de geluidshinder voor omwonenden in dichtbevolkte gebieden een 
aandachtspunt. Slaapverstoring ten gevolge van geluidshinder is immers een belangrijk gezondheidsaspect. Het 
wordt aanbevolen waar mogelijk maximaal in te zetten op geluidsarme toestellen en de maximale demping van 
het geluid naar de omgeving toe. “ 

53

à Klopt. Het is zeker belangrijk dat de geluidoverlast door OV beperkt wordt om slaapverstoring te beperken. Maar 
anderzijds is een te weinig frequent aanbod van OV tijdens de avonduren en ‘s nachts ook een reden dat men toch voor 
de auto blijft kiezen. Bovendien kan een te beperkt aanbod tijdens de avonduren en ‘s nachts vooral in het weekend 
ervoor zorgen dat mensen niet alleen blijven voor de auto kiezen maar bovendien achter het stuur kruipen onder 
invloed van alcohol of drugs wat nefast is voor de verkeersveiligheid.  Voor al deze redenen pleit AZG toch voor een 
frequent genoeg aanbod, ook tijdens deze ‘daluren’. Dit is ook gedragsverandering stimuleren, als het aanbod 
voldoende groot wordt dan veranderen sommige periodes die nu als ‘daluren’ worden bestempeld mogelijks toch naar 
een hoger gebruikersaantal.

RMP AZG somt hier argumenten op die pleiten voor een 'minimaal' aanbod van OV tijdens de nacht

54

AZG Mens
AZG is van mening dat de speed pedelec niet over dezelfde kam kan geschoren worden als de gewone fiets. De 
gewone fiets en de elektrische fiets tot 24 km/h kunnen gerekend worden bij het traag verkeer, terwijl de 
speed pedelec kan gerekend worden bij het snel verkeer. Deze moet dan ook anders benaderd worden.

RMP Dit werd opgenomen in de eerste toetsing op pag. 60 - subthema verkeersveiligheid onder thema mens mbt fietsnetwerken.

55

biodiversiteit P 80: Thema biodiversiteit: Hoewel biodiversiteit in verbinding staat met de gezondheid van de mens en AZG dit 
dus een belangrijk thema vindt, verwijzen we voor de feedback naar bv. ANB die hier meer in detail mee bezig 
zijn.Wel verwijzen we graag naar het handboek voor planning, inrichting en beheer “Groenblauwe ruimtes als 
bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen” dat werd uitgewerkt in opdracht van Agentschap Zorg 
en Gezondheid en Departement Omgeving.

56

Het handboek geeft wetenschappelijke en praktische inzichten over waarom, wat en hoe we gezondheidswinsten 
kunnen realiseren en gezondheidsrisico’s kunnen beperken, door het inzetten van kwaliteitsvolle groene en blauwe 
ruimtes in en nabij leefomgevingen. De focus beperkt zich niet tot een strikte stedelijke omgeving, maar ook landelijke 
woonkernen worden hierbij betrokken

een suggestie om mee te nemen in de ontwerpfase

57 https://www.vlaanderen.be/publicaties/groenblauwe-ruimtes-als-bouwsteen-van-gezonde-en-veerkrachtige-
leefomgevingen-handboek-voor-planning-inrichting-en-beheer

58

Pag. 94: "Bij het aanleggen of herinrichten van hoppininfrastructuur dient voldoende aandacht te gaan naar een 
klimaatadaptief ontwerp, zodat de impact ervan op de weerbaarheid van de omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering kan worden ingeperkt. Zo is het aangeraden om zo weinig mogelijk bodem af te dekken en te 
verharden en om voldoende schaduw en groen in het ontwerp te incorporeren. Zeker bij het uitmeten en inrichten 
van parkeerinfrastructuur horende bij een Hoppinpunt (pendelparking, combiparking, P+R, carpoolparking, …) is 
dit een belangrijk aandachtspunt"

Geen reactie vereist.

59
=> AZG is van mening dat dit overal zou moeten gelden, zelfs voor parkeerinfrastructuur op privéterrein zoals 
bijv. bij warenhuizen.

60
Pag. 95: "Werk maken van meer nabijheid tussen leveranciers en afnemers, tussen producenten en consumenten, 
en van meer autonomie van regio’s in de voorziening van hun goederen (denk bijvoorbeeld aan stadsgerichte 
landbouw), kan het aantal afgelegde voertuigkilometers aanzienlijk doen dalen. Dat blijft de beste manier om 
goederenverplaatsingen tot een absoluut minimum te beperken en broeikasgasemissies te reduceren."

Geen reactie vereist.

61 => Akkoord

62

Pag. 91: "Een verbindende en adviserende rol met aandacht voor regelgevende en fiscale maatregelen die auto- 
en vrachtwagenbezit en -gebruik ontraden (rekeningrijden, , parkeertarieven, milieuzonering, …) is aangewezen. 
Deze aspecten zijn ter aanvulling van alle voorgestelde investeringen in duurzame modi absoluut noodzakelijk om 
ook daadwerkelijk een modal shift naar duurzame modi te realiseren en emissies van broeikasgassen in te 
perken."

De eventuele invoering van rekeningrijden en kilometerheffing zijn niet de bevoegdheid van de vervoersregio's.

63 => We lezen dit graag, maar in de praktijk zien we vooralsnog enkel inzet op parkeertarieven en milieuzonering. 
Hoe en wie kan werk maken van de andere twee (rekeningrijden en kilometerheffing)?

64
Pag. 96: "Verdere verdichtingen zullen dus steeds hand in hand moeten gaan met een lokale mobiliteitsstrategie 
om gemotoriseerd verkeer maximaal te beperken en de doorwaadbaarheid voor voetgangers en wandelaars te 
garanderen."

Geen reactie vereist.

65 => Akkoord

66

Pag. 96: "Verdichting draagt steeds het risico van bijkomende verharding op specifieke locaties met zich mee, 
wat lokaal problemen op het vlak van hittestress en wateroverlast kan veroorzaken. Ruimtelijk gediversifieerde 
aandacht voor het weerbaar maken van de omgeving van gebouwen en functies in verdichtingsprojecten tegen de 
gevolgen van klimaatverandering is nodig om dit te voorkomen."

Geen reactie vereist.

67 => Akkoord

68

AZG

P 97: “Voldoende aandacht voor regelgevende en fiscale maatregelen die auto- en vrachtwagenbezit en -gebruik 
ontraden ( rekeningrijden, kilometerheffing, parkeertarieven, milieuzonering, …) zijn ter aanvulling van alle 
voorgestelde investeringen in duurzame modi absoluut noodzakelijk om ook daadwerkelijk een modal shift naar 
duurzame modi te realiseren en emissies van broeikasgassen in te perken. “ Flankerende maatregelen. Niet de bevoegdheid van VervoerRegios

69 à We lezen dit graag, maar in de praktijk zien we vooralsnog enkel inzet op parkeertarieven en milieuzonering. Hoe en 
wie kan werk maken van de andere twee (rekeningrijden, kilometerheffing)?

70

71

Gent SO

In het gecoördineerd advies besluit dat de Stad Gent bezorgd is over het goede/kwalitatieve verloop van dit 
strategisch MER. De nota inhoudsafbakening moet de methodologie en de diepgang van dit strategisch MER 
veel duidelijker omschrijven. Doordat dit in de voorliggende versie niet het geval is blijven er te veel 
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de invulling van de receptorgerichte benadering die voorgesteld wordt, in 
het bijzonder op vlak van lucht en geluid. De Stad is ook van mening dat deze benadering ten onrechte de 
discipline mens-mobiliteit naar het achterplan stuurt, terwijl dit net een MER over een mobiliteitsplan gaat. De 
nota inhoudsafbakening slaagt er ook niet in om duidelijk te omschrijven welke alternatieven er onderzocht 
zullen worden en welke rol de Quick scan nu echt zal hebben in dit strategisch MER. Ook de uitvoering van 
quick scan kon volgens de Stad vollediger. Zie cel D73 tot en met D76

72

Gent SO
Receptorgerichte benadering: verduidelijking nodig betreffende welke effectbepaling zal gebeuren bij de 
abiotische disciplines, diepgang van de milieubeoordeling, welke effecten kwalitatief en welke kwantitatief

vanuit het verkeersmodel zullen verschillende gegenereerd worden in cijfers van gereden aantal voertuigkm. Met behulp van 
emissiefactoren van de VMM verkregen kunnen dan ook kwalitatieve cijfers gegenereerd worden betreffende verschillen in 
vrachten. Tot daar de kwalitatieve analyse; Met semi kwantitatief wordt dan bedoeld dat er inderdaad geen verdere emissie, 
immissie of depositie modellering zal plaatsvinden. er kan wel een gezegd worden of er een verbetering zal plaatsvinden en in 
hoeverre dit RMP dan ook kan bijdragen aan lucht en klimaatdoelstellingen 

AZG Klimaat sMER

AZG Klimaat sMER

AZG Mens sMER

AZG Klimaat sMER

AZG Klimaat sMER

AZG Klimaat sMER



73

Gent SO
Mens Mobiliteit. Stad gent stelt dan het moeilijk is om een regionaal mobiliteitsplan op te maken zonder een 
breed gamma aan mobiliteitseffecten te onderzoeken. 

Deze verkeersaspecten zijn een deel van het proces naar een soliede regionaal mobliiteitsplan. Maar maken slechts deels 
onderdeel uit van de effectbeoordeling. De verkeerseffecten zin de incentives van het opstellen van een RMP. De beoordeling 
lijkt dubbel op. Tenzij de mate van positieve impact moet gemeten worden van het RMP, dit kan echter ook met indictoren. 

74
Gent SO Deskundigen. Stad Gent wenst erkende deskundigen op te nemen 

wij zullen het sMER inderdaad schrijven en volideren in samenwerking met erkende MER deskundigen. De MER coördinator is 
erkend en zal waar nodig het team van MER deskundigen consulteren. 

75

Gent SO Vraag over alternatieven en wat de rol is van de QuickScan

de alternatieven spelen een rol in het tot stand komen van het RMP. Er zal uiteindelijk slechts een voorkeurscenario worden 
beoordeeld in het MER. Het is inderdaad een aandachtspunt en noodzaak om ook dit proces van tot standkoming nader te 
beschrijven in het sMER. De Quick Scan in deze fase had als doel om inzichtelijk te maken hoe de milieu beoordeling kan 
plaatsvinden en hoe er van uit de receptordisciplines naar het RMP zal worden gekeken. De Quick Scan wil vooral suggesties 
en aanbevelingen maken die in het verdere geïntegreerde proces de tot standkoming van het RMP mee vom kan geven met 
voldoende aandacht voor milieuaspecten. 

76

Gent SO Vraagtekens bij de beoordeling in Quick Scan

de Quick Scan is een eerste High Level beoordeling van een eerste visietekst betreffende het RMP en nog geen strategische 
beoordeling van een RMP. Mogelijk is het abstractieniveau daarom niet altijd helemaal duidelijk. 
Stad Gent heeft de Quick Scan aandachtig doorgenomen. Bij de eigenlijke effectbeoordeling zullen wij dan ook rekening 
houden met de gemaakt suggesties. Echter waar er sprake is van overschatting kunnen wij het eens zijn. Elke verbetering van 
luchtemissies (ook als is die een paar procent) is positief. Daar waar er naar een lokaal effect wordt verwezen moet opgemerkt 
worden dat dit een sMER betreft op niveau van een VervoersRegio. Lokale effecten  zullen in de uitwerkingsfase lokaal 
worden aangepakt. 
De Quick Scan is geen beoordeling van het RMP maar een eerste doorkijk waarin suggeties en aanbevelingen worden gemaakt 
vanuit de receptordisciplines. bij de effectbeoordeling in het SMER van het eigenlijke RMP zal dit zeker duidelijker worden. 
Met aandacht voor nuancering zoals door de stad Gent aangehaald in haar advies. 

77

Gent SO

opletten met bevoegdheden
• Het in rekening brengen van ruimtelijke kosten en baten is niet evident: De
nadelen op één plaats worden gecompenseerd door voordelen op een andere
plaats. Bijvoorbeeld als beter OV zoals een spoorverbreding en P&R er voor
zorgen dat de parkeerbehoefte kan dalen in de steden, hoe wordt dit dan
“verrekend” in het MER? Al dan niet parkeerplaatsen doen verdwijnen of een
lokale weg uit de verkeersluwe mazen versmallen is een lokale bevoegdheid en
wordt op zich niet meegenomen in het RMP

Het gaat primair over een mobiliteitsplan en niet een ruimtelijk plan. Maar daar waar er een mogelijke impact is op de ruimte 
zal dit in het sMER worden geëvalueerd. Er dient inderdaad nodige aandacht en afbakening te zijn. de sMER beoordeling zal 
daar ook rekening mee houden. 

78 Gent SO Overige opmerkingen eenvoudige verbeteringen kunnen worden aangepast, we gaan hier in op de reacties waarop een argumentatie nodig is. 

79
Gent SO

P18, H 3.1.2 Er zal gebruikt gemaakt worden van het multimodaal verkeersmodel. Is het gebruik van het 
fietsmodel, parkeermodel, strategisch vrachtmodel niet ook aangewezen? En de modellering van de OBU-data? Dit zou te ver leiden en een deel is ook niet de bevoegdheid van de Regio. 

80
Gent SO

P19, H 3.1.2. Beoordelingsystematiek: Er is geen beoordelingscategorie voorzien ‘sterk negatieve bijdrage’. Het 
lijkt aangewezen dit wel te voorzien.

op sMER niveau is die nuancering te vergaand om te veralgemenen. Wanneer dit ook op strategisch niveau echter pertinent 
kan vastgesteld worden of evident is zal het niet nagelaten worden als dusdanig de negatieve impact te onderstrepen 

81
Gent SO

- P22, H3.6: “modale verschuivingen tussen autoverkeer, openbaar vervoer, fiets of te voet;” Wat met 
vrachtverkeer? M.a.w., is het Autoverkeer of gemotoriseerd verkeer? gemotoriseerd

82

Gent SO

P22, H3.6: “De verschuivingen in de tijd van de verplaatsingen, de verandering van de herkomst-
bestemmingsparen en de generatie van nieuwe verplaatsingen zijn drie effecten die niet met het Regionaal 
Verkeersmodel ingeschat worden.” Nochtans was Time-shift wel een doelstelling om op in te zetten, met ook 
milieu-effecten (files veroorzaken meer uitstoot dan hetzelfde aantal verkeer met meer spreiding in tijd). 
Indien dit niet modelmatig kan, kan het dan kwalitatief opgenomen worden?

dit kan kwalitatief worden opgenomen. Bv als aanbevling waneer er een effect wordt vastgesteld waarbij Time shift een 
oplossing voor zou kunnen bieden. 

83
Gent SO

P22-23, H3.6: overstap tussen auto en OV op P+R’s: Is er een capaciteitsbeperking op de P+R locaties, zodat het 
potentieel bekeken wordt (cfr redenering capaciteit OV?) neen, tot op dat niveau gaan de RMPs niet en ook niet de sMER

84
Gent SO

- P22-23, H3.6: geen nieuwe modale verschuiving vracht: ook niet bijvoorbeeld tussen vrachtwagens en 
cargofietsen? Een grote routewijziging voor lokale vracht kan immers wel, gelet op een sterk fietsnetwerk, een 
modal shift betekenen.

neen, dit zijn lokale fenomenen dei niet op niveau van een regio een rol kunnen spelen. Uiteraard wel belangrijk op 
stadniveau

85
Gent SO

- P33, H5.1: “De mate waarin het RMP aanleiding geeft tot wijzigingen in landgebruik (of die wijzigingen 
faciliteert)” Het RMP is geen ruimtelijk plan en zal daar ook geen bindende uitspraken over doen. Het is in die 
zin niet duidelijk hoe een RMP echt invloed kan hebben op het "landgebruik". Mocht er vanuit het RMP nood zijn aan nieuwe infrastructuur kan dit een impact hebben op ruimtegebruik of ook landgebruik

86

Gent SO

De stad geeft ook voor haar stad belangrijke principes. (1) Voorkomen van verdere netto toename van de 
bodemafdekking door bebouwing en verharding. Verharding wordt vervangen door groen, waterdoorlatende 
verharding, verharding met natuurlijke infiltratie of wadi's. (2) Er wordt jaarlijks naar een vermindering van 15% 
verharding gestreefd. (3) Er moet ruimte voor water voorzien zijn. (4) Er moeten ruimte voor 
groenklimaatassen voorzien zijn. 

deze zijn inderdaad op stadsniveau van groot belang. Op regionale schaal kunnen wij deze niet veralgemenen. Het is een 
regionaal mobiliteitsplan, met consequenties op stadsniveau, en beoordeling op sMER niveau, niet op projectniveau. We 
kunnen er wel naar verwijzen. 

87
88 Prov Oost Vl Generiek zijn er vier belangrijke, fundamentele bemerkingen; 

89
Prov Oost Vl

1. Het opnemen van de huidige gehanteerde beleidsmatige netwerken, op korte en op lange termijn, waarbij 
ook de taak van de provincie wordt vermeld.  wij zullen de taak van de provincie scherper stellen in het sMER

90
Prov Oost Vl

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

Ok. Het RMP is een mobiliteitsplan en kan mogelijk implicaties hebben binnen de Ruimte. Maar het RMP zal niet het 
ruimtelijk beleid bepalen noch heeft zij doelstellingen die in die zin werken/. Maar het RMP werkt binnen het beleidskader 
Ruimte

91
Prov Oost Vl

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.   wij zullen dit nuanceren in het sMER. 

92 Prov Oost Vl 4. Uitspraken moeten gefundeerd worden, bijv. OV via waterwegen is ecologischer? Uitspraken moeten gefundeerd worden: OK. Deze beoordeling slaat enkel op ruimtegebruik (thema ruimte) en doet geen uitspraken over het ecologische aspect van verkeersmodi. 

93
Prov Oost Vl

Meer specifiek: oplijstingen van een aantal zinnen die om meer toelichting, nuancering, verklaring en 
verduidelijking vragen 

94

95

VMM / dep Omgeving Ruimte Tekst of kaarten mogen niet de indruk wekken dat ze in de plaats treden van een ruimtelijk beleidsplan. Vanuit 
mobiliteitsscenario's een aanzet van ruimtelijk locatiebeleid opnemen in een mobiliteitsplan of uitspraken 
doen over het ontwikkelperspectief van kernen/OV-knopen is absoluut te vermijden. Nota en synthesenota 
gaan daar op een goede manier mee om. Vraag om enkele zinnen beter te duiden of zo nodig te schrappen 
omdat deze op verschillende manieren kunnen geïnterpreteerd worden:

sMER/RMP Het betreft geen ruimteljk beleid wel een mobiliteitsbeleid. Uiteraard is zoeken naar synergiën een opportuniteit. (zie cellen 
D96 tot D99)

96 - Om een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling na te streven wordt een aanzet van ruimtelijk locatiebeleid 
uitgewerkt (hoofdstuk1.3 - pag. 6)

Zin geschrapt

97
- De vervoerregio streeft ernaar om samen met de bevoegde overheden naar een lange termijn locatiebeleid te 
werken, dat de nood aan transport beperkt en bundeling van stromen in de hand werkt (hoofdstuk 2.1.3.8 - pag. 
18)

Zin niet teruggevonden in NIA

98

- Daarbij komende zullen strategische keuzes in het RMP invloed hebben op het locatiebeleid nabij huidige en 
toekomstige knooppunten van collectieve vervoersstromen en fietsinfrastructuur, aangezien de 
knooppuntwaarde ervan (samen met het voorzieningenniveau van de kernen) de mogelijkheden en 
ontwikkelingskansen bepalen voor wonen, werken en voorzieningen (hoofdstuk 5.1 - pag.36) Strategische keuzes in een RMP hebben nu eenmaal invloed op de ruimtelijke context en als gevolg daarvan op een locatiebeleid dat in meer of mindere mate volgt uit de ruimtelijke context. (een locatiebeleid vertrekt niet van een wit blad)

99
- Wijziging van ruimtelijke kernkwaliteiten (gedeeld en meervoudig gebruik; robuustheid en aanpasbaarheid; 
herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving; waardering van erfgoed en de 
karakteristieken van het landschap (hoofdstuk 5.2.3 - pag. 38)

We gaan hier na in welke mate het RMP invloed zal hebben op de ruimtelijke kernkwaliteiten. Dit hoeft niet te betekenen dat 
het RMP een ruimtelijk beleidsplan is. Ruimte is een horizontale discipline die geïmpacteerd wordt door een mobiliteitsbeleid.

100
VMM/dep Omgeving Ruimte Wanneer in NIA en RMP termen worden gebruikt die een beleidsmatige invulling hebben/krijgen via het 

ruimtelijk beleid dan is het aanbevolen om ofwel de definitie over te nemen uit het ruimtelijk 
beleidsplan/structuurplan ofwel naar deze plannen te verwijzen voor meer duiding. 

sMER/RMP We nemen deze suggestie mee in het verdere proces door aandacht  te besteden aan verwijzingen naar beleidsplannen. 

101

VMM/dep Omgeving Ruimte Dikwijls gaat er bij het aspect ruimte vooral aandacht naar de relatie met "verdichting/clustering" om de 
effectiviteit van het mobiliteitssysteem te vergroten. Een RMP kan echter ook mee sturend zijn voor het 
vermijden/terugdringen van verlinting en verder aansnijden van open ruimte. Dit aspect zou zowel in het RMP 
als in het MER meer mogen aan bod komen. 

sMER/RMP Het RMP is in eerste instantie een mobiliteitsplan en wil in die zin de toekomstige mobiliteit gunstig beïnvloeden. Het RMP zal 
niet het Ruimtelijk beleid beleid bepalen. We kunnen wel, zoals aangegeven in de NIA, evalueren in hoeverre het RMP 
bijdraagt aan de ruimtelijke beleidsplannen. Het is dan ook eerder een evaluatiepunt en niet een doelstelling van het RMP an 
sich. 

102
erkende MER deskundigen zijn een meerwaarde De MER coörindator is verantwoordelijk om de erkende MER deskundigen in te schakelen bij de milieubeoordeling. Het team 

van milieudeskundigen zoals vermeld in de NIA zullen het voorbereidend werk doen in nauw overleg met MER deskundigen 
die als klankbord en kwaliteitscontrole zullen mee werken aan het sMER

103  Methodiek Het is niet de intentie om de doelstellingen van het RMP te beoordelen, wel de invloed op de receptordisciplines.VMM/dep Omgeving Algemeen sMER/RMP



104
Een wisselwerking tussen het RMP en het MER is cruciaal. Gelieve voldoende concreet te verduidelijken hoe 
de milieuaspecten geïntegreerd worden en hoe de doelstellingen van het RMP zullen beoordeeld worden.

De opmerkingen/adviezen uit het plan-MER worden meegenomen naar de volgende fase in het RMP, met name de opmaak 
van het beleidsplan en het actieplan.

105 Scoping

106
De definiëring van en de onderlinge verschillen tussen de uitdrukkingen afbakenen van het plan, afbakenen 
van het studiegebied, afbakenen van het studiebereik (scoping) mogen wat meer verduidelijkend omschreven 
worden.

107

VMM/dep Omgeving Algemeen Als referentiesituatie wordt de situatie in 2030 genomen. Gelieve erover te waken dat er geen zaken in de 
referentiesituatie zijn opgenomen die ook deel uitmaken van het planvoornemen. Het lijkt ook goed om in de 
zin aan te duiden adhv kaartmateriaal/schema's hoe de referentiesituatie zich toont zodat de verschillen meer 
duidelijk zouden zijn.  De mobiliteitsomgeving in de rand is immers van dien aard dat er heel wat werken 
gepland staan, maar dat wil nog niet zeggen dat ze effectief als referentiesituatie zullen worden meegenomen.

sMER Op de website  https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/jPemXR0NkMFU6rDvqEOSwAqA worden de projecten die deel 
uitmaken van de referentiesituatie 2030 geïdentificeerd, gebaseerd op beleidsbeslissingen.

108

VMM/dep Omgeving Algemeen Vrachtwagens zitten vervat in het verkeersmodel maar er wordt voor de verschillende scenario's geen modale 
verschuiving berekend tussen andere modi van transport zoals binnenvaart en spoor. Hoe zal de beoordeling 
concreet gebeuren en doorwerken naar andere receptoren? Dit heeft immers ook impact op de beoordeling 
van het plan in een aantal receptordisciplines. Als dit niet in de modellering per regio wordt opgepikt, wordt dit 
dan op Vlaams niveau bekeken?

sMER De vervoerregio Vlaamse Rand heeft de ambitie om het aandeel duurzaam goederentransport te doen stijgen van 20% naar 
30%. Voor goederenvervoer wil het RMP vooral sturen aan de rijroutes. De model shift naar ander goederen transport dan de 
weg is afhankelijk van het aanbod en de ruimtelijke ligging van deze modi (spoor en binnevaart). Daarnaast is 
goederentransport bij uitstek bovenregionaal. op regionale schaal zal vooral gestuurd worden via het RMP op rijroutes. 

109 VMM/dep Omgeving Biodiversiteit Bij hoofdstuk 5staan 3 doelstellingen opgenomen als onderdeel van de strategische  visie van het BRV. Deze 
komen uit het luchtbeleidsplan. Graag verduidelijken in de tekst.

sMER Aangepast

110

VMM/dep Omgeving Algemeen Op welke manier wordt het effect van deelmobiliteit gemeten, aangezien het inzetten op deelmobiliteit niet 
kan gemodelleerd worden?

RMP Effect van deelmobiliteit zal niet worden gemeten. Dit zal geen invloed hebben op voertuigkm. Deelmobiliteit zal wel op 
aantal auto's bv. En dus onrechtstreeks minder ruimtebeslag. Deelmobiliteit is slechts een onderdeel van de mobiliteit van de 
toekomst. Dit zal momenteel slechts benoemd worden als dusdanig. Het effect ervan kan niet gemeten worden en zal dus 
slechts een invloed hebben op een lagere ruimteclaim van bv de auto in termen van parkeeroppervlakte in de straat. 

111

112
=> Bij de Europese emissienorm voor voertuigen wordt geduid dat er in 2025 waarschijnlijk een nieuwe norm 
komt, maar dat het nog niet duidelijk is hoe die er zal uitzien. Het lijkt van belang om aan te geven hoe hiermee 
wordt omgegaan.

113 De Vervoerregio Vlaamse Rand en de NMBS werken in synergie verder samen. De principes werden in wederzijds overleg  
besproken. De verdere uitrol wordt in synergie tussen de Vlaamse en Federale overheden verder uitgewerkt

114

=> Bij het spoorbeleid wordt gesteld dat het momenteel niet duidelijk is wat de krachtlijnen van het toekomstig 
spoorbeleid zijn en hoe die mobiliteitsontwikkeling in de regio's zullen beïnvloeden, zowel wat betreft 
personenvervoer als vracht. Hoe staat dit tegenover de ambitie geformuleerd om het S-netwerk uit te breiden 
naar 4 treinen per uur op elke lijn. Hoe wordt hiermee omgegaan? Een gelijkaardige vraag stelt zich bij figuur 2-
6 waarbij een nieuw spoor wordt ingetekend die de Vilvoordselaan moet kruisen.

Het is niet mogelijk voor het RMP om te wachten op de nieuwe beheersovereenkomsten met NMBS en Infrabel. Indien later 
blijkt dat deze een grote impact hebben op de ambities, dan zal een bijsturing van het RMP nodig zijn met eventueel een 
nieuwe MER-procedure. Treinen zijn een sleutel in het OV van de toekomst. 

115  Toetsingskader Ruimte

116

=> Als er wijzigingen aan het OV-aanbod D116en fietsnetwerk voorgesteld worden in het RMP, zullen die een 
impact hebben op de knooppuntwaarde van een zone en dus een effect op de bereikbaarheid van 
voorzieningen of andere economische activiteiten in de omgeving. In de scoping krijgt dit effect aandacht, 
maar dit zou ook in het toetsingskader moeten meegenomen worden.

117 Ambities Ruimte: Inzetten op het terugdringen van het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag tot 0 ha/dag 
tegen 2040. 

118
=> Het is niet duidelijk welke acties in het RMP hiertoe zullen bijdragen. In de meeste gevallen hebben ze het 
omgekeerde effect, zoals bijv.  bijkomende omleidingswegen/leefbaarheidsgordels, aanleg bijkomende 
fietspaden en/of missing links. 

119 Pag. 37: Ambitie: Woondichtheid op bewandelbare afstand rond strategische collectieve vervoersknopen.

120

=> Het is niet altijd wenselijk om rond een strategische vervoersknoop een woonverdichting te voorzien. 
Hoppinpunten/OV-knopen mogen niet zomaar één-op-één gelinkt worden aan 'nieuw ruimtelijk 
beleid'/verdichting. Niet elke multimodale mobiliteitsknoop (halte, station, P+R) is even geschikt om aan 
ruimtelijke inbreiding/uitbreiding of andere ruimtelijke ontwikkeling te doen. De relatie tussen Hoppin/OV-
knooppunten en verdichting dient dus voldoende genuanceerd te worden. Zoals eerder aangegeven worden 
deze keuzes binnen het ruimtelijk beleid gemaakt. 

121 Pag. 38: Toetsingskader Ruimte 

122 => Onder het subthema ruimtebeslag zou ook aandacht kunnen bestaan voor de mate waarbij de ambities van 
de verschillende OV-assen effectief gerealiseerd kunnen worden binnen de beschikbare ruimte. 

123 VMM/dep Omgeving Ruimte Bestaat de mogelijkheid om indicatoren op te zetten die het reizigerspotentieel per knooppunt evalueren tov 
de referentiesituatie, puur en alleen vanuit mobiliteit? 

RMP Neen. Er zal een zekere vorm van opvolging zijn van het functioneren van de knooppunten. 

124 : Toetsingskader Ruimte
125 => Onder het subthema ruimtelijke kwaliteit wordt volgende indicator opgenomen: wijziging van verhardingsgraad binnen ruimte voor verkeers- en vervoersinfrastructuur". Hoe worden de kansen daarvoor inzichtelijk gemaakt?

126
Het aantal voertuigkm voor en na invoering van het RMP zijn een output van het model. De daling van het aantal voertuigkm 
is o.a. een doelstelling voor het RMP zelf en wordt niet beoordeeld in het s-MER. Onrechtstreeks werkt de daling (in de mate 
dat ze zich realiseert) wel door in de beoordeling voor bv. de disciplines Mens en Klimaat.

127 Vanuit wijziging voertuigkm en EF van de VMM kan geduid worden of het RMP bijdraagt aan de beleidsplannen voor lucht en 
klimaat. het zal dan ook op dat niveau kunnen meegenomen worden als indicator. 

128  (verkeersmodellen)

129 => In de MER moet verduidelijkt worden hoe jaarintensiteiten uit het verkeersmodel bekomen worden vermits 
deze gebruikt worden in de beoordeling van lucht en klimaat.

130 Tabel pag. 35 Voertuigparksamenstelling

131

=> Voor motorfietsen vermeldt de CPT visie 20% in 2025 en 50% in 2030. De 30% op vrachtwagens zonder 
oplegger geldt enkel tot 20 ton, niet voor zwaardere vrachtwagens. Voor openbare bussen geldt in 2030 een 
marktaandeel van 100% (luchtbeleidsplan). Voor andere bussen gelden de aandelen vermeld voor 2035 voor 
2030.

132 (geluid)

133
=> Naast type voertuig, snelheid en voertuigintensiteiten wordt emissie van wegverkeerslawaai ook bepaald 
door wegverharding. De geluidsimmissie wordt daarnaast nog bepaald door heel wat andere factoren zoals de 
mate van afscherming bij de geluidsoverdracht, bodemadsorptie, afstand tot de bron.

134  "Zo lang de WGO geen nieuwe advieswaarde voor de langdurige blootstelling aan NO2 heeft bepaald, nemen we 
hierbij 20µg/m³ als streefdoel aan". 

135 => Deze zin leidt tot verwarring vermits de WHO haar advieswaarden heeft bijgesteld (tot 10 voor NO2) in 
september 2021. Een actualisatie van het luchtbeleidsplan is lopende.

136 : Bij de toetsing van alternatieven en varianten aan beleidsambities voor het subthema geluid wordt enkel 
rekening gehouden met wijzigingen/effecten in sterk bebouwde omgevingen. 

Voor beperkte toe- of afnames wordt enkel naar stadsomgevingen gekeken. Voor significante toe- of afnames kunnen ook in 
het buitengebied op kwetsbare locaties (woongebied) worden afgetoetst. 

137

=> Wat is de definitie van 'een sterk bebouwde omgeving". Op welke manier houdt dit rekening met 
bevolkingsdensiteit of andere gevoelige functies? Kan dit verduidelijkt worden in de nota en weergegeven 
worden op kaart? Significante toenames van weg- en spoorverkeer moeten ook in kaart worden gebracht voor 
niet - sterk bebouwde omgevingen indien daar bewoning of andere geluidsgevoelige functies zijn gelegen, 
zodat deze eventuele negatieve effecten kunnen worden aangepakt door het nemen van milderende 
maatregelen.

Op pagina 27 van de synthesenota staan de gebiedstypologieën op kaart. 

138 : Toetsingskader Mens

139
=> Hoewel de vermelde ambities en doelstellingen duidelijk worden omschreven, zijn de indicatoren die voor 
lucht voorgesteld worden zeer vaag en onvoldoende om een milieubeoordeling te kunnnen uitvoeren. Een 
kwantitatieve analyse is nodig.

140 - Voertuigkilometers LV en ZV met onderscheid tussen urban, rural en highway. Absolute analyse. Eventueel 
kan VMM een % daling aanleveren in functie van een relatieve analyse.

141 - Emissies CO2 en NOX (EF met onderscheid tussen urban, rural en highway kunnen door VMM aangeleverd 
worden). Voor deze vervoerregio is modellering van NO2-concentraties noodzakelijk.

142 Toetsingskader Mens

143
=> Voor lucht is het niet enkel relevant om binnenvaart te onderzoeken, ook spoorverkeer kan relevant zijn 
(voornamelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van dieseltreinen). Hierbij moet de focus niet enkel liggen op 
sterk bebouwde omgevingen, vermits niet duidelijk is wat hiermee precies bedoeld wordt. 

VMM/dep Omgeving Algemeen sMER wordt  verduidelijkt in het sMER

VMM/dep Omgeving Algemeen sMER Wij hanteren EmissieFactoren zoals aangeleverd door de VMM. 

Wordt toegevoegd in het toetsingskader Ruimte onder § 5.2.3 onder subthema ruimtebeslag

VMM/dep Omgeving Ruimte sMER De s-MER evaluatie voorziet een Gap analyse en evalueert de bijdrag van het RMP aan andere beleidsplannen. Het 
terugdringen van bijkomende verharding is geen doel van het RMP, maar kan er wel aan bijdragen en zal dit als actiepunt 
meenemen in de uitwerking van de plannen. 

VMM/dep Omgeving Algemeen sMER/RMP

VMM/dep Omgeving Ruimte sMER

VMM/dep Omgeving Ruimte sMER Dit wordt op kwalitatieve wijze beoordeeld, op basis van de beschreven plannen.

VMM/dep Omgeving Gezondheid Er is tussen de departementen MOW en OMG afgesproken om ook de daling van voertuigkilometers als gevolg 
van het plan te berekenen en te toetsen aan de beleidsdoelstellingen uit de Vlaamse lucht- en 
klimaatbeleidsplannen. Dit is niet als indicator bij het toetsingskader meegenomen en moet toegevoegd 
worden.

sMER

VMM/dep Omgeving Ruimte sMER Dit is een ambitie uit het BRV. Op pag. 58 (discipline ruimte - thema ruimte) wordt in de eerste toetsing onder het subthema 
"ruimtelijke kwaliteit" vermeld dat "vestigingsmogelijkheden en verdichtingsprojecten niet louter van de knooppuntwaarde van 
een plek afhangt, maar ook van fysische en biotische omgeving, ecosysteemdiensten, voorzieningenaanbod, erfgoedwaarde, 
leegstand, sociale aspecten, … Het in rekening brengen van al deze factoren bij de afweging voor verdichting draagt bij aan de 
instandhouding van bestaande/ en creatie van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten. "

VMM/dep Omgeving Ruimte sMER Dit aspect  maakt geen onderdeel uit van een s-MER, maar van ontwerpend onderzoek. Een aanbeveling kan het wel zijn om 
de toekomstige ontwikkelingen van de OV assen zo maximaal mogelijk binnen bestaande beschikbare ruimte uit te voeren. 

VMM/dep Omgeving Mens sMER Dit klopt, maar deze elementen worden op een diepgaander niveau behandeld in een project-MER waar er lokaal gekeken 
wordt. In een strategische plan-MER wordt er vanuit een helikopterniveau gekeken naar mogelijke effecten.

VMM/dep Omgeving Mens sMER aan te pasen 

VMM/dep Omgeving Gezondheid sMER Vanuit verkeersmodel (referentie en na invoer RMP) voertuigkm en via de emissiefactoren verder naar emissies > input voor 
lucht en klimaat. Blijft semi-kwantitatief: er zal geen emissie/immissie/depositie berekening gebeuren. Wel kwantitatief in 
termen van minder emissie (kg CO2, kg NOx per jaar) vanuit de wijziging voertuigkm. 

VMM/dep Omgeving Mens sMER De tabel  aan te passen 

Er wordt een semi-kwantitatieve inschatting gemaakt op basis van emissiefactoren die aangeleverd worden door VMM, zoals 
overeengekomen tijdens het overleg d.d. 22/06/2022. Er worden geen depositieberekening gemaakt. Eerder in termen van 
afname en de relatieve bijdrage aan lucht en klimaatdoelstellingen.

VMM/dep Omgeving Mens sMER Personenvervoer in Vlaams-Brabant is volledig elektrisch aangedreven. Vrachtvervoer is nog vaak met diesellokomotieven 
maar het RMP grijpt niet in op vrachtvervoer per spoor. Wel vracht via de weg en dan voornamelijk op vlak van 
voorkeurstrajecten zodat 'gevoelige receptorlokaties' worden vermeden. dit zijn dan de dichtbevolkte gebieden.  
Gebiestypologiën zijn op p. 27 van de synthesenota beschreven. 

VMM/dep Omgeving Mens sMER

VMM/dep Omgeving Mens sMER



144 Pag. 42: Toetsingskader Mens

145 => In het MER moet ook verduidelijkt worden hoe precies omgegaan wordt met luchtvaart binnen deze regio.

146

"Binnen een RMP kunnen ook infrastructurele aspecten aan bod komen (bijv. de aanleg van een ringweg). Omdat 
de exacte locatie niet steeds gekend is, is het moeilijk om de impact op bv. bodem, water of erfgoed na te gaan. 
Toch kan, op basis van de kenmerken van de infrastructuur en de omgeving waarin die wordt voorzien, een 
inschatting gemaakt worden op zowel mens, biodiversiteit, klimaat als landschap." 

147 => De aanleg van nieuwe infrastructuur kan uiteraard ook een grote impact hebben op het geluidsklimaat. 
Gelieve hierbij rekening te houden in een MER van een RMP.

148
Toetsingskader Mens: Bij de toetsing van alternatieven en varianten aan beleidsambities voor het subthema 
geluid wordt o.a. vermeld dat er rekening wordt gehouden met de wijziging van snelheid en verkeersvolume van 
wegverkeer en anderzijds vrachtverkeer. 

149 => Wordt er hierbij ook rekening gehouden met eventuele relevante verschuivingen van verkeer, snelheid of 
aandeel vrachtverkeer van de dagperiode naar de nacht- of avondperiode?

150

Pag. 26: "De lijnen van het openbaar vervoer hebben geen capaciteitsbeperkingen; er wordt uitgegaan van de 
dienstregelingen, en aangenomen dat de capaciteit van de voertuigen als het ware meegroeit met de vraag 
waardoor er geen congestiekosten op het voertuig optreden en alle reizigers die dat willen mee kunnen rijden. Op 
zich is dit voor het doorrekenen van scenario’s van het regionaal mobiliteitsplan juist interessant, aangezien we 
op deze manier kunnen inschatten wat de vraag is op een bepaalde OV-as, zonder dat deze kan worden ingeperkt 
door het modeleren van een te beperkte capaciteit."

151 => Wat met frequentieverhogingen op enkele spoorassen, zoals in deze NIA worden vermeld. Zullen de 
eventuele negatieve effecten op het geluidsklimaat hierbij wel worden ingeschat?

152  Beleidsambities 2030 Als eerste aandachtspunt: Brussel behoort niet tot de Vervoerregio Vlaamse Rand, dit is een apart gewest met eigen 
wetgeving.

153

=> Onder 5.3.1 worden de WGO-richtwaarden voor wegverkeerslawaai en spoorverkeerslawaai vermeld. Wat is 
juist de concrete beleidsambitie die hierover zal worden opgenomen in het RMP van de vervoerregio Vlaamse 
Rand Brussel? Want deze richtwaarden zijn wel zeer ambitieus om tegen 2030 naar te streven voor alle wegen 
en spoorwegen. Dit kan best verduidelijkt worden.

Voor spoorverkeerslawaai wordt geen ambitie opgenomen in het RMP, vermits de vervoerregio daar geen invloed op kan 
uitoefenen. Voor het wegverkeerslawaai is de ambitie om het aantal km rustige woon- en leefstraten (Lden < 53dB en Lnight < 
45 dB) te laten toenemen, in tegenstellling tot de huidige dalende trend. Daarnaast is het de ambitie om het aantal km 
belangrijke wegen met Lden > 70 dB te laten dalen naar nul. De richtwaarden zijn een ijkpunt. Hoe verhouden de normen zich 
tot het huidige geluidsklimaat en hoe zal dat evolueren met het RMP…  GAP analyse… 

154  Beleidsambities 2030

155

=> Er werden geen richtwaarden voor luchtverkeerslawaai vermeld onder de beleidsambities 2030, maar dit is 
voor deze vervoerregio ook een belangrijke bron van geluidshinder waar bij zeker rekening moet worden 
gehouden bij het realiseren van de beleidsambitie Ruimte die in de NIA wordt vermeld, namelijk "De 
woondichtheid op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve vervoersknopen binnen de 
ruimtelijke ruggengraat neemt tegen 2020 met 50% toe tov 2015 (BRV) " Op pag. 16 van de NIA wordt immers 
vermeld dat er 5 interregionale Hoppinpunten worden geselecteerd waaronder Brussels Airport Zaventem.

156  Toetsing thema mens - Openbaar vervoer:

157

• De optimalisatie van het treinaanbod door een verhoogde frequentie (al dan niet beperkt tot tijdens de 
spitsuren) leidt tot een mogelijke toename van geluidshinder voor de omwonenden in de directe nabijheid van het 
spoor. Het wordt aanbevolen waar nodig maximaal in te zetten op geluidsarme toestellen en de maximale 
demping van het geluid naar de omgeving toe.

158

• Bij een verhoging van het OV-aanbod  vormt de geluidshinder voor omwonenden in dichtbevolkte gebieden 
langs de OV-netwerken een aandachtspunt. Geluidshinder is een belangrijk gezondheidsaspect. Er wordt 
aanbevolen waar mogelijk maximaal in te zetten op geluidsarme toestellen en de maximale demping van het 
geluid naar de omgeving toe.

159 => Waarom worden deze effecten onder "kan versterkt worden door" vermeld en niet onder potentieel 
negatieve effecten?

160 Toetsing thema mens - Openbaar vervoer: Aanbevelingen gedaan om o.a. maximaal in te zetten op geluidsarme 
toestellen. 

161 => Valt het formuleren van deze milderende maatregel mbt het treinverkeer binnen de bevoegdheid van de 
vervoerregio Vlaamse Rand. Gelieve dit te verduidelijken.

162

Onder potentieel negatieve neveneffecten geluid: "Wonen wordt aangemoedigd waar sterk openbaar vervoer en 
veel voorzieningen nabij zijn’: op vlak van geluidsoverlast dient dit enigszins genuanceerd te worden. Nabijheid 
van openbaar vervoer betekent niet per se dat zoveel mogelijk huizen rond enkele trein- en bushaltes moeten 
komen. Openbaar vervoer veroorzaakt immers geluidsoverlast. Wijken kunnen zo ingevuld worden dat tussen 
zware transportinfrastructuur en woonwijken nog een buffer van groen en/of voorzieningen ligt om 
geluidsoverlast afkomstig van deze transportfuncties te beperken."

163
=> Het is heel goed dat in de NIA aandacht wordt besteed aan deze potentieel negatieve effecten. Zoals hoger 
aangegeven is de luchthaven ook een belangrijke bron van geluidshinder. De vernoemde afschermende 
maatregelen zijn hiervoor uiteraard niet effectief.

164

165
We stellen voor een meer kwantitatieve beoordeling toe te voegen o.a. wat daling van voertuigkilometers en 
emissies betreft. Op die manier kan inzicht gegeven worden in welke bouwstenen/ondersteunende 
maatregelen meer impact hebben dan andere.

166 Pag. 67: Bij toetsing van 5.6 Logistiek is bij lucht sprake van een afname van de geluidshinder door verhoogd 
gebruik van bestaande binnenvaart en uitbouw van stadsdistributie. 

167 => Vermoedelijk wordt een afname van emissies bedoeld ipv geluidshinder?

168  Lucht en geluid: In de NIA wordt gesteld dat aanmoedigen van wonen waar sterk openbaar vervoer en veel 
voorzieningen nabij zijn, enigszins genuanceerd moet worden. 

169
=> Het voorzien van woningen op locaties die bijdragen tot een modal shift kan wel degelijk positief zijn 
vermits dit leidt tot minder gereden voertuigkilometers en dus een positieve impact op emissies. Dit moet 
verder verduidelijkt worden in het MER.

170 Ambitie: Terugdringen hoeveelheid oppervlakte natuur waar vermesting/verzuring wordt overschreden. Tekstueel aangepast in de NIA.

171
=> Men bedoelt hiermee de vermesting en verzuring in deze natuurgebieden laten dalen en niet de 
oppervlakte natuur verkleinen. Dit wordt best anders verwoord. Daarnaast is het niet duidelijk hoe het RMP op 
deze doelstelling zal inspelen.

Het RMP heeft niet als doelstelling de vermesting of verzuring terug te dringen. Het kan wel zo zijn dat de 
mobiliteitsdoelstellingen (bv minder voertuigkm) een positieve bijdrage hebben aan de luchtemissies en daarmee aan 
vermindering van vermesting en verzuring

173 Toetsingskader biodiversiteit
174 => Bij het toetsingskader moeten ook de effecten van stikstofdepositie meegenomen worden.
175 Pag. 44: Toetsingskader biodiversiteit

176 => Het toetsingskader vermeldt enkel de nabijheid van SBZ's en VEN. De doelstelling uit het luchtbeleidsplan 
bevat alle natuur.

177 Beleidsambities

178
=> Bij het thema klimaat worden geen doelstellingen aangehaald ivm ruimtebeslag en verharding. Dit lijkt een 
relevante indicator binnen het subthema klimaatadaptatie. Dit wordt wel opgenomen bij het thema ruimte.

179  (lucht) Dit is een doelstelling voor het RMP zelf en wordt niet beoordeeld in het MER. Onrechtstreeks werkt de daling (in de mate dat 
ze zich realiseert) wel door in de beoordeling voor bv. de disciplines Mens en Klimaat.

180

=> Er is tussen de departementen MOW en OMG afgesproken om ook de daling van voertuigkilometers als 
gevolg van het plan te berekenen en te toetsen aan de beleidsdoelstellingen uit de Vlaamse lucht- en 
klimaatbeleidsplannen. Dit is niet als indicator bij het toetsingskader meegenomen en moet toegevoegd 
worden.

Kan meeggenomen worden als indicator. Een beoordeling is dan nog steeds niet noodzakelijk. Maar geeft wel een beeld! 
Uiteraard is een beoordeling te zien in het totale plaatje van alle milieu-effecten. Daling voertuig km is geen milieueffecten de 
gevolgen ervan voor lucht en geluid etc; uiteraard wel

181 VMM/dep Omgeving Klimaat In het MER moet verduidelijkt worden hoe jaarintensiteiten uit het verkeersmodel bekomen worden vermits 
deze gebruikt worden in de beoordeling van lucht en klimaat. 

sMER zie opmerking 43.

182
VMM/dep Omgeving Klimaat We stellen voor een meer kwantitatieve beoordeling toe te voegen o.a. wat daling van voertuigkilometers en 

emissies betreft. Op die manier kan inzicht gegeven worden in welke bouwstenen/ondersteunende 
maatregelen meer impact hebben dan andere.

sMER Er wordt een semi-kwantitatieve inschatting gemaakt op basis van emissiefactoren die aangeleverd worden door VMM, zoals 
overeengekomen tijdens het overleg d.d. 22/06/2022.

183

VMM/dep Omgeving Mens sMER Onder paragraaf 5.3.4 wordt aangegeven dat er inderdaad rekening wordt gehouden met een verschuiving naar 
nachtlogistiek. Een verschuiving van meer dan 25 % pae op de weg heeft een wijziging van verkeersgeluid van 1 dB 
(vuistregel). Wanneer dus de verschuiving naar de nacht daaronder blijft worden er geen significante effecten verwacht. ook 
hier is een semi-kwantiatieve beoordeling wel mogelijk 

VMM/dep Omgeving Algemeen sMER Het gaat hier nog steeds over 'beperkt' aantal treinen per uur. bv  van 2 per uur over een traject naar 4 per uur. Het 
milieueffect zal met een geluidsdeskundige worden geëvalueerd. 

VMM/dep Omgeving Mens sMER Luchtvaart valt buiten de scope van het RMP, en dus ook van het strategische plan-MER dat opgemaakt zal worden.

VMM/dep Omgeving Mens sMER Geluid wordt aanzien als een sub-thema van het thema "mens", en wordt als dusdanig niet apart mee opgesomd. De 
aanlegfase is zelfs op het niveau van een projectMER nog vaak een uitdaging. Op strategisch vlak wordt de aanlegfase niet 
mee beoordeeld.  

Luchtvaart valt buiten de scope van het RMP, en dus ook van het strategische plan-MER dat opgemaakt zal worden.

VMM/dep Omgeving Mens sMER Aan te passen 

VMM/dep Omgeving Mens sMER

VMM/dep Omgeving Mens sMER

VMM/dep Omgeving Mens sMER Onder paragraaf 5.3.4 wordt aangegeven hoe in het plan-MER wordt omgegaan met een kwalitatieve en kwantitatieve 
beoordeling. Er wordt een semi-kwantitatieve inschatting gemaakt op basis van emissiefactoren die aangeleverd worden door 
VMM, zoals overeengekomen tijdens het overleg d.d. 22/06/2022.

VMM/dep Omgeving Mens sMER Tekstueel aangepast in de NIA.

VMM/dep Omgeving Mens sMER Neen, dit valt niet onder de bevoegdheid van de vervoerregio. Dat neemt niet weg dat we een aanbeveling kunnen doen naar 
andere stakeholders binnen het mobiliteitsbeleid, in dit geval de NMBS.

VMM/dep Omgeving Mens sMER Luchtvaart valt buiten de scope van het RMP, en dus ook van het strategische plan-MER dat opgemaakt zal worden.

VMM/dep Omgeving Biodiversiteit sMER Op pagina 36 werd dit wel opgenomen in tabel 5.1. Het werd ook toegevoegd aan het toetsingskader biodiversiteit op pag. 44. 
geen N depositieberekening, wel semi kwantitatief op basis van voertuigkm en Emissiefactoren

VMM/dep Omgeving Biodiversiteit sMER Klopt. De meest gevoelige habitats liggen hoofdzakelijk in deze beschermde natuurgebieden. Hier wordt dan ook op gefocust. 
Verder zijn deze gebieden duidelijk afgebakend waardoor ze makkelijker aangeduid kunnen worden.  

VMM/dep Omgeving Mens sMER Deze positieve effecten worden ook aangehaald in de NIA onder andere sub-thema's van de toetsing binnen het thema Mens.

VMM/dep Omgeving Biodiversiteit sMER

VMM/dep Omgeving Klimaat sMER/RMP Financiële incentives (zoals rekeningrijden of tolheffing) zijn geen bevoegdheid van de vervoerregio's maar van de Vlaamse 
Regering. Dit neemt niet weg dat we wel de aandacht kunnen vestigen op het belang van dergelijke maatregelen om bepaalde 
ambities te realiseren.

VMM/dep Omgeving Klimaat sMER In een MER worden dubbele beoordelingen vermeden om een correcte weergave te bekomen (en geen dubbele beoordeling). 
Ons inzeins passen doelstellingen ivm ruimtebeslag beter binnen het thema ruimte dan binnen het thema klimaat.

VMM/dep Omgeving Klimaat RMP



184

=> Bij logistiek is sprake van maatregelen zoals rekeningrijden die nodig zullen zijn om meer duurzame 
alternatieven aantrekkelijker te maken, bijkomend vrachtverkeer te voorkomen en emissies van 
broeikasgassen in te perken. In het MER moet voldoende duidelijk zijn welke maatregelen deel (kunnen) 
uitmaken van het RMP en welke maatregelen eerder vervoerregio-overschrijdend zijn.

185
VMM/dep Omgeving Algemeen Het is momenteel nog "onduidelijk" hoe sturend en concreet het mobiliteitsplan zal zijn om bepaalde principes 

waar te maken in de praktijk. Dit zal bepalend zijn voor het effect dat het regionaal mobiliteitsplan kan hebben.
RMP Geen reactie vereist.

186

VMM/dep Omgeving Algemeen Er is nood aan een coherent verhaal rond doelen, targets en indicatoren voor een RMP en hoe die zich 
verhouden tov indicatoren en targets die geëvalueerd worden in een MER. Dit kan beter eens overkoepelend 
voor alle vervoerregio's bekeken worden.

sMER De doelen die bepaald werden binnen het RMP kunnen teruggevonden worden in de Visienota en worden beknopt herhaald 
onder 2.2. Indicatoren zullen zelf hoogstwaarschijnlijk geen expliciet deel uitmaken van het RMP.

 De overkoepelende beleidsambities (targets) die gebruikt worden in de milieueffectenrapportage werden opgelijst in 
Hoofdstuk 5 en zijn ambities die geformuleerd werden op Vlaamse of Europese schaal. Naast de overkoepelende 
beleidsambities bestaat het beoordelingskader van het mer ook uit een aantal thema gebonden indicatoren die los van het 
RMP of de vervoerregio opgesteld werden. 

De doelstellingen die de vervoerregio zelf formuleerde verhouden zich niet rechtstreeks tot de overkoepelende 
beleidsambities of indicatoren die samen het beoordelingskader vormen van het mer. Dit om de onafhankelijkheid van de 
beoordeling te vrijwaren.

187

VMM/dep Omgeving Algemeen Verschillende bouwstenen van het RMP kunnen zorgen voor een bijkomende druk op open ruimte en 
ruimtebeslag/verhardingsgraad. Hoe dit potentieel effect kan vermeden worden en op welke manier negatieve 
effecten kunnen gecompenseerd worden, dient verder bekeken te worden. Elke vervoerregio kan tot eigen 
acties en maatregelen komen, maar een aanpak rond bijv. compensatie van ruimtebeslag kan beter eens 
overkoepelend voor alle vervoerregio's bekeken worden.

RMP Geen reactie vereist.

188
VMM/dep Omgeving Algemeen Mocht blijken dat de reductie van de afgelegde kilometers beperkt is, dan komt de vraag ook naar boven hoe 

dit verder kan worden meegenomen en welke suggesties gemaakt kunnen worden richting flankerend beleid in 
Vlaanderen.

RMP Geen reactie vereist.


