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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel van dit document 

Het document dat voor u ligt is de Nota Inhoudsafbakening van het strategisch plan-MER dat zal 

opgesteld worden voor het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de Vervoerregio Gent. Het opmaken 

en voorstellen van deze inhoudsafbakening is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure (zie 

verder). 

De Nota Inhoudsafbakening 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, die samen met deze kennisgeving wordt voorgelegd. 

Deze inhoudsafbakening 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. 

Het Regionaal Mobiliteitsplan zelf zal in de loop van de komende maanden vorm krijgen, in 

wisselwerking met het onderzoek naar de milieueffecten, en mee op basis van de reacties op de 

Visienota en deze Inhoudsafbakening. 

De inhoudsafbakening geeft op hoofdlijnen aan wat zal onderzocht worden in het plan-MER, en hoe 

dat zal gebeuren. Ze vormt daarbij, samen met de adviezen bij dit document, de basis voor richtlijnen 

die zullen opgesteld worden door het Team Mer. 

Aangezien de opmaak van het RMP zelf getrapt verloopt, zal ook de milieubeoordeling verschillende 

fases doorlopen. Naarmate het RMP concreter wordt kunnen ook de inzichten over wat moet 

onderzocht worden in het plan-MER evolueren.  

Deze inhoudsafbakening bevat tevens de eerste stap van de milieubeoordeling zelf, nl. de quick scan 

van de Visienota met de geïntegreerde visie en 7 strategieën. In een volgende fase wordt het eigenlijke 

Regionaal Mobiliteitsplan (strategische visie + actieplan) onderworpen aan een meer gedetailleerde 

milieubeoordeling. 

1.2 M.e.r.-plicht voor regionale mobiliteitsplannen 

Op 20 november 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat de nadere regels vastlegt voor 

de procedure en inhoud betreffende de regionale mobiliteitsplannen. Bij de voorbereiding van deze 

regelgeving werd afgetoetst in welke mate de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma’s ook van toepassing kan zijn voor de regionale mobiliteitsplannen. Er is 

daarbij aangegeven hoe de milieubeoordeling afgestemd wordt op het mobiliteitsplanproces. 

Vele stappen van het planproces voor de mobiliteitsplannen hebben immers een vergelijkbare 

finaliteit als deze voor de milieueffectrapportage. Er is een voortdurende afstemming vereist. Ook 

voor de doorwerking van de resultaten van het plan-MER zijn voor een regionaal mobiliteitsplan vaak 

dezelfde partijen betrokken. De gezamenlijke verantwoordelijkheid en de unieke samenwerking in de 

vervoerregioraad verantwoorden ook een specifieke aanpak, waarbij een maximale doorwerking van 

de milieueffectrapportage wordt nagestreefd. 
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De integratie van de procedure van de milieueffectbeoordeling in het proces doet geen afbreuk aan 

het strategisch karakter van het plan en vereist niet dat eventuele maatregelen in het actieplan nu 

verder zouden moeten worden gespecifieerd of uitgebreid. Maar ook op strategisch niveau kan de 

omschrijving van bepaalde maatregelen in het actieplan van die aard zijn dat mogelijke gevolgen voor 

het milieu in beeld kunnen komen. Daarnaast zouden bepaalde keuzes rond de uitvoering van 

projecten op bindende wijze kunnen gekoppeld worden aan de keuzes die zijn vastgelegd in het 

regionaal mobiliteitsplan, wat een impact kan hebben op de scope van een eventuele project-MER. 

Ook kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de maatregelen omschreven in het regionaal 

mobiliteitsplan geen significante gevolgen kunnen hebben voor bepaalde SBZ-gebieden zodat een 

passende beoordeling dient te worden opgemaakt. Het plan-MER geeft informatie en een beoordeling 

over de milieueffecten die de beleidskeuzes en het actieplan in het regionaal mobiliteitsplan mee 

bepalen. Voor de nadere uitwerking in navolgende (uitvoerings)plannen of projecten kan verder 

gesteund worden op de relevante elementen van de uitgevoerde milieueffectrapportage die bepaalde 

randvoorwaarden kan vastleggen voor deze opeenvolgende besluitvormingen ervan, zoals 

bijvoorbeeld het komen tot een aantal relevante alternatieven. 

De Europese richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s 

gaat uit van het basisprincipe dat milieueffectbeoordeling een belangrijk instrument is voor de 

integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en goedkeuring van bepaalde plannen en 

programma's die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, omdat zij garandeert dat reeds tijdens 

de voorbereiding en vóór de vaststelling van die plannen en programma's met de effecten van de 

uitvoering daarvan rekening wordt gehouden. De procedurele afstemming kan aldus leiden tot een 

optimale doorwerking van de planmilieueffectrapportage in het regionaal mobiliteitsplan zodat 

milieuoverwegingen worden geïntegreerd in het plan en ongewenste milieueffecten die zich zouden 

kunnen stellen tijdens de uitvoering van het plan kunnen worden voorkomen in plaats van op dat 

moment te moeten voorzien in herstel. 

In die zin worden de RMP’s tijdens de opmaak onderworpen aan een milieueffectbeoordeling en kan 

op basis van de informatie uit deze effectenbeoordeling het betreffende beleidsplan, waar mogelijk, 

tijdens de ontwerpfase nog bijgestuurd worden. Ook bij de opmaak van het actieplan zal, voor zover 

er nog een keuze tussen verschillende alternatieven moet worden gemaakt, informatie uit de 

milieueffectbeoordeling kunnen bijdragen in de te nemen beslissing en verantwoording ervan. 

1.3 Plaats van deze nota in het proces  

Het doel van de strategische milieueffectrapportage (EU-richtlijn 2001/42/EG) bestaat erin om (1) het 

planningsproces voor mobiliteitsplannen te helpen ontwikkelen door milieuaspecten mee te 

betrekken in het proces en zo tot meer duurzame oplossingen te komen en een optimale 

milieubescherming na te streven, (2) deze processen te helpen stroomlijnen naar gestructureerde, en 

in veel gevallen getrapte besluitvormingen, en (3) te helpen om draagvlak te krijgen bij alle betrokken 

actoren voor deze beslissingen. In die zin is een strategische plan-milieueffectrapportage eerder een 

proces, dan wel een rapport (het plan-MER). 

Op die manier wordt de milieueffectrapportage ook als zinvol gepercipieerd en als een verrijking bij 

het opmaken van de duurzame regionale mobiliteitsplannen. Daarom is de integratie van de 

milieueffectrapportage in het planningsproces zelf de meest efficiënte weg om milieuaspecten mee 

te nemen in het planningsproces, zoals beschreven in het uitvoeringsbesluit (november 2020). De 

rapportage zelf (het plan-MER) omschrijft dan de specifieke milieueffectbeoordelingen voor de 

verschillende fasen van het planningsproces. Deze rapportage mag deel uitmaken van het 

planningsrapport, op voorwaarde dat de plan-MER-delen herkenbaar zijn. De volledige inhoud van het 

plan-MER is afgestemd op het planningsproces. 
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De scope en inhoud van een strategische plan-milieueffectrapportage in deze regionale 

mobiliteitsplannen verschilt substantieel van het klassieke project-MER die gebeurt voor o.a. de 

omgevingsvergunning. De resultaten van een RMP zijn een beleidsvisie op langere termijn 

(beleidsscenario met beleidskeuzes) voor alle verkeersmodi. Een milieueffectbeoordeling hiervoor zal 

meer op kwalitatieve basis gebeuren en ook effecten op langere termijn moeten beoordelen. 

De strategische milieueffectbeoordeling volgt het gehele planningsproces en de voorziene 

opmaakfasen.  

Conform het decreet Basisbereikbaarheid wordt het regionaal mobiliteitsplan uitgewerkt in 3 fases : 

• Fase 1: inventarisatie en onderzoek : In de eerste fase wordt een inventaris en een synthese 

gemaakt van de planningscontext (bestaande toestand, verplaatsingsstromen, 

attractiepolen, plannen en studies, en visies van stakeholders) en worden eventuele verdere 

onderzoeken uitgevoerd. Er wordt een analyse gemaakt van de ervaren of te verwachten 

mobiliteitsproblemen en -kansen. In een eerste fase wordt een omgevingsanalyse, een 

onderzoek naar de maatschappelijke ontwikkelingen en een inschatting van de 

mobiliteitsbehoeften opgemaakt. De omgevingsanalyse heeft o.m. betrekking op de huidige 

infrastructuren en de aangeboden mobiliteitsdiensten. Het resultaat is een oriëntatienota 

die een stand van zaken weergeeft van de problemen en de gewenste oplossingsrichtingen 

voor het mobiliteitsbeleid. 

• Fase 2: opbouw strategische visie en operationele doelstellingen : Het onderzoek in vorige 

fase heeft geleid tot verschillende bouwstenen. Deze moeten nog worden geïntegreerd in 

één samenhangende strategische visie . In de tweede fase worden vooreerst de operationele 

doelstellingen betreffende de mobiliteitsontwikkeling geformuleerd. Vervolgens wordt in 

één of meerdere ontwikkelingsscenario’s de gewenste mobiliteitsontwikkeling omschreven, 

te beschouwen als een verkenning van de redelijkerwijs in aanmerking te nemen 

alternatieven, die t.o.v. mekaar worden afgewogen, en waarbij een voorkeurscenario wordt 

bepaald. Tenslotte wordt aangegeven in hoeverre de gewenste mobiliteitsontwikkeling is 

afgestemd op andere beleidsplannen. Het resultaat is een strategische langetermijnvisie 

voor de gewenste mobiliteitsontwikkeling. Het mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien 

jaar en kan een doorkijkperiode van dertig jaar omvatten. De operationele 

beleidsdoelstellingen omschrijven hoe de gewenste mobiliteitsontwikkeling wordt 

gerealiseerd en wie daarvoor verantwoordelijk is. 

• Fase 3: actieplan: In de derde fase wordt het eerder gekozen ontwikkelingsscenario voor de 

mobiliteit verder uitgewerkt tot een beleidsscenario. Het beleidsplan spreekt zich uit over het 

gewenste openbaar vervoernetwerk, het fietsroutenetwerk, het privaat gemotoriseerd 

verkeer, het logistieke netwerk, de infrastructuur over de diverse modi heen,… én over de 

diverse onderlinge verknopingsvormen. Om een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling na 

te streven wordt een aanzet van ruimtelijk (locatie)beleid uitgewerkt. Tevens komt het 

flankerend beleid aan bod, waarbij wordt ingezet op initiatieven om het verplaatsingsgedrag 

te beïnvloeden, innoveren om nog effectiever te zijn, of (beter) samenwerken om (nog) meer 

te bereiken. Het beleidsplan wordt geconcretiseerd in een actieplan. Verder worden 

eventuele voorstellen tot wijziging van andere beleidsplannen, en voorstellen tot monitoring 

en evaluatie in het mobiliteitsplan opgenomen. Relevante elementen uit het 

participatietraject worden meegenomen en/of verwerkt. Het resultaat is een actieplan met 

de operationele doelstellingen, maatregelen, middelen, verantwoordelijkheden en timing. 

Voorafgaand aan het eigenlijke MER  worden eventuele milieueffecten reeds in overweging genomen 

tijdens de getrapte besluitvorming van het planningsproces. In het proces wordt eerst op basis van 

een kwalitatieve beoordeling van mobiliteitsdoelstellingen, potentiële milieueffecten en aftoetsing 

met diverse maatschappelijke doelstellingen (economisch, milieu, klimaat, ruimte, welzijn, 

Met opmerkingen [SJ5]: VMM96 - 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: 

Met opmerkingen [SJ6R5]: Het betreft geen ruimtelijk beleid wel 
een mobiliteitsbeleid. Uiteraard is zoeken naar synergiën een 
opportuniteit. 
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gezondheid…) een specifiek duurzaam scenario (of beleidskeuze) geselecteerd. Deze keuze wordt dan 

verder in het proces in detail uitgewerkt naar een specifiek beleidsscenario, dat op zijn beurt aan een 

milieubeoordeling conform de MER-procedure wordt onderworpen. 

Deze nota vormt de eerste stap in de milieubeoordeling van het Regionale Mobiliteitsplan en is gericht 

op het in beeld brengen van de te verwachten milieu-effecten (hoofdstuk 5) en het uitvoeren van een 

quick- scan van de alternatieve scenario’svisienota die werden ontwikkeld (hoofdstuk 6). Ze vormt 

mee de onderbouwing voor de keuze voor één beleidsscenario dat in de volgende fase verder 

geconcretiseerd zal worden.   

1.4 Voorstelling van het team dat het strategisch MER opmaakt 

Het milieueffectrapport wordt opgemaakt door een team van deskundigen onder leiding van een 

erkende MER- coördinator. Filip Lauryssen (erkenningsnummer LNE/ERK/MERCO/2019/00019) neemt 

voor het strategisch MER voor het Regionaal Mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent de rol van MER-

coördinator op. Hij wordt daarin bijgestaan door Vincent Vandewoude. De volgende deskundigen 

werken mee aan de milieueffectrapportage: 

 

− Mens, ruimte 
Jonas De Temmerman 
Sam Hox 
 

− Biodiversiteit 
Jos Van Winckel 
 

− Mens, gezondheid 
Anke Coolens 
Vincent Vandewoude 
 

− Klimaat 
Oscar Vercleyen 
 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt het regionaal mobiliteitsplan dat het voorwerp zal vormen van 

de milieueffectrapportage voorgesteld. Eerst wordt in algemene termen ingegaan op de plaats van 

het regionale mobiliteitsplan in het bredere mobiliteitsbeleid in Vlaanderen, en op de doelstellingen 

van het mobiliteitsbeleid. Vervolgens worden de op dit moment gekende elementen van het regionaal 

mobiliteitsplan Mechelen (inbegrepen de verschillende voorliggende scenario’s) toegelicht. 

In hoofdstuk 3 worden een aantal methodologische uitgangspunten van de milieueffectbeoordeling 

beschreven. Aandacht gaat daarbij onder meer uit naar de afbakening van het studiebereik, naar de 

definitie van de referentiesituatie, en naar het gebruik van de strategische verkeersmodellen. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de referentiesituatie, en specifiek op de autonome en gestuurde 

evoluties die een invloed kunnen hebben op die referentiesituatie. 

In hoofdstuk 5 worden voor de verschillende thema’s (receptordisciplines) de relevante 

beleidsdoelstellingen en het bijhorende voorgestelde toetsingskader weergegeven.  

Met opmerkingen [SJ7]: Gent74 - Stad Gent wenst erkende 
deskundigen op te nemen.  

Met opmerkingen [SJ8R7]: wij zullen het sMER inderdaad schrijven 
en valideren in samenwerking met erkende MER deskundigen. De 
MER coördinator is erkend en zal waar nodig het team van MER 
deskundigen consulteren.  

Met opmerkingen [SJ9]: VMM102 – Erkende MER deskundigen zijn 
een meerwaarde. 

Met opmerkingen [SJ10R9]: De MER coördinator 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. 
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In hoofdstuk 6 wordt onder vorm van een quick scan een eerste inschatting gegeven van de mogelijk 

aanzienlijke effecten van de verschillende voorliggende strategieën van het plan. 

Hoofdstuk 7 tenslotte vormt een bijlage waarin het verkeersmodel verder toegelicht wordt. 
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2. VOORSTELLING VAN HET REGIONAAL MOBILITEITSPLAN 

2.1 Plaats binnen het mobiliteitsbeleid 

2.1.1 Relatie tussen vervoerregio en beleid op Vlaams en gemeentelijk niveau  

 

De Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 is een visietekst over waar Vlaanderen naartoe wil met mobiliteit 

tegen het jaar 2040. Ze bevat een aantal duidelijke perspectieven voor mobiliteit in de toekomst, 

complementaire beleidsprioriteiten en hefbomen om die te realiseren, samen met nieuwe keuze- en 

denkpatronen om de transitie naar een meer duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Deze visietekst 

dient als kader voor het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen de komende 20 jaar en dit zowel op Vlaams 

niveau als op niveau van de vervoerregio’s en de lokale besturen. Volgens het decreet basismobiliteit 

is Vlaanderen bevoegd voor het kernnet openbaar vervoer, het hoofdwegennet, de fietssnelwegen, 

de Vlaamse spoorstrategie, het transport over water en de pijpleidingen. Vlaanderen is tevens 

bevoegd voor de knooppunten die horen bij dit netwerk. 

De gemeenten van hun kant zijn bevoegd voor lokale wegen II en III, lokale verbindingen voor fietsers 

en voetgangers, het netwerk trage wegen en het parkeerbeleid. Zij zijn tevens bevoegd voor de 

HoppinMobipunten. 

Volgens het Decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid  gebeurt de afstemming 

van het mobiliteitsbeleid in relatie tot basisbereikbaarheid voor alle betrokken actoren op Vlaams en 

lokaal niveau maximaal op het niveau van de vervoerregio. Dat neemt niet weg dat het voor een 

gemeente of groep van gemeenten belangrijk kan zijn om voor een aantal lokale uitdagingen op het 

Met opmerkingen [SJ11]: Eeklo16 - geen opmerkingen op NIA 
wel verbetering op pag. 8 mobipunt moet Hoppinpunt zijn  

Met opmerkingen [SJ12R11]: / 
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grondgebied van de gemeente of in het grensgebied van buurgemeenten een antwoord te bieden via 

een planmatige aanpak. Daarom kan het naar omstandigheden zinvol zijn dat gemeenten een lokaal 

mobiliteitsplan opmaken dat zowel operationele doelstellingen en prioriteiten kan vaststellen op 

intergemeentelijk als op gemeentelijk niveau. Voor zover er geen conflicten met de hogere 

mobiliteitsplannen ontstaan, kan dit planningsniveau bijgevolg nog steeds een meerwaarde blijven 

hebben. 

2.1.2 Doelstellingen van het mobiliteitsbeleid op Vlaams niveau 

De mobiliteitsvisie 2040 formuleert 4 perspectieven voor 2050  

• Er zijn geen zware verkeersslachtoffers meer in 2050 

• Er zijn geen vervoersemissies meer in 2050 

• Er is een vlotte en naadloze mobiliteit in 2050 

• De materiaal voetafdruk vermindert met 60% tegen 2050 

Dit impliceert dat op vlak van personenmobiliteit duurzame mobiliteitsoplossingen voor iedereen in 

2050 binnen handbereik zijn. Op vlak van goederenvervoer impliceert dit dat er wordt ingezet op 

competitieve duurzame logistieke oplossingen. 

Om deze perspectieven en praktische invulling voor een duurzame, veilige, vlotte en betrouwbare 

personen- en goederenmobiliteit in Vlaanderen waar te maken, worden twaalf beleidsprioriteiten 

naar voren geschoven die ondergebracht worden in vier complementaire beleidsthema’s.  

BELEIDSTHEMA 1: KNOOPPUNTEN EN NETWERKEN – 

‘GEÏNTEGREERDE EN GEKOPPELDE NETWERKEN VOOR EEN BETERE MOBILITEIT’ 

1. ontwikkelen van een multimodaal en hiërarchisch mobiliteitssysteem voor optimale 

bereikbaarheid 

2. actief systeemmanagement toepassen 

3. een integrale gebruikersgedreven en omgevingsgerichte benadering 

BELEIDSTHEMA 2: DATASTRATEGIE EN DIGITALISERING– ‘HET VERWELKOMEN VAN DATA EN 

VOORUITSTREVENDE DIGITALE TECHNOLOGIE VOOR EEN BETERE MOBILITEIT’ 

4. delen kwaliteitsvolle data op een veilige, transparante en snelle manier 

5. sturen op maximale interconnectiviteit en interoperabiliteit 

6. een performant mobiliteitsdatasysteem en -aansturing 

BELEIDSTHEMA 3: AANBODZIJDE  – ‘GEZOND FUNCTIONEREN VAN DE AANBODZIJDE’ 

7. komen tot een kwaliteitsvol vraaggedreven vervoersaanbod 

8. komen tot een gelijk speelveld tussen de modi 

9. verduurzamen van het vervoersaanbod en de netwerken 

BELEIDSTHEMA 4: VRAAGGEDRAG – ‘EEN DUURZAAM, VEILIG, EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN HET 

MOBILITEITSSYSTEEM’ 

10. verhogen van de bereidheid om te veranderen 

11. belonen van gewenst gedrag en ontmoedigen ongewenst gedrag 

12. sturen op basis van een integrale afweging 

De uitwerking ervan dient in sterke mate samen met de vervoerregio’s te gebeuren. 

Met opmerkingen [VV13]: OVL89 - 1. Het opnemen van de huidige 
gehanteerde beleidsmatige netwerken, op korte en op lange 
termijn, waarbij ook de taak van de provincie wordt vermeld.   

Met opmerkingen [VV14R13]: wij zullen de taak van de provincie 
scherper stellen in het sMER 
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2.2 Het regionaal mobiliteitsplan voor Vervoerregio Gent op hoofdlijnen 

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de 

vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Vervoerregio Gent heeft op 7 juli 2020 de oriëntatienota 

goedgekeurd. De oriëntatienota is een eerste stap in de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. De 

oriëntatienota beschrijft hoe onze mobiliteit georganiseerd is, hoe de bestaande netwerken gebruikt 

worden, hoe we ons verplaatsen, welke verplaatsingsrelaties er zijn, … Ook knelpunten en mogelijke 

oplossingsrichtingen komen aan bod. Kortom, de oriëntatienota geeft een beeld van de bestaande 

toestand van mobiliteit in onze regio. 

De oriëntatienota vormt het vertrekpunt voor de tweede fase in de opmaak van het regionaal 

mobiliteitsplan. In deze tweede fase werd reeds de Visienota met de globale doelstellingen en visie 

goedgekeurd door de vervoerregioraad op 28/01/2022. De visienota formuleert de visie op de 

toekomstige mobiliteit in Vervoerregio  Gent en doet dit voor zowel het personenvervoer als het 

logistiek vervoer. Het is evenwel geen eindproduct. Wat deze visienota nog niet bevat, is een 

beleidsscenario dat ondubbelzinnig de visie 2030 en 2050 alsook de bijhorende netwerken en 

actieplan vastklikt. Om tot een beleidsscenario te komen, zal nog input moeten komen vanuit het 

MER-traject, de verkeersmodellering en verder debat met de kerngroep en stakeholders. 

Waarom een visienota? Tussen het opleveren van de concept synthesenota en deze visienota vonden 

intensieve gebiedsgerichte sessies plaats waarbinnen nog openstaande vragen grondig werden 

doorgesproken. De gevoerde gesprekken maakten het mogelijk om heel wat openstaande punten weg 

te werken en de globale visie verder te verscherpen. Het is belangrijk om voor de verder uitwerking 

van het RMP en dus ook het opmaken van het actieplan te kunnen terugvallen op een solide, gedragen 

basis. Voorliggende visie vormt deze basis. Van hieruit zal naar een beleidsscenario worden 

toegewerkt de komende maanden. Deze visienota dient tevens ook als basis voor een quick scan 

waarin de voorgestelde maatregelen aan een doorkijk naar milieuthema’s worden onderworpen 

met als doel geïntegreerd proces in een vroeg stadium te voeden. 

Onderstaande tekst is een synopsis van de inhoud van de visienota en dus ook het eerste deel van de 

concept synthesenota die momenteel in verdere opmaak is. 

2.2.1 Samen vooruit: Doelstellingen 

Het bepalen van ambities en doelstellingen startte vroeg in het proces. Er waren verschillende 

politieke raden nodig in de periode oktober 2020 – februari 2021 om uiteindelijk tot een beslissing te 

komen over de set ambities, strategische doelstellingen en de doorvertaling naar operationele 

doelstellingen. 

De vervoerregio formuleert 7 ambities. Deze zijn een samenvatting van wat we, nu en in de toekomst, 

belangrijk vinden. Ze vormen het ‘vizier’ dat we voor ogen moeten hebben bij de opmaak én het 

uitrollen van onze mobiliteitsvisie. 
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De zeven ambities zijn normatieve doelstellingen en kunnen ruim worden opgevat. De formulering 

van strategische doelstellingen verduidelijken de effecten die beoogd worden bij elke ambitie, 

hiervoor verwijzen we naar pagina 22-28 in de Visienota. 

Om ons toekomstig beleid ook te kunnen monitoren en evalueren, willen we deze ambities en 

strategische doelstellingen eveneens vertalen naar enkele operationele doelstellingen. We kiezen 

ervoor om te focussen op een beperkt aantal goed onderbouwde operationele doelstellingen, deze 

worden gevoed door doelstellingen op hogere niveaus (zie de Vlaamse doelen en targets in de 

Visienota pagina 22-28). 

2.2.1.1 Modal shift personenvervoer 

We spreken de ambitie uit om het auto-aandeel tegen 2030 en 2040 terug te brengen volgens 

onderstaande schema’s.  

 

Modal shift logistiek vervoer 

Er zijn geen cijfers op niveau van de vervoerregio’s die de huidige modal split van het logistiek vervoer 

weergeven. De doelstelling op Vlaams niveau wordt daarom overgenomen voor Vervoerregio Gent. 

De weergegeven doelstelling komt uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan. 
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Verkeersdoden en -gewonden 

In 2019 stierven in onze vervoerregio 35 mensen en werden 306 mensen zwaargewond in het verkeer. 

We streven in onze vervoerregio naar nul verkeersdoden, in overeenkomst met de ‘Vision Zero’ van 

de Vlaamse Overheid, zoals geformuleerd in het Vlaams Verkeersveiligheidsplan. Er worden geen 

tussentijdse doelstellingen opgesteld, we wensen immers zo snel mogelijk het streefcijfer van nul 

verkeersdoden te bereiken. 

2.2.2 Leidende principes 

De ambitieuze doelstellingen vragen om een integrale aanpak. Daarbij horen 3 grote pijlers: het 

mobiliteitsaanbod verbeteren, gedragsverandering actief ondersteunen en ruimte en mobiliteit beter 

op elkaar afstemmen. Vervoerregio Gent zet evenwaardig in op deze drie pijlers om zo de broodnodige 

mobiliteitstransitie te realiseren. Werken aan zowel de aanbodzijde (mobiliteitsaanbod) als aan de 

vraagzijde (gedrag en ruimte) zal immers de grootste modal shift opleveren. 

2.2.3 Vertrekbasis 

Onze mobiliteitsvisie gaat verder dan het louter bevestigen van de huidige netwerken. Tegelijk 

vertrekken we niet van een wit blad, en houden we rekening met wat er vandaag is. De oriëntatienota 

beschrijft in detail de huidige situatie in onze regio. Dit biedt een solide vertrekbasis voor de visie. In 

de visienota wordt beknopt de huidige ruimtelijke structuur en vervoersvraag, de bestaande 

infrastructuur en de lopende plannen en projecten beschreven (zie pagina 41-48 in de Visienota). 

2.2.4 Geïntegreerde visie: Vervoerregio Gent wil MEER én MINDER 

MEER! Aan de ene kant schakelen we een versnelling hoger en bereiken reizigers en goederen sneller, 

duurzamer en vlotter hun bestemming. Dit betekent 

• MEER keuze voor de fietsers met een meerlagig fietsnetwerk 

• MEER en sneller openbaar vervoer met Hoogwaardig Openbaar Vervoer als ruggengraat 

• Vlottere doorstroming op hoofdwegen 

• MEER duurzame transportmodi met een sterk logistiek netwerk efficiënte hubs 

MINDER! Aan de andere kant nemen we bewust gas terug en toveren we onze stadswijken, 

dorpskernen en omliggende landschappen om tot aangename omgevingen waar de mens centraal 

staat.  

• MINDER autoverplaatsingen door een fijnmazig fietsnetwerk 

• MINDER doorgaand auto- en vrachtverkeer in kernen binnen autoluwe mazen 
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• MINDER aandeel voor auto en vracht bij investeringen infrastructuur en meer aandeel voor 

fiets en openbaar vervoer 

Het is verleidelijk te denken dat je kan kiezen voor enkel MEER: het stimuleren en investeren in 

duurzame modi zonder ook maatregelen te nemen rond het vertragen en reduceren van niet-

duurzame modi (MINDER). 

De vervoerregio kiest zowel voor MEER (duurzame modi), als voor MINDER (niet-duurzame modi) 

want het ene kan niet zonder het andere: het is een én-én verhaal waar MEER en MINDER hand in 

hand gaan. 

Deze geïntegreerde visie is de basisfilosofie voor mobiliteit in onze regio. 

2.2.5 7 strategieën 

De meer-en-minder-aanpak wordt verder vertaald in 7 strategieën. Zij vormen op hun beurt de basis 

voor de netwerken binnen het beleidsscenario in het regionaal mobiliteitsplan. 

Er zijn zes thematische strategieën: openbaar vervoer, fiets, knopen, auto, logistiek en ruimte. Een 

zevende en laatste strategie behandelt enkele horizontale thema’s zoals gedrag, parkeren, 

verkeersveiligheid en innovatie. 

2.2.5.1 OV | OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT VAN ONZE REGIO 

Het OV-netwerk is samengesteld uit verschillende lagen, die elk op een verschillend schaalniveau 

functioneren en elk een eigen netwerklogica hebben in relatie met de bijhorende verplaatsingsafstand 

en -snelheid. 

Op regionaal niveau is het OV-netwerk opgebouwd uit drie pijlers.  

1. De eerste pijler betreft het uitbouwen van het openbaar vervoer daar waar de grootste 

verplaatsingsstromen zijn en waar er een hoge OV potentie is. Dit omvat: 

- Het opwaarderen en uitbreiden van het S-net, het gewestelijk voorstadstreinnet  

- Het uitbouwen van interstedelijk HOV voor interstedelijke verbindingen met een 

belangrijk potentieel.  

- Het uitbouwen van een HOV-stadsnetwerk. Dit omvat zowel het verlengen van 

bestaande tramlijnen als het realiseren van nieuwe HOV lijnen tot in de randgemeenten 

met de focus op een hogere frequentie en vlotte doorstroming. 
 

2. Als tweede pijler ligt de focus op het verbinden van de economische polen met 

(inter)regionale knopen om de multimodale bereikbaarheid van economische polen en 

tewerkstellingsplekken te faciliteren. 
 

3. Als derde pijler ligt de focus op het verbinden van de (grootste) kernen met de meest 

interessante en meest nabije (inter)regionale OV-knoop door het fijnmazige bundelen van 

stromen tot sterke OV-assen binnen de regio. 

Deze 3 pijlers werken complementair en dienen een optimale ontsluiting met het openbaar vervoer 

te garanderen. Zo kan je via het kernnet, aanvullend net en/of Vervoer op maat vlot en snel aansluiten 

op het S-net of HOV-verbinding. 

Een gelaagd OV-netwerk wordt gekenmerkt door een aantal kwaliteitseisen per schaalniveau. Dit 

omvat: 



 

14  Nota inhoudsafbakening  strategisch MER Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Gent  

- Snelheid (vlotte doorstroming), betrouwbaarheid, efficiëntie en hoge frequentie 

- Gegarandeerde aansluitingen op knooppunten 

- Comfortabele en kwalitatieve halte-infrastructuur en materieel 

- Duidelijk, eenvoudig, herkenbaar en complementair OV-netwerk 

De transitie naar een complementair OV-netwerk dient gefaseerd te gebeuren met als doel telkens te 

streven naar een beter (H)OV. 

2.2.5.2 FIETS | FIJNMAZIG EN DIVERS FIETSNETWERK 

Om fietsers in onze regio extra te steunen en stimuleren, maken we werk van een fijnmazig en divers 

fietsnetwerk waarmee telkens rekening gehouden is met verschillende types gebruikers. Met drie 

soorten lagen willen we een antwoord bieden aan de verschillende behoeften van de fietsers.  

1. Fietssnelwegen begeleiden je op een supersnelle en aangename manier naar de grootste 

steden en economische poorten binnen en buiten onze regio. 

2. Veilige fietsinfrastructuur wordt voorzien langs verkeersassen in onze regio. Zowel langs 

drukke steenwegen als langs lokale wegen die een belangrijke rol in het autonetwerk spelen 

voorzien we veilige fietsassen. 

3. Autoluwe kwaliteitsfietsroutes zijn aangename en aantrekkelijke routes en bestaan in 

kernen uit fietsassen en in buitengebied uit autoluwe landelijke wegen. 

De autoluwe kwaliteitsfietsroutes vormen vanuit de visie op fiets de hefboom om een modal shift te 

realiseren waarbij we minder wagens willen toelaten op het lokale wegennet en meer voorrang willen 

geven aan de veiligheid en het comfort van de fietsers. Dit is een noodzakelijke transitie die gefaseerd 

zal verlopen.  

De transitie naar een fijnmazig en divers fietsnetwerk dient gefaseerd te gebeuren met als doel 

telkens te streven naar betere verkeersveiligheid, meer comfort en aantrekkelijker fietsroutes.  

De kwalitatieve inrichting van de fietsinfrastructuur van elk deze lagen van het fietsnetwerk in de 

vervoerregio volgt de principes en richtlijnen uit het vernieuwde fietsvademecum. Absoluut 

uitgangspunt is dat alle fietsinfrastructuur steeds de veiligheid van de fietsers en andere 

weggebruikers verzekert, dat ze vlot en comfortabel fietsverkeer mogelijk maakt, en dat ze op maat 

van elk type fietser is vormgegeven.  

De aanbeveling van een degelijk uitgebouwd bewegwijzeringssysteem en bijhorend digitaal 

routeringssysteem wordt daarbij gevolgd. 

2.2.5.3 AUTO | VERKEERSLUWE MAZEN IN EEN VERBINDEND WEGENNET 

De vervoerregio’s bouwen samen met Vlaanderen aan een nieuwe wegencategorisering. Deze bouwt 

een visie op drie niveau’s: 

1. internationaal en interregionaal doorgaand verkeer op (Europese en Vlaamse) 

hoofdwegennet 

2. regionaal en interlokaal verkeer doorgaand verkeer op het dragend wegennet (regionale en 

interlokale wegen) 

3. lokaal verkeer op het lokale wegennet (lokale ontsluitings- en erftoegangswegen)  

Het opzet van de nieuwe wegencategorisering ondersteunt de geïntegreerde visie en betekent voor 

het gemotoriseerd verkeer:  

- Het ontraden van het autogebruik voor korte afstanden binnen en tussen autoluwe mazen 

Met opmerkingen [SJ15]: AZG20 - Vraag: Hoe zit het met de 
frequentie in de laatavonduren en ’s nachts? 

Met opmerkingen [SJ16R15]: 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. 
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- Het bundelen van noodzakelijke verplaatsingen met de wagen op het hoofd- en dragend 

wegennet 

- Het toelaten van minder wagens op het lokale wegennet door het weren van doorgaand 

verkeer 

- Het actief weren van auto’s op lokale wegen die geselecteerd zijn als autoluwe 

kwaliteitsfietsroutes (zie visie fiets) door het nemen van circulatiemaatregelen of 

snelheidsmilderende maatregelen.  

Met het minimaliseren van conflicten met zwakke weggebruikers en de veilige uitbouw van het 

dragend wegennet, draagt deze visie bij aan een hogere verkeersveiligheid. 

Aldus kan de autogebruiker overal geraken mits deze een andere route dient te kiezen of trager te 

rijden om meer ruimte vrij te maken voor duurzame modi en kwalitatieve en leefbare publieke ruimtes 

in de woonomgevingen. Enkel zo kunnen de duurzame modi concurreren met de wagen en kan een 

modal shift waargemaakt worden. 

2.2.5.4 KNOPEN | VLOT OVERSTAPPEN AAN HOPPINS 

Hoppins worden knooppunten van duurzame mobiliteit, waar er eenvoudig en vlot van de ene 

vervoerswijze naar de andere kan overgestapt worden. Deze mobiliteitsknooppunten worden 

opgedeeld in 4 niveau’s: 

1. De interregionale hoppins zijn de belangrijkste treinstations in onze regio. 

2. De regionale hoppins zijn cruciaal in het functioneren van onze regionale mobiliteit. Dit zijn 

trein- of busstations waarin verschillende regionale OV-lijnen samenkomen. 

3. De lokale hoppins bereiken een kleiner gebied. Het is het centrale knooppunt waar 

verschillende soorten van (deel)mobiliteit samen komen. In elke kern is er minstens één 

lokale hoppin. Ook nabij belangrijke tewerkstellingsgebieden of andere attractiepolen 

selecteren worden lokale hoppins geselecteerd.  

4. De laatste categorie zijn de buurthoppins. Zij vullen de hoppins van de hogere categorieën 

aan. Deelmobiliteit, zoals deelauto’s en deelfietsen, vormt hier de basis van het 

mobiliteitsaanbod. 

Om de functie van een hoppin in ons mobiliteitsnetwerk beter te kunnen duiden, worden aan elke 

hoppin één of meerdere ‘rollen’ gekoppeld.  Er zijn vijf rollen die een hoppin kan opnemen. De rollen 

zijn gebaseerd op de vervoerswijzen die voor het voor- en natransport gebruikt worden. 

2.2.5.5 LOGISTIEK EN VRACHT | EFFICIËNTE LOGISTIEK MET MINIMALE IMPACT 

Om zich economisch te kunnen blijven ontwikkelen en de welvaart te garanderen, is de bereikbaarheid 

van de regio voor vrachtstromen cruciaal. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 

verkeersleefbaarheid en –veiligheid binnen de regio.  

1. Een goed locatiebeleid maakt dat overlast van vrachtstromen voorkomen wordt en 

transportafstanden geminimaliseerd. Door slimme positionering van knopen en 

bedrijvigheid is een toegangspunt tot het multimodale netwerk nooit ver weg. Waar 

mogelijk wordt gekozen voor binnenvaart of spoor. 

2. Duurzaam transport wordt gestimuleerd door in te zetten op een verknoopt (multimodaal) 

netwerk. Elke knoop vervult zijn eigen rol binnen het netwerk: 

- toegang geven tot het spoor- of binnenvaartnetwerk 

- voorkomen van overbodige voertuigkilometers door bundelen van verschillende 

deelvrachten tot volle vrachten 

- rol in de bevoorrading van een verstedelijkt gebied 

Met opmerkingen [SJ17]: AZG22 - 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.  

Met opmerkingen [SJ18R17]: Ontharding en vergroening zijn 
milderende maatregelen die inderdaad kunnen meegegeven worden 
naar een volgende fase project.  
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Noot: In de Visienota worden reeds POTENTIËLE locaties voor logistieke knooppunten vernoemd. Dit 

is stof voor de verdere uitwerking, de locaties dienen nu nog niet goedgekeurd te worden. 

Ook in een multimodale toekomst zullen vrachtwagens nog een belangrijke rol blijven opnemen. Niet 

elk transport leent zich voor een modal shift en voor- en natrajecten tussen logistieke multimodale 

knopen en bedrijven blijven nodig. Om overlast en onveilige situaties te voorkomen wordt ingezet op 

routering van vrachtwagens: maximaal weren uit woonkernen met een gegarandeerde 

bereikbaarheid van de regio. De vervoerregio wil ook de problematiek van vrachtwagenparkeren 

verder opnemen en een beleid vormen dat zowel aansluit bij het hogere kader als voorziet in de noden 

van de regio. 

2.2.5.6 RUIMTE | SLIM RUIMTEGEBRUIK STIMULEERT DUURZAME MOBILITEIT 

Ons verplaatsingsgedrag en de locaties waar we wonen, werken, winkelen en onze vrije tijd 

doorbrengen, hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Slim ruimtegebruik stimuleert zo op termijn 

duurzame mobiliteit. Een doordacht locatiebeleid voor woningen, winkels, bedrijven en andere 

functies is cruciaal in ons mobiliteitsbeleid. 

Het sleutelwoord in ons locatiebeleid is nabijheid: duurzame mobiliteit vraagt minder en/of kortere 

verplaatsingen.  

- Woonverdichting gebeurt in kernen met een goed voorzieningenniveau en goede 

knooppuntwaarde. 

- Functies die veel personen aantrekken vestigen zich aan belangrijke OV-knooppunten.  

- Om het goederenverkeer te verduurzamen, is het noodzakelijk deze attractoren op 

bimodaal/multimodaal ontsloten locaties te vestigen. 

2.2.5.7 SAMEN BOUWEN AAN SLIMME MOBILITEIT 

Mobiliteit gaat over mensen. Deze hebben vaak sterk ingesleten gewoonten. De infrastructuur is één 

element. Het sturen van gebruik is dan ook het tweede element: modal shift zowel in personenvervoer 

als goederenvervoer vereist gedragsverandering.   

Er is nood aan een nieuwe mobiliteitscultuur, een cultuur die mensen en bedrijven minder afhankelijk 

maakt van autobezit en -gebruik. Deze visie wil deze maatschappelijke transitie verder versterken en 

bovenal versnellen! 

Vertrekkend vanuit de behoeften en leefwereld van de gebruikers wil de vervoerregio inspelen op elk 

van deze elementen: 

- Via mobiliteitsmanagement wordt vanuit de verplaatsingsmotieven en doelgroepen ingezet 

op het 

- sensibiliseren en stimuleren van duurzame modi. Daarbij wordt ingespeeld op bestaande 

initiatieven 

- van zowel lokale als bovenlokale actoren.  

- Met verkeersmanagement alsook met regelgeving en fiscaliteit kan gedrag effectief worden 

beïnvloed. 

- Een leesbaar en gebiedsgericht parkeerbeleid draagt in sterke mate bij tot de noodzakelijke 

transitie om het gebruik van de wagen te ontmoedigen. 

- Innovatie, nieuwe technologie en nieuwe mogelijkheden binnen bovenstaande elementen 

worden hierbij ten volle aangegrepen. 

In een volgende fase zullen bovenstaande thema’s aangevuld met horizontale thema’s 

verkeersveiligheid en inclusiviteit verder worden uitgewerkt en als onderdeel van het RMP worden 

opgenomen. 
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3. METHODOLOGISCHE ELEMENTEN VAN DE MILIEUBEOORDELING 

3.1 Afbakenen van het studiebereik (scoping) 

In zijn meest algemene vorm betekent scoping ‘het afbakenen van het bereik van de 

milieueffectrapportage’. Dit houdt onder meer het identificeren in van de milieueffecten die ‘mogelijk 

aanzienlijk’ zijn, en die dus in het MER moeten bestudeerd worden. Tijdens de scopingsfase wordt ook 

vastgelegd welke beoordelings- en significantiecriteria zullen gebruikt worden om de effecten uit te 

drukken, welke onderzoeksmethodes zullen ingezet worden, en wat de nagestreefde diepgang en 

detailniveau is. Scoping moet ervoor zorgen dat de milieubeoordeling focust op wat echt van belang 

en zo bijdraagt tot een onderbouwde besluitvorming met betrekking tot de regionale 

mobiliteitsplannen. 

Het ’bereik’ van de milieueffectrapportage wordt meestal ook gezien in termen van tijd, ruimte en  

mogelijke alternatieven. De scopingsoefening zal dus ook het volgende omvatten: 

- het vastleggen van de te bestuderen alternatieven (scenario’s) 

- het vastleggen van het referentiejaar 

- het vastleggen van die elementen van de autonome en gestuurde ontwikkeling die in de 

milieubeoordeling zullen worden meegenomen  

- het afbakenen van het plan  

- het afbakenen van het studiegebied en eventueel van aandachtspunten binnen dit 

studiegebied  

Het afbakenen van het studiebereik heeft in essentie betrekking op enerzijds wat we gaan bestuderen 

(welke impacts zijn relevant?) en anderzijds hoe we dat gaan doen (welke methodes gebruiken we?). 

 

3.1.1 Mogelijk aanzienlijke effecten 

Onderstaande figuur geeft op hoofdlijnen weer hoe de relatie wordt gelegd tussen enerzijds de 

maatregelen die zijn opgenomen in het regionaal mobiliteitsplan en anderzijds de te bestuderen 

effecten.  

In eerste instantie worden de maatregelen opgedeeld naar de modus waarop ze betrekking hebben 

(voetgangers, fiets, openbaar vervoer, personenwagens). Voor elke maatregel kan worden ingeschat 

wat de impact is op de verkeersstromen (waar komt het verkeer voor, hoeveel verkeer, wat is de 

modale verdeling). Voor deze inschatting kan gebruik gemaakt worden van een verkeersmodel (zie 

verder). Samen met het type voertuigen bepalen de verkeersstromen hoeveel emissies het verkeer 

veroorzaakt en waar die voorkomen. Onder emissies verstaan we zowel lucht- als geluidsemissies. 

Deze emissies hebben op hun beurt een impact op de receptoren biodiversiteit, mens en klimaat. 

Binnen een RMP kunnen ook infrastructurele aspecten aan bod komen (bv. 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 algemene inschatting gemaakt worden van de effecten op 

zowel mens, biodiversiteit, klimaat als landschap. 

Zoals de figuur laat zien is de benadering receptorgericht (zie ook §3.3). Dat betekent dat de effecten 

worden besproken op het niveau van de receptoren mens, ruimte, biodiversiteit en klimaat. Andere 

thema’s kunnen als intermediaire stappen besproken worden, maar worden niet beoordeeld. 

Bijvoorbeeld: de menselijke gezondheid hangt onder meer af van de luchtkwaliteit. Het ligt dus voor 

Met opmerkingen [SJ19]: VMM104 - 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. 

Met opmerkingen [SJ20R19]: Het is niet de intentie om de 
doelstellingen van het RMP te beoordelen, wel de invloed op de 
receptordisciplines. 
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. 

Met opmerkingen [VV21]: VMM186 - 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. 

Met opmerkingen [VV22R21]: 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. 
 

Met opmerkingen [SJ23]: VMM106 - 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. 

Met opmerkingen [SJ24R23]: Wordt verduidelijkt in het sMER 

Met opmerkingen [SJ25]: AZG24 - Akkoord 

Met opmerkingen [SJ26R25]: Geen reactie vereist. 

Met opmerkingen [SJ27]: VMM147 - 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. 

Met opmerkingen [SJ28R27]: 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.   
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de hand ook een uitspraak te doen over de effecten van het plan op de luchtkwaliteit, zonder hier 

echter een beoordeling aan te koppelen. 

 

 

3.1.2 Beoordelingssystematiek 

Gezien het strategische karakter van het onderzoek brengen de we voornaamste potentiële effecten 

van het plan in beeld op basis van een beknopt aantal duidelijke en beleidsmatig relevante criteria. 

Verderop in deze nota inhoudsafbakening (zie hoofdstuk 5) worden deze criteria voor elk van de 

receptorthema’s nader beschreven. 

Om inzicht te verwerven in de wijze waarop de maatregelen in het RMP de mobiliteit op hoofdlijnen 

beïnvloeden wordt gebruik gemaakt van een multimodaal verkeersmodel. De modellering laat toe om 

een inschatting te maken van de impact die het plan zal hebben op effecten die direct toe te wijzen 

zijn aan de verkeersstromen, met name de emissies. Een meer gedetailleerde beschrijving van het 

model is terug te vinden in §4.2.2. 

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, zoals weergegeven in onderstaande figuur. De kleur van de grote ring geeft daarbij de 

nog af te leggen weg (“distance to target”) voor de beleidsdoelstellingen van het thema 

(receptordiscipline) weer. Het gaat hierbij om de nog af te leggen weg zonder rekening te houden met 

de impact van het RMP. De kleur en het symbool van de kleine bol geven een indicatie van het belang 

van het effect van het alternatief RMP op het thema. Deze combinatie laat toe enerzijds aan te geven 

op welke punten het RMP goed of minder goed scoort, maar zet tegelijk deze score af tegen de nog af 

te leggen weg (via acties op verschillende bestuursniveaus) vooraleer de doelstellingen bereikt zijn.  

Een positieve bijdrage van het RMP betekent dus niet in alle gevallen dat het bereiken van de 

doelstelling substantieel dichterbij komt, juist omdat het bereiken van die doelstelling van tal van 

andere autonome en beleidsgestuurde evoluties kan afhangen. We doen dan ook geen uitspraak over 

de nog af te leggen weg na realisatie van het RMP. Het is echter duidelijk dat bij een aanzienlijke 

Met opmerkingen [SJ29]: Gent80 - Beoordelingssystematiek: Er is 
geen beoordelingscategorie voorzien ‘sterk negatieve bijdrage’. Het 
lijkt aangewezen dit wel te voorzien. 

Met opmerkingen [SJ30R29]: 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  

Met opmerkingen [SJ31]: Gent79 - 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? 

Met opmerkingen [SJ32R31]: Dit zou te ver leiden en een deel is ook 
niet de bevoegdheid van de Regio. 

Met opmerkingen [SJ33]: AZG26 - Dit is inderdaad een simpele maar 
goede visuele voorstelling. (Hoewel ik deze later in het document 
niet meer tegenkom?) 

Met opmerkingen [SJ34R33]: 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. 
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‘distance to target’ en een relatief beperkte (positieve) bijdrage van het plan de nog af te leggen 

afstand niet veel zal verminderen. Is het doel in zicht en de (positieve) bijdrage van het RMP 

aanzienlijk, dan kan er uiteraard wel van uitgegaan worden dat de nog af te leggen afstand substantieel 

zal verkleinen bij implementatie van het plan. Mutatis mutandis geldt bovenstaande ook voor de 

negatieve effecten. 

 

 

3.2 Diepgang van de milieubeoordeling 

De beoordeling die in het kader van het plan-MER bij het Regionale Mobiliteitsplan voor de 

vervoerregio Gent zal gemaakt worden is een strategische effectbeoordeling. Dit houdt in dat ze 

gericht is op het maken van strategische keuzes. Onderbouwing van deze keuzes vereist geen 

diepgaande detailanalyse van de omvang van de effecten. Wel belangrijk is dat de beoordeling de 

voornaamste verschillen tussen de alternatieven aan het licht brengt. Het zijn immers deze verschillen 

die sturend zullen zijn in de keuze voor het verder uit te werken beleidsscenario. Dit houdt in dat de 

effectbeschrijving en -beoordeling overwegend kwalitatief zal zijn. Waar mogelijk en relevant worden 

deze kwalitatieve beoordelingen onderbouwd met de kwantitatieve gegevens die gegenereerd 

worden door het verkeersmodel. 

3.3 Receptorgerichte benadering 

Zoals hoger reeds aangegeven (§3.1.1) wordt, omwille van de aard van de te onderzoeken 

maatregelen, geopteerd voor een receptorgerichte benadering. De structuur van de meeste MER’s 

volgt de indeling per thema’s of disciplines (bv. Lucht, Bodem, Biodiversiteit, …) die ook de basis vormt 

voor het erkenningssysteem van MER-deskundigen in Vlaanderen. Dit betekent dat elke discipline in 

een MER een apart en op zichzelf staand geheel vormt (al dan niet verspreid over verschillende 

hoofdstukken), waarbij op hoofdlijnen telkens dezelfde onderdelen aan bod komen. De 

receptorbenadering stelt hier tegenover dat de beoordeling van de effecten van een ingreep slechts 

kan gebeuren op het niveau van de zogenaamde receptordisciplines. In dit geval beschouwen we de 

thema’s Mens, Ruimte, Biodiversiteit en Klimaat als receptordisciplines. Binnen de andere 

(‘abiotische’) disciplines (bv. Lucht) gebeurt in een aantal gevallen wel een effectbepaling, maar die 

staat ten dienste van de geïntegreerde effectbeoordeling binnen de genoemde receptordisciplines.  

Met opmerkingen [SJ35]: AZG27 - Akkoord met de receptorgerichte 
benadering. 

Met opmerkingen [SJ36R35]: Geen reactie vereist. 

Met opmerkingen [SJ37]: Gent72 - Receptorgerichte benadering: 
verduidelijking nodig betreffende welke effectbepaling zal gebeuren 
bij de abiotische disciplines, diepgang van de milieubeoordeling, 
welke effecten kwalitatief en welke kwantitatief 

Met opmerkingen [SJ38R37]: 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. 
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3.4  Definitie van de referentiesituatie 

In kader van de milieubeoordeling wordt het regionaal mobiliteitsplan voor een aantal aspecten 

getoetst ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie is normaal gezien de situatie in 

het jaar 2030 (het zichtjaar van het verkeersmodel), met een doorkijk naar de lange termijn. Voor het 

mobiliteitsaspect definieert het BAU 2030-scenario de referentiesituatie. 

In algemene termen is de referentiesituatie de toestand in het referentiejaar zonder uitvoering van 

het RMP, maar rekening houdend met autonome en gestuurde ontwikkelingen. Autonome 

ontwikkelingen zijn bv. klimaatverandering of demografie, gestuurde ontwikkelingen zijn bv. 

veranderingen in de mobiliteitsnetwerken die buiten de RMP’s worden beslist (bv. op Vlaams niveau) 

of belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. De autonome en gestuurde ontwikkelingen die in rekening 

worden gebracht maken deel uit van het ontwikkelingsscenario. Het verkeersmodel houdt rekening 

met beide types ontwikkelingen, voor zover die bijdragen aan verkeersgeneratie. Ook voor effecten 

die niet verder bouwen op het verkeermodel zijn zowel autonome als gestuurde ontwikkelingen van 

belang (bv. mens-ruimte of biodiversiteit).  

Het inschatten van toekomstige evoluties blijft een moeilijke zaak, zeker wanneer ze zich voordoen op 

een wat langere termijn. Daarom wordt voor de aspecten die te maken hebben met de fysieke context 

(biodiversiteit, landschap) in eerste instantie vertrokken van de actuele situatie, aangevuld met 

ontwikkelingen die een grote mate van zekerheid kennen (bv. een goedgekeurd RUP, reeds vergunde 

projecten,…). 

Hoe dan ook is het wel belangrijk een beeld te hebben van de te verwachten toekomstige evoluties, 

omdat die mee het relatieve belang van de impact van het mobiliteitsplan bepalen. We denken daarbij 

bijvoorbeeld aan de beleidsopties op het Vlaamse niveau met betrekking tot het kernnet of 

beslissingen aangaande het treinverkeer. In het RMP wordt nadrukkelijk gekeken naar de interactie 

tussen de verschillende beleidsniveaus. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de impact van 

mobiliteitsplannen die elders worden ontwikkeld, maar worden eveneens aanbevelingen gedaan voor 

deze plannen.  

Een belangrijk aspect hierin zijn plannen die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel 

de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen reeds is gekend, is het veelal onduidelijk 

wat de exacte gevolgen op het terrein zijn. In de mate van het mogelijke zullen ruimtelijke evoluties 

en hun gevolgen op het RMP worden ingeschat. Daarnaast kunnen de principes van het BRV ook 

gebuikt worden om keuzes binnen het RMP af te toetsen. 

De referentiesituatie op vlak van mobiliteit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4. 

3.5 Te onderzoeken alternatieven 

Het onderzoek van alternatieven en varianten is een vast onderdeel van een MER en wordt 

voorgeschreven in de regelgeving. De eerste stap van de milieubeoordeling, in casu de ‘quick scan’, 

dient als input voor het geïntegreerde proces om te komen tot een finaal RMP. De vervoerregio Gent 

heeft niet met alternatieven gewerkt. De quick scan is opgemaakt op basis van de Visienota die een 

gewenste toekomstige mobiliteitssituatie thematisch beschrijft. Het proces om van een visienota tot 

een synthesenota en beleidsscenario te komen wordt gevoed door de quick scan zodat het 

geïntegreerde aspect van dit proces bewaard blijft. 

De vVervoerregio Gent rekende parallel aan de Visienota twee extreme scenario’s uit (extreem 

inzetten op OV en extreem inzetten op fietsen) in het verkeersmodel die dienden als input om tot een 

synthesenota en beleidsscenario te komen. Deze extremen zijn louter relevant op mobiliteitsvlak om 

Met opmerkingen [SJ39]: VMM107 - 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 a.d.h.v. 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. 

Met opmerkingen [SJ40R39]: Op de website  
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/jPemXR0NkMFU6rDvq
EOSwAqA worden de projecten die deel uitmaken van de 
referentiesituatie 2030 geïdentificeerd, gebaseerd op 
beleidsbeslissingen. 

Met opmerkingen [SJ41]: Gent75 - Vraag over alternatieven en wat 
de rol is van de QuickScan 

Met opmerkingen [SJ42R41]: 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 
totstandkoming 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 totstandkoming van het RMP mee 
vorm kan geven met voldoende aandacht voor milieuaspecten.  
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tot een realistisch RMP te komen met juiste modal split. Omwille van hun extreme en onrealistische 

aard had het geen zin om deze  extreme scenario’s aan een quick scan te onderwerpen. De quick scan 

geeft inzicht in mogelijke milieueffecten van  de voorgestelde beleidsopties die beschreven werden in 

de Visienota waardoor ze een complete eerste beoordeling garandeert. 

Het onderzoek van alternatieven en varianten is een vast onderdeel van een MER en wordt 

voorgeschreven in de regelgeving. In de mate dat dit relevant is komen binnen de beoordeling van het 

RMP alternatieve scenario’s aan bod. Zij worden getoetst in de eerste stap van de milieubeoordeling 

die in deze nota inhoudsafbakening aan bod komt, in casu de ‘quick scan’. Het uitgewerkte RMP, 

vertaald naar maatregelen, wordt meer in detail geëvalueerd in het finale MER. 

3.6 Gebruik strategische verkeersmodellen versie 4.2.2 - RMP 

Voor het inschatten van de milieueffecten vertrekt de MER van doorrekeningen met het regionaal 

verkeersmodel Gent versie 4.2.2-RMP. Deze doorrekeningen vertrekken van een geactualiseerd 

referentiescenario in 2030. Binnen het referentiescenario 2030 zijn autonome en gestuurde 

infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen, o.m. Verapazbrug, ombouw  R4 West en 

Oost, omleidingsweg Eeklo, OV-netwerk Basisbereikbaarheid, tram 7 Gent Sint-Pieters – Gent -

Dampoort, tram 4 UZ Gent – Muide – Gent Dampoort,…. De toekomstprojecten werden hiervoor 

geactualiseerd De infrastructuurprojecten werden bijkomend toegevoegd vanuit het 

referentiescenario van het regionale mobiliteitsplan. 

Dit referentiescenario kan beschouwd worden als een “trendscenario”, waarbij bestaande gedrags- 

en verplaatsingspatronen doorgetrokken worden naar 2030. Er wordt dus van uitgegaan dat er op 

korte termijn geen grote wijzigingen zullen optreden in het verplaatsingsgedrag van de Vlamingen. 

Wel kunnen bepaalde beleidsmaatregelen die dat verplaatsingsgedrag beïnvloeden, in een scenario 

opgenomen en geëvalueerd worden. 

Het Regionaal Verkeersmodel Gent is een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat we verschillende 

effecten van het regionale mobiliteitsplan kunnen kwantificeren.  Gegeven de ruimtelijke en 

planologische focus op de vervoerregio dienen doorrekeningen om inzicht te verkrijgen in de effecten 

van een veranderend modale keuze of routekeuze als gevolg van plaatselijke aanbods- en 

beleidsmaatregelen. Maatregelen met een impact die de vervoerregio overstijgen worden opgepikt 

door het strategisch personenmodel Vlaanderen om zo consistentie over regio’s heen te garanderen. 

Naast het referentiescenario 2030 worden binnen Vervoerregio Gent drie thema-scenario’s 

doorgerekend zoals gedefinieerd in het regionale mobiliteitsplan. De drie thema-scenario’s worden 

telkens geanalyseerd ten opzichte van de referentietoestand 2030. De doorrekeningen hebben tot 

doel inzicht te geven in welke soort maatregelen het meest effect hebben om onze ambities in de 

regio waar te maken. 

S1 - thema-scenario 1  – stimuleren van duurzame modi 

Binnen S1 worden er maatregelen van fiets, openbaar vervoer en park-and-ride (P+R)-

knooppunten toegepast om duurzame modi maximaal te stimuleren. 

S2 - thema-scenario 2  – ontraden van auto- en vrachtverkeer 

Binnen S2 worden er circulatie- en snelheidsremmende maatregelen toegepast ter ontrading van 

doorgaand auto- en vrachtverkeer in interlokale mazen. Het wegennet in VVR Gent wordt 

ingedeeld volgens de wegencategorisering waarbij de basisprincipes voor een robuust wegennet 

gevolgd zijn. 
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S3 - thema-scenario 3  – parkeren 

Binnen S3 worden de effecten van een gecoördineerde aanpak van gereguleerd en betalend 

parkeren geëvalueerd. Dit wordt in het verkeersmodel vertaald als extra (financiële) kost voor 

autoverplaatsingen van en naar de aangegeven zones. Deze kost is onafhankelijk van het motief 

van de verplaatsing.  In praktijk kan het verruimen van het aantal gebieden met gereguleerd en 

betalend parkeren bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk op het openbaar domein, 

en het verhogen van de leefomgevingskwaliteit (geluid, lucht) van straten en pleinen.  

Een vierde modelpakket wordt doorgerekend met het Vlaams SVM en omvat de modellering van 

rekeningrijden op Vlaams niveau. De resultaten dienen inzicht te geven in het effect van 

rekeningrijden in gans Vlaanderen en op de mobiliteit in VVR Gent. 

 

Echter is het belangrijk om oog te hebben voor de beperkingen van dit model omwille  van deze keuze. 

We geven daarom een overzicht van de aandachtspunten waarmee moet worden rekening gehouden 

bij het interpreteren van de resultaten: 

− De mobiliteitsvraag zal veranderen omwille van de maatregelen aanwezig in de scenario’s. We 

verwachten hierbij effecten op vlak van:  

▪ veranderende routekeuze; 

▪ verschuivingen in de tijd van bestaande verplaatsingen; 

▪ modale verschuivingen tussen autoverkeergemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer, fiets of 

te voet; 

▪ verandering van de herkomst-bestemmingsparen van de verplaatsingen;  

▪ de generatie van nieuwe verplaatsingen door personen die voorheen geen verplaatsing 

maakten (de zogenaamde latente vraag).  

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. Het model gaat er immers vanuit dat de tijdstipkeuze, en 

de totale verplaatsingsvraag per herkomst-bestemmingspaar gesommeerd over de verschillende 

vervoersmodi ongewijzigd blijven ten opzichte van het referentiescenario.  

− De modelresultaten zijn enkel betrouwbaar binnen het studiegebied en het invloedsgebied 

errond. Er mogen dus enkel uitspraken gedaan worden binnen de VVR zelf of in relatie met het 

gebied net buiten de VVR. 

− De modelresultaten zijn te beschouwen op regionale schaal: omwille van de detaillering van de 

modelzones en het netwerk zijn de resultaten op het lokale niveau, dat wil zeggen 

verkeersvolumes op de laagste categorieën van wegen, minder betrouwbaar. Op regionale wegen 

en het hoger wegennet kan er wel in meer detail naar de verkeersvolumes worden gekeken. 

Bovendien is het een strategisch verkeersmodel met een toedeling met capaciteitsrestrictie wat 

wil zeggen dat de reistijden indicatief zijn en er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de 

filelengte. 

− 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. 

− De reistijden in het openbaar vervoer zijn onafhankelijk van netwerkcondities, zoals files. Het 

openbaar vervoer rijdt in het model volgens een vaste frequentie en dienstregeling. Indien er files 

Met opmerkingen [SJ43]: Gent81 - Wat met vrachtverkeer? M.a.w., 
is het Autoverkeer of gemotoriseerd verkeer? 

Met opmerkingen [SJ44R43]: Het gaat om gemotoriseerd verkeer. 

Met opmerkingen [SJ45]: Gent82 - 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? 

Met opmerkingen [SJ46R45]: Dit kan kwalitatief worden 
opgenomen. Bv als aanbeveling wanneer er een effect wordt 
vastgesteld waarbij Time shift een oplossing voor zou kunnen 
bieden.  

Met opmerkingen [SJ47]: VMM151 - Wat met 
frequentieverhogingen op enkele spoorassen, zoals in deze NIA 
worden vermeld. Zullen de eventuele negatieve effecten op het 
geluidsklimaat hierbij wel worden ingeschat? 

Met opmerkingen [SJ48R47]: 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. 
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zouden optreden en deze een effect zouden hebben op de reistijd van het OV (wat bv. relevant is 

wanneer de voertuigen niet volledig in een eigen baan rijden), dan stijgen de tijdskosten voor de 

OV-gebruikers, waardoor het OV minder aantrekkelijk wordt dan zonder files. Soms is er dus nog 

bijkomend flankerend beleid nodig om ervoor te zorgen dat de commerciële snelheid die in het 

model wordt voorzien, ook in realiteit haalbaar wordt. De structurele files die in de huidige 

toestand reeds bestaan, worden impliciet wel meegenomen omdat deze zoveel mogelijk verwerkt 

zijn in de huidige dienstregelingen van De Lijn. 

− In het model hangt de vraag naar de verplaatsingen per fiets en te voet af van de afstand van de 

verbindingen en de gemiddelde snelheid, berekend in functie van het wegtype en de 

urbanisatiegraad van het wegvak. Deze snelheid wordt doorheen de scenario’s constant 

gehouden indien wegtype en urbanisatiegraad ongewijzigd blijven. Men kan echter verwachten 

dat de vraag naar deze vervoersmiddelen ook beïnvloed wordt door de kwaliteit en de veiligheid 

van de verbindingen. Verkeersveiligheid en de staat van fietspaden (en of er al dan niet een 

fietspad is) wordt niet meegenomen in de strategische verkeersmodellen. Fietsers krijgen wel een 

hogere snelheid indien ze op een fietsostrade (dat is een ander wegtype) rijden, wat wel zorgt 

voor potentieel hogere modal split cijfers indien er extra fietsostrades opgenomen worden in 

scenario’s. Maar voor andere maatregelen die de kwaliteit en veiligheid van de fiets- en 

voetgangersinfrastructuur verbeteren, impliceert dit dat de modale verschuiving naar de fiets en 

te voet onderschat worden.  

− Het voor- en natransport van het openbaar vervoer, dat dikwijls met de fiets of te voet wordt 

afgelegd maar ook soms met de auto gebeurt, wordt niet bij de betreffende vervoermiddelen 

gerapporteerd, maar bij het openbaar vervoer. Een mogelijke modale verschuiving bij dat voor- 

en natransport is dus niet zichtbaar. 

− De overstap tussen auto en OV gebeurt enkel op punten die als P+R’s zijn gedefinieerd. P+R wordt 

in het vraagmodel meegenomen als alternatief voor een directe autoverplaatsing. Deze worden 

door het P+R-model behandeld wanneer ze ook daadwerkelijk een autoverplaatsing maken. 

Hiernaast wordt ook de OV-verplaatsing weergegeven op het netwerk. 

− Deelmobiliteit zoals deelwagens en deelfietsen (al dan niet elektrisch) wordt niet gemodelleerd, 

evenmin als vervoer op maat of belbussen. Het effect van deze maatregel zit dus niet vervat in de 

modelresultaten. 

− Vrachtwagens zitten vervat in het model, maar er wordt binnen een scenario geen nieuwe modale 

verschuiving berekend tussen andere modi van transport zoals binnenvaart en spoor. Hierdoor 

blijft het aantal vrachtwagens gelijk aan het aantal in het referentiescenario, en kan er enkel 

uitspraak worden gedaan over mogelijke wijzigingen wat betreft routekeuze van vrachtwagens. 

Over binnenvaart en spoor of andere logistieke oplossingen worden geen uitspraken gedaan. 

3.7 Relatie met buurregio’s / grensoverschrijdende effecten 

De Vervoerregio Gent is centraal gelegen tussen zes andere vervoerregio’s (Waasland, Aalst, Vlaamse 

Ardennen, Kortrijk, Midwest en Brugge) en de Nederlands provincie Zeeland. Dit maakt dat de 

maatregelen die de vervoerregio zelf neemt per definitie effect hebben op de omliggende 

vervoerregio’s en vice versa. Daarnaast zullen er projecten zijn die vervoerregio overschrijdend zijn of 

die zelfs op een regionale of landelijke schaal effecten hebben. Een goede afstemming tussen de 

vervoerregio’s is daarin randvoorwaardelijk voor het behalen van de mobiliteitsdoelen binnen en 

buiten de vervoerregio. 

In de milieueffectbeoordeling zal ook aandacht moeten uitgaan naar de grensoverschrijdende effecten 

op de provincie Zeeland. Hier zullen in de mate van het mogelijke ook uitspraken moeten worden 

gedaan over de effecten binnen de aangrenzende vervoerregio’s. Zoals hoger aangegeven geeft het 

gebruikte mobiliteitsmodel echter geen resultaten buiten een beperkt randgebied rond de 

vervoerregio Gent. De inschatting van de grensoverschrijdende effecten zal dan ook per definitie 

kwalitatief zijn. 

Met opmerkingen [SJ49]: Gent83 – Is er een capaciteitsbeperking 
op de P+R locaties, zodat het potentieel bekeken wordt (cfr 
redenering capaciteit OV?) 

Met opmerkingen [SJ50R49]: Neen, tot op dat niveau gaan de RMPs 
niet en ook niet de sMER 

Met opmerkingen [SJ51]: Gent84 - 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. 

Met opmerkingen [SJ52R51]: Neen, dit zijn lokale fenomenen die 
niet op niveau van een regio een rol kunnen spelen. Uiteraard wel 
belangrijk op stadniveau. 

Met opmerkingen [SJ53]: Zeeland19 - aandacht voor emissies van 
binnenscheepvaart mn NOx richting Ndl 

Met opmerkingen [VV54R53]: De emissies van binnenscheepvaart 
horen bij de grensoverschrijdende effecten. 
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4. BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE 

4.1 Actuele toestand 

De oriëntatienota beschrijft in detail de huidige situatie in onze regio. Hieronder beschrijven we – 

beknopt – de huidige ruimtelijke structuur, vervoersvraag en de bestaande infrastructuur. 

Huidige vervoersvraag en ruimtelijke structuur 

Onze huidige ruimtelijke structuur bepaalt sterk de vervoerspatronen in onze regio. Voor een 

uitgebreide beschrijving van beide aspecten (en de link ertussen) verwijzen we naar de oriëntatienota. 

Op deze pagina’s wordt dit beknopt herhaald en beschreven hoe dit gebruikt werd in de 

totstandkoming van de visie. 

Eigen onderzoek (kaarten ‘Mobiliteitsmagneten’ en ‘Verplaatsingsrelaties’) en een uitgebreide 

externe studie naar de verplaatsingsstromen in onze regio (kaart ‘Dragende structuren’) tonen in 

welke mate locaties vandaag verplaatsingen genereren. Ook krijgen we inzicht in de sterkte van de 

relaties tussen verschillende locaties. De kaarten tonen vooral radiaal georiënteerde patronen richting 

het stedelijk gebied van Gent. Daarnaast trekken andere, kleinere steden in beperktere mate 

verplaatsingen aan: Maldegem, Eeklo, Zelzate, Aalter, Deinze en Wetteren. In het grootstedelijk 

gebied van Gent zien we een (lichte) vorm van polycentrisme: verschillende centrale locaties, zowel in 

het stadscentrum als in de stadsrand, creëren een polycentrisch verplaatsingspatroon. 

De vervoerspatronen kunnen duidelijk gelinkt worden aan de kernen, de voorzieningen en de 

tewerkstellingsgebieden. Hoewel ‘open ruimte en landschap’ niet zozeer verplaatsingen genereert, is 

het hier wel een belangrijke onderlegger. De ecosysteemdiensten die geleverd worden door deze 

gebieden, zijn immers van onschatbare waarde en worden daarom best gevrijwaard van verdere 

ontwikkelingen. 

De kaarten onder en rechts tonen enkele relevante aspecten van de vervoersvraag en ruimtelijke 

structuur. Voor details en legendes verwijzen we naar de oriëntatienota. 

 

 
MOBILITEITSMAGNETEN (EIGEN WERK)  OPEN RUIMTE EN LANDSCHAP (EIGEN WERK)  
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KERNEN (EIGEN WERK)  DRAGENDE STRUCTUREN (DEP. OMGEVING) 

VOORZIENINGEN IN COMBINATIE MET KNOOP_ 

EN PLAATSWAARDE (EIGEN WERK) VERPLAATSINGSRELATIES (E IGEN WERK)  
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Verschillende studies beschrijven de huidige vervoersvraag in onze regio. Om een begrijpbaar beeld 

te schetsen van deze complexe stromen, worden de vervoerspatronen hieronder uitgesplitst per 

vervoerniveau en vertaald naar vereenvoudigde stromenkaarten. Hieronder krijgen we zicht op de 

belangrijkste vervoersrelaties op elk vervoerniveau.  

 
 
Internationaal 
 
Personen 

• Geen luchthavens of HST-
stations in Vervoerregio Gent 

• Connectie met Brussel, 
Antwerpen en Lille voor 
internationale verplaatsingen 

 
Logistiek 

• North Sea Port: internationale 
logistieke hub 

• Connectie met havens van 
Zeebrugge en Antwerpen 

 
 
 
 
 
Interregionaal 
 
Personen 

• Belangrijke interregionale 
relaties met Antwerpen, 
Brussel, Kortrijk/Lille en 
Brugge/kuststreek 

• Kleinere interregionale 
relaties met Mechelen, 
Vlaamse Ardennen, Roeselare 
en Zeeland 

 
Logistiek 

• North Sea Port als 
belangrijkste logistieke 
aantrekkingspool (connectie 
met industrie en haven in 
Zeeland) 

• Andere belangrijke logistieke aantrekkingspolen: Woestijne, De Prijkels, Zuidelijke Mozaïek 
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Regionaal 
 
Personen 

• Stedelijk gebied van Gent als 
belangrijkste magneet: 
regionale relaties vooral 
radiaal tussen kleinere 
steden/gemeenten en Gent 

• Tangentiële regionale 
relaties zijn beperkt 

• Ook relaties met stedelijke 
gebieden buiten 
Vervoerregio Gent (Lokeren, 
Oudenaarde, Waregem, 
Brugge, Terneuzen) 

 
Logistiek 

• Relaties tussen grotere 
bedrijvenclusters, binnen en 
buiten de vervoerregio 

 
 
Lokaal 
 
Personen 

• Lokale verplaatsingsrelaties 
tussen kernen (klein en 
groot) volgen huidige 
ruimtelijke structuur 

• Vooral radiaal van/naar de 
steden en grote kernen 

• Tangentiële en radiale 
relaties in het 
grootstedelijk gebied van 
Gent creëren polycentrisch 
patroon 

• Ook relaties met kernen 
buiten de grenzen van de 
vervoerregio 

 
Logistiek 

• Lokale logistieke 
verplaatsingen zijn beperkt in omvang 

• Kansen om lokale “last mile” in logistieke verplaatsingsketen te verduurzamen 
 
 
Buurt  
 
Hoewel verplaatsingen op buurtniveau minder aan bod komen in een regionaal mobiliteitsplan, zijn 
ze niet onbelangrijk. Volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen is 40% van alle 
verplaatsingen korter dan 3 km. Net in deze korte verplaatsingen schuilt een belangrijk potentieel 
voor duurzame vervoerswijzen (te voet, met de fiets of step). In het regionaal mobiliteitsplan willen 
we handvaten meegeven om ook op dit niveau de modal shift te realiseren. In de verfijning en 
realisatie van maatregelen op buurtniveau is een belangrijke rol voor het lokaal (gemeentelijk) 
mobiliteitsbeleid weggelegd. 
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Bestaande infrastructuur 

In de oriëntatienota worden de bestaande netwerken en infrastructuur voor elke vervoerswijze 

uitvoerig beschreven. 

Het spreekt voor zich dat het Regionaal Mobiliteitsplan rekening houdt met de aanwezige 

vervoersinfrastructuur. We bouwen verder op de bestaande wegen, fietspaden, spoorlijnen, 

waterwegen, etc.  

Om de doelstellingen te behalen, zullen we creatief moeten omspringen met de bestaande 

infrastructuur. Om het ruimtebeslag en de verhardingsgraad te beperken, hergebruiken we in eerste 

instantie bestaande infrastructuur op een andere manier, of voor een andere vervoerswijze, om 

onze mobiliteit duurzamer en efficiënter te organiseren. 

 

  
LOGISTIEKE INFRASTRUCTUUR OVER WEG, 

WATER EN SPOOR (EIGEN WERK) 

FIETSINFRASTRUCTUUR (EIGEN WERK )  

TRAM-EN BUSLIJNEN KORTE TERMIJN OV-PLAN 

(EIGEN WERK)  SPOORINFRASTRUCTUUR  (EIGEN WERK)  
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4.2 Autonome en gestuurde ontwikkelingen: ontwikkelingsscenario 

Een ontwikkelingsscenario is een beschrijving van de veronderstelde gezamenlijke evolutie (autonoom 

en gestuurd) van een set omgevingsvariabelen binnen het studiegebied. Een ontwikkelingsscenario 

bestaat dus uit een combinatie van een set van verschillende autonome en gestuurde ontwikkelingen 

die relevant kunnen zijn voor de uitkomst van het MER en die bepalen hoe een toekomstige 

referentiesituatie er uit ziet. Zo’n ontwikkelingsscenario geeft dus aan hoe de plan- of planomgeving 

evolueert los van de invloed van het plan. 

4.2.1 Beleidsplannen op Europees, federaal en Vlaams niveau 

De mobiliteitsontwikkeling binnen een vervoerregio kan niet los gedacht worden van beslissingen die 

op Europees, federaal of Vlaams niveau worden genomen. Elk van deze beleidsdomeinen is immers 

bevoegd voor aspecten van het omgevingsbeleid die een belangrijke impact kunnen hebben op de 

resultaten van dit plan-MER. In wat volgt wordt kort ingegaan op de belangrijkste beleidsmatige 

ontwikkelingen en hun impact op dit plan-MER. 

Europese emissienormen voor voertuigen 

De euronorm van een auto (of euro emissieklasse of euroklasse) bepaalt de uitstootklasse van 

voertuigen die zich in landen binnen de Europese Unie op de weg begeven. De waarden worden 

weergegeven in g/km. Bij de euronorm wordt ook onderscheid gemaakt tussen een personenwagen 

en vrachtwagens, alsook tussen diesel en benzine. Op basis van de datum van de eerste inschrijving 

van een wagen wordt de norm bepaald. De emissienormen zullen in de komende jaren verder worden 

verstrengd. Waarschijnlijk komt er een nieuwe norm in 2025. Momenteel is niet duidelijk hoe die norm 

er uit zal zien. 

Spoorbeleid 

De laatste beheerscontracten tussen de Belgische Staat en Infrabel enerzijds en tussen de Belgische 

Staat en de NMBS anderzijds werden in 2008 afgesloten voor een periode van vijf jaar. Deze werden 

WEGENNET (EIGEN WERK)  

Met opmerkingen [VV55]: VMM111 - 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. 

Met opmerkingen [VV56R55]: Wij hanteren EmissieFactoren zoals 
aangeleverd door de VMM. 
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verlengd en gewijzigd door vier bijvoegsels aan elk contract en vervolgens, op basis van artikel 5, §3, 

derde lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven, verlengd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit tot vaststelling van de 

voorlopige regels die als beheerscontract gelden.  

Het regeerakkoord Decroo voorziet in het afsluiten van nieuwe beheerscontracten met Infrabel en 

met de NMBS voor een periode van tien jaar.   

Voordat over toekomstige contracten wordt onderhandeld, is het aan de Staat om de hoofdlijnen van 

de komende onderhandelingen te bepalen. Hiervoor werden voorafgaande specificaties van de 

doelstellingen, het voorwerp en de reikwijdte van het contract met resp. NMBS en Infrabel 

opgesteld.  Het is momenteel dus niet duidelijk wat de krachtlijnen van het toekomstige spoorbeleid 

zijn en hoe die de mobiliteitsontwikkeling in de regio’s zullen beïnvloeden, zowel wat betreft 

personenvervoer als vracht. 

Meer info: zie https://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/financiering/beheerscontracten 

Op vrijdag 6 mei 2022 heeft de federale regering op initiatief van Vicepremier en Minister van 

Mobiliteit Georges Gilkinet de Spoorvisie 2040 goedgekeurd. Voor meer info zie:  

https://gilkinet.belgium.be/nl/de-trein-naar-morgen-federale-regering-keurt-de-spoorvisie-2040-

goed 

Projecten De Vlaamse Waterweg 

De Vlaamse Waterweg werkt aan een aantal grote projecten om de binnenvaart te versterken. Er 

wordt ingezet op het verhogen van de capaciteit op belangrijke verbindingen. Het Albertkanaal wordt 

opgewaardeerd, het project Seine Schelde Vlaanderen moet uitmonden in een vlotte 

binnenvaartverbinding voor grote schepen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde en het 

kanaal naar Charleroi krijgt een grondige facelift. Op die manier zullen grotere schepen gebruik kunnen 

maken van deze trajecten. De realisatie van deze projecten, kan de shift naar binnenvaart in deze 

regio’s bevorderen en dus heel wat vrachtvervoer van de weg halen.  

4.2.2 Globale evolutie van het mobiliteitssysteem (enkel model, 2030) 

4.2.2.1 Ontwikkelingen die worden meegenomen in het verkeersmodel 

De volledige lijst van projecten die zijn opgenomen binnen het regionaal verkeersmodel Gent (rvm 

Gent)   is raadpleegbaar op 

https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1. 

Het netwerk van het rvm Gent is in en rond het studiegebied geactualiseerd met volgende specifieke 

aanpassingen aan het netwerk:  

− Aanleg omleidingsweg Eeklo 

− Kruispuntconfiguratie R4WO Zeeschipstraat x Evergemsesteenweg 

− Kruispuntconfiguratie Brusselsteenweg x Land van Rodelaan 

− Detaillering rotondes Aalter 

− Het bus- en tramnetwerk is aangepast aan de dienstregeling voorzien in basisbereikbaarheid.  

− Het treinnetwerk bevat aanpassingen van NMBS Vervoerplan 12/2020 – 2023 zoals deze gekend 

waren in september 2020. 

− Toevoeging tram 7 tussen Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort met aanpassingen aan het 

busnetwerk. Lijnen 70, 71, 73, 74, 76,77 en 78 worden langs beide kanten beperkt tot enerzijds 

Met opmerkingen [SJ57]: VMM114 - 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. 

Met opmerkingen [SJ58R57]: 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. 
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.  

https://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/financiering/beheerscontracten
https://gilkinet.belgium.be/nl/de-trein-naar-morgen-federale-regering-keurt-de-spoorvisie-2040-goed
https://gilkinet.belgium.be/nl/de-trein-naar-morgen-federale-regering-keurt-de-spoorvisie-2040-goed
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1
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Gent Sint-Pieters en anderzijds Gent Dampoort. Ook de lijnen 55 en 58 krijgen een andere route 

tussen Gent Zuid en Gent Sint-Pieters. 

− Verlenging van tram 4 UZ-Gent Sint-Pieters–Rabot-Muide tot aan Gent Dampoort 

Omdat in één van de thema-scenario’s een verhoging van de fietssnelheid op bepaalde assen is 

voorzien, is het netwerk vervolledigd met de nodige fietsverbindingen. Alle verbindingen in het kader 

van fietssnelwegen waren al aanwezig in het netwerk. Voor het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk 

zijn enkele (fiets)verbindingen toegevoegd aan het netwerk. Het gaat hierbij om fietsverbindingen die 

relevant zijn in strategische verkeersmodellen. Daarin worden fietsers niet toegedeeld op het netwerk, 

en verkiezen ze de beste route op tijd. Relevante fietsverbindingen zijn dus bijvoorbeeld 

maasverkleiningen.  

Het verkeersnetwerk van het studiegebied van vervoerregio (VVR) Gent voor de referentietoestand 

2030 is weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1: Netwerk referentietoestand 2030 studiegebied VVR Gent 
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4.2.2.2 Onzekerheden met mogelijke  impact op beoordeling 

Prijsniveau 

De wijze waarop mobiliteit zich ontwikkeltd en de modal split worden 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. Als uitgangspunt wordt 

aangenomen dat er geen verschuivingen inzake prijsniveaus plaats vinden tussen de verschillende 

modi.  

Vergroening voertuigvloot 

Vanuit het beleid op Europees en Vlaams niveau wordt ingezet op een algemene vergroening van de 

voertuigvloot. De richtlijn ‘Clean Power for Transport’ zet op Europees niveau de lijnen uit.  De 

Visienota CPT van de Vlaamse regering voorziet volgende evolutie van het voertuigenpark. 

Met opmerkingen [SJ59]: AZG29 - 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. 

Met opmerkingen [SJ60R59]: De vervoerregio's zijn niet bevoegd 
voor financiële incentives zoals rekeningrijden of tolheffing.  Daarom 
valt het ook onder de onzekerheden. 

Met opmerkingen [SJ61]: VMM108 - 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? 

Met opmerkingen [SJ62R61]: 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 modal shift naar ander goederen 
transport dan de weg is afhankelijk van het aanbod en de ruimtelijke 
ligging van deze modi (spoor en binnenvaart). Daarnaast is 
goederentransport bij uitstek bovenregionaal. Op regionale schaal 
zal vooral gestuurd worden via het RMP op rijroutes.  

Met opmerkingen [SJ63]: VMM131 - 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. 

Met opmerkingen [SJ64R63]: Tabel is vervangen met de definitieve  
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Momenteel is niet duidelijk in hoeverre deze ambities ook werkelijk zullen worden gehaald en wat de 

impact is op bv. globale verkeersstromen en de bijhorende emissies. Vooral met betrekking tot 

luchtemissies leidt dit tot belangrijke onzekerheden, zeker wanneer tevens rekening wordt gehouden 

met de steeds strengere emissienormen voorvoertuigen op fossiele brandstoffen. 
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5. THEMA’S EN BEOORDELINGSKADER 

5.1 Scoping op hoofdlijnen 

In onderstaande tabel wordt een eerste verkennend overzicht gegeven, per receptordiscipline, van de 

aard van de effecten die het gevolg kunnen zijn van het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio 

Gent. 

 

Thema Elementen van het regionaal mobiliteitsplan die aanleiding kunnen geven tot 
mogelijk aanzienlijke effecten 

Ruimte 

 

Het RMP Gent kan relevante effecten hebben in termen van effectief bijkomend 
ruimtebeslag, o.a. onder vorm van substantieel bijkomende infrastructuur bv. aanleg 
ringweg of P+R.  De mate van bundeling van de huidige en toekomstige infrastructuur 
zal de mogelijke effecten op versnippering van de ruimte bepalen. 

Daarbij komend 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 (dichtheid en afstand). 

De mate waarin het RMP aanleiding geeft tot wijzigingen in landgebruik (of die 
wijzigingen faciliteert), of een invloed heeft op verharding (door toe- of afname van de 
footprint van de infrastructuur). 

Mens Het RMP Gent kan relevante impact hebben op de gezondheid in termen van enerzijds 
milieukwaliteit in de vorm van omgevingsvariabelen zoals luchtkwaliteit en 
geluidsklimaat, en anderzijds leefkwaliteit op en langs de transportassen in de vorm van 
verkeersveiligheid en fysiek, mentaal en sociaal welbevinden. 

Strategische keuzes die invloed hebben op weginrichting, structuur van het 
transportnetwerk, verkeersvolumes en snelheidsverschillen tussen diverse 
weggebruikers hebben rechtstreekse impact op de verkeersveiligheid van zwakke 
weggebruikers en de blootstelling aan luchtkwaliteit en geluidsklimaat.  

De voorziening en inrichting van infrastructuur op strategische kansen- of knelpunten, 
evenals de fysieke en sociale toegankelijkheid hiervan bepaalt in grote mate het gebruik 
van duurzame en actieve transportmodi en bijgevolg hun impact op fysiek, sociaal en 
mentaal welbevinden. 

Biodiversiteit Vanuit ecologisch opzicht kan het RMP Gent mogelijk extra ruimtebeslag teweeg 
brengen en dus leiden tot ecotoop- en habitatverlies. Wijzigingen in gebruiksintensiteit 
van de verkeersinfrastructuur door bijvoorbeeld bijkomend ruimtebeslag nabij 
waardevolle habitats kan leider tot een wijziging in licht- en geluidshinder.  

Ook in termen van versnippering kan het RMP een invloed hebben door het wijzigen 
van de barrières door middel van een uitbreiding of wijziging van het infrastructuurnet. 
Een toename of afname van randeffecten kan hier een gevolg van zijn.  

Klimaat Het RMP Gent kan relevante effecten hebben zowel in termen van de emissie of 
vastlegging van broeikasgassen (mitigatie), als in termen van de weerbaarheid van de 
omgeving aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie).  

Strategische keuzes die een invloed hebben op verplaatsingsbehoeften, multimodale 
bereikbaarheid, keuze van transportmiddel en de structuur van het transportnetwerk 
hebben een rechtstreekse impact op verkeersemissies.  

De mate waarin het RMP aanleiding geeft tot wijzigingen in landgebruik (of die 

wijzigingen faciliteert), of een invloed heeft op verharding (door toe- of afname van de 

footprint van de infrastructuur) bepaalt mee de weerbaarheid van de vervoerregio aan 

de gevolgen van klimaatverandering, in die mate dat het een invloed kan hebben op 

klimaatgerelateerde effecten als hitte, wateroverlast en droogte. 

Met opmerkingen [VV65]: DLV5, DLV6, DLV7, DLV8, DLV9, DLV10, 
DLV11, DLV12 

Met opmerkingen [VV66R65]: 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. 
 
 

Met opmerkingen [SJ67]: Gent73 - Mens Mobiliteit. Stad gent stelt 
dan het moeilijk is om een regionaal mobiliteitsplan op te maken 
zonder een breed gamma aan mobiliteitseffecten te onderzoeken.  

Met opmerkingen [SJ68R67]: Deze verkeersaspecten zijn een deel 
van het proces naar een solide regionaal mobiliteitsplan. Maar 
maken slechts deels onderdeel uit van de effectbeoordeling. De 
verkeerseffecten zijn 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 
indicatoren.  

Met opmerkingen [SJ69]: VMM98 - 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 ...

Met opmerkingen [SJ70R69]: 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) 

Met opmerkingen [SJ71]: Gent85 - 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". 

Met opmerkingen [SJ72R71]: Mocht er vanuit het RMP nood zijn 
aan nieuwe infrastructuur kan dit een impact hebben op 
ruimtegebruik of ook landgebruik.  

Met opmerkingen [VV73]: Gent77 - 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 ...

Met opmerkingen [VV74R73]: 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. 

Met opmerkingen [SJ75]: AZG31 - Akkoord 

Met opmerkingen [SJ76R75]: Geen reactie vereist. 
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Op de volgende bladzijden wordt, per receptorthema, ingegaan op de beleidsdoelstellingen uit 

relevante beleidsplannen op Vlaams en Europees niveau op vlak van Ruimte, Klimaat (en energie), 

Mens Gezondheid en Biodiversiteit,  voor het jaar 2030 (en, waar beschikbaar, 2050).  Het MER vormt 

immers de beoordeling van de mate waarin het RMP al dan niet bijdraagt aan het bereiken van de 

beleidsdoelstellingen voor die thema’s. Het is met andere woorden aan deze doelstellingen dat de 

impact RMP Gent (in positieve of negatieve zin) zal afgemeten worden.  

We definiëren daarbij ook een aantal indicatoren die de vertaling vormen van de beleidsdoelstellingen 

en die de basis zullen vormen voor de beoordeling. 

5.1 Thema Ruimte 

5.1.1 Relevante beleidsdoelstellingen 

5.1.1.1 Beleidsambities 2030 

Tegen 2030 wordt het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag teruggedrongen tot  maximaal 2 

ha/dag (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Aantal mensen dat woont op een locatie waar de jaargemiddelde NO2-concentratie hoger is dan 20 

µg/m³ halveert tov 2016 (Vlaams Luchtbeleidsplan). 

Minstens 50% van bevolking woont op goed gelegen locaties, i.e. +5% tov 2013 (Vlaams Energie- en 

Klimaatplan 2021-2030). 

Minstens 60% van tewerkstellingsplaatsen op goed bereikbare locaties, i.e. +5% tov 2013 (Vlaams 

Energie- en Klimaatplan 2021-2030). 

Het onroerend erfgoed zal nog meer ingezet worden als troef. Het in stand houden van erfgoed door 

er een kwaliteitsvol hedendaags gebruik aan te geven is meer dan ooit een beleidsthema. We willen 

innovatieve, kwalitatieve nieuwe tijdslagen toevoegen aan ons erfgoed (Beleidsnota Onroerend 

Erfgoed 2019-2024). 

5.1.1.2 Beleidsambities 2040 en verdere doorkijk 

Terugdringen van het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag tot 0 ha/dag tegen 2040 

(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) hangt samen met het bereiken van onderstaande doelstellingen:  

Het bedrijfsoppervlak op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve 

vervoersknopen binnen de ruimtelijke ruggengraat moet jaarlijks stijgen door werk te maken van 

gemengde ontwikkeling (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Bijkomende economische activiteiten dienen georganiseerd te worden rond locaties met een hoge 

knooppuntwaarde (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

De verhardingsgraad binnen de bestemming gedomineerd door ruimtebeslag is tegen 2050 

gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen ten opzichte van 2015. De verharding neemt na 2050 

niet meer toe (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in opmaak). 

De woondichtheid op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve 

vervoersknopen binnen de ruimtelijke ruggengraat neemt tegen 2050 met 50 % toe ten opzichte van 

2015 (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Met opmerkingen [SJ77]: VMM101 - 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.  

Met opmerkingen [SJ78R77]: 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.  

Met opmerkingen [SJ79]: OVL90 - Methodologisch is er een 
verkeerde aanpak; Ruimte is horizontaal beleid, geen sector maar 
een onderlegger.  

Met opmerkingen [SJ80R79]: 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. 

Met opmerkingen [SJ81]: VMM118 - 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.  

Met opmerkingen [SJ82R81]: De s-MER evaluatie voorziet een Gap 
analyse en evalueert de bijdrage 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. 

Met opmerkingen [SJ83]: VMM120 - 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. 

Met opmerkingen [SJ84R83]: 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." 
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Er wordt naar gestreefd om tegen 2050 geen substantieel aantal bijkomende woongelegenheden en 

werkplekken meer te realiseren op te lange verplaatsingstijd van een collectieve vervoersknoop of 

groep voorzieningen, tenzij dit om duidelijke ruimtelijk rendementsoverwegingen aangewezen is 

(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

De ruimte biedt in 2050 een palet van leefomgevingen in sterke steden en dorpen. Ruimtelijke 

ontwikkelingsprojecten realiseren een goede inrichting vanuit de kernkwaliteiten voor ruimtelijke 

ontwikkeling (gedeeld en meervoudig gebruik; robuustheid en aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 

leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving; waardering van erfgoed en de 

karakteristieken van het landschap; biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit; 

klimaatbestendigheid; energetische aspecten; gezondheid; inclusief samenleven; economische 

vitaliteit) (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

5.1.1.3 Toetsingskader 

Voor het thema Ruimte wordt het in onderstaande tabel  beschreven toetsingskader voorgesteld. Het 

thema wordt hierbij opgesplitst in een aantal subthema’s. Voor elk subthema worden een aantal 

indicatoren gedefinieerd, die de basis vormen van de beoordeling in het MER. 

 

Subthema Indicatoren 

Ruimtebeslag 
- Mate waarin het gemiddeld bijkomend dagelijks ruimtebeslag 

wordt afgebouwd 

- Mate waarin binnen bestaand ruimtebeslag ruimte wordt 

voorzien voor overslagmogelijkheden en voor verdere bundeling 

en consolidatie van goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand ruimtebeslag ruimte voor 

duurzame vervoersystemen wordt voorzien 

- Mate waarin wijzigingen in het OV-aanbod en fietsnetwerk een 

impact zullen hebben op de knooppuntwaarde van een zone en 

bijgevolg een effect zullen hebben op de bereikbaarheid van 

voorzieningen of andere economische activiteiten in de 

omgeving. 

Ruimtelijke samenhang 
- Mate waarin ruimtelijke eenheden worden versnipperd of 

ontsnipperd  

Ruimtelijke kwaliteit 

- Wijziging van netto verhardingsgraad binnen ruimte voor 

verkeers- en vervoersinfrastructuur 

- 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; biodiversiteit, ecologische samenhang en 

bodemkwaliteit; klimaatbestendigheid; energetische aspecten; 

gezondheid; inclusief samenleven; economische vitaliteit) 

De beschrijving van deze effecten zal kwalitatief zijn, gezien: 

− de footprint van eventuele nieuwe infrastructuur moeilijk berekenbaar is op strategisch 

niveau (bijkomend ruimtebeslag en mate van verharding) 

− een veranderend locatiebeleid als gevolg van de (huidige en toekomstige) 

knooppuntwaarde ook voorlopig moeilijk in te schatten (o.m. omdat het 

voorzieningenniveau ook meespeelt). 

Met opmerkingen [SJ85]: VMM122 - 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.  

Met opmerkingen [SJ86R85]: 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. 

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt

Met opmerkingen [SJ87]: VMM116 - Als er wijzigingen aan het OV-
aanbod en 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. 

Met opmerkingen [SJ88R87]: Wordt toegevoegd in het 
toetsingskader Ruimte onder § 5.2.3 onder subthema ruimtebeslag. 

Met opmerkingen [SJ89R87]: Zin toegevoegd 

Met opmerkingen [SJ90]: VMM125 - Hoe worden de kansen 
daarvoor inzichtelijk gemaakt? 

Met opmerkingen [SJ91R90]: Dit wordt op kwalitatieve wijze 
beoordeeld, op basis van de beschreven plannen. 

Met opmerkingen [SJ92]: VMM91 - 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.    

Met opmerkingen [SJ93R92]: Wij zullen dit nuanceren in het sMER. 

Met opmerkingen [SJ94]: VMM99 - 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: 

Met opmerkingen [SJ95R94]: 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. 
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− Verdichtingsparadox: streven naar meer verdichting in de stedelijke omgeving zonder daar 

groene en leefbare ruimte te moeten opgeven 

− Mate van versnippering moeilijk te kwantificeren is 

− ruimtelijke kwaliteit ook moeilijk kwantificeerbaar is 

Wel kunnen op basis van de analyse randvoorwaarden voor de voorgestelde ingrepen geformuleerd 

worden. 

5.2 Thema mens 

5.2.1 Relevante beleidsdoelstellingen 

5.2.1.1 Beleidsambities 2030 

Geluid 

De WGO-richtlijn geluid bevat aanbevolen grenswaarden die bepaald zijn op basis het geluidniveau 

waarbij 10% van de mensen 'ernstig gehinderd' is. Omdat de hindergevoeligheid voor weg- en 

spoorverkeer niet hetzelfde is, zijn voor beide afzonderlijke richtwaarden opgesteld: 

 

WGO-normen geluid (2018) Lden Lnight 

Weglawaai 53 dB(A) 45 dB(A) 

Spoorlawaai 54 dB(A) 44 dB(A) 

Lucht 

Tegen 2030 willen de Vlaamse overheid de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging halveren ten 

opzichte van 2005. Op korte termijn (zo snel mogelijk) is het doel van dit luchtbeleidsplan om nergens 

in Vlaanderen de Europese luchtkwaliteitsnormen en/of streefwaarden te overschrijden en er voor te 

zorgen dat de emissieplafonds voor 2020 behaald worden.  

De focus van het actieplan 2030 ligt op het verder verminderen van de concentraties van NO2 en PM2,5 

en van de vermestende depositie. 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste streefdoelen tegen 2030 

o Halvering van de gezondheidsimpact ten gevolge van luchtverontreinigingen: Aantal 

vroegtijdige sterfgevallen door langdurige blootstelling aan fijn stof (PM2,5) als 

indicator. In 2005 waren er in Vlaanderen 6040 vroegtijdige sterfgevallen toe te 

schrijven aan de blootstelling aan PM2,5 ->Doelstelling: 50% t.o.v. 2005; 

o aantal mensen dat woont op een locatie waar de jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de WGO-advieswaarde in elke gemeente te halveren ten opzichte van 

2016. In september 2021 formuleerdeZo lang de WGO geen nieuwe 

adviesadvieswaarden, namelijk 10 µg/m³. Deze wordt als streefdoel gebruikt in de 

beoordeling.  voor de langdurige blootstelling aan NO2 heeft bepaald, nemen we 

hierbij 20 µg/m³ als streefdoel aan; 

Verkeersveiligheid 

Met opmerkingen [SJ96]: AZG35 - Hierover loopt een studie bij 
dienst MER 

Met opmerkingen [SJ97R96]: Geen reactie vereist. 

Met opmerkingen [SJ98]: VMM155 - 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. 

Met opmerkingen [SJ99R98]: Luchtvaart valt buiten de scope van 
het RMP, en dus ook van het strategische plan-MER dat opgemaakt 
zal worden. 

Met opmerkingen [SJ100]: VMM153 - 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. 

Met opmerkingen [SJ101R100]: Als eerste aandachtspunt: Brussel 
behoort niet tot de Vervoerregio Vlaamse Rand, dit is een apart 
gewest met eigen wetgeving. 
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… 

Met opmerkingen [SJ102]: AZG37 - 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" 
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. 

Met opmerkingen [SJ103R102]: VMM135 - 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. 

Met opmerkingen [SJ104R102]: Aan te passen  

Met opmerkingen [SJ105R102]: Volgens WHO zelf is de nieuwe 
GAW reeds van toepassing (bron: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240
034228-eng.pdf) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf
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Afname van 50% tov 2019 inzake verkeersdoden, verkeersongevallen met zwaargewonden, 

letselongevallen, dode en zwaargewonde fietsers, dode en zwaargewonde voetgangers, doden en 

zwaargewonden bij ongevallen met jonge autobestuurders. (Vlaams Verkeersveiligheidsplan) 

 

Een geïntegreerd Vlaams netwerk van hoogkwalitatieve, brede en verkeersveilige fietspaden en -

snelwegen verbindt woonkernen, scholen en belangrijke tewerkstellingspolen en speelt zo optimaal 

in op het hoog potentieel aan fietsgebruik voor woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen 

 

Leefkwaliteit 

Het strategisch plan “De Vlaming leeft gezonder in 2025”  stelt dat “de Vlaming gezonder leeft in 2025, 

op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol en drugs. Hiervoor is een 

beleid in de levensdomeinen gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn en de buurt ontwikkeld 

dat rechtstreeks naar de burger wordt gericht  en is er aandacht voor goed bestuur. Dit alles moet 

leiden tot verbetering van verschillende indicatoren bij diverse bevolkingsgroepen met aandacht voor 

kwetsbare groepen”. Er ontbreken echter concrete beleidsambities op het vlak van het bevorderen 

van de  leefkwaliteit te bevorderen en het stimuleren van een actieve levensstijl waaraan de voortgang 

kan afgetoetst worden. 

5.2.1.2 Beleidsambities 2040 en verdere doorkijk 

Geluid 

De Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) heeft tot doel in Europa een gemeenschappelijke 

aanpak in te voeren om schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te 

voorkomen of te verminderen. In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai zijn op Vlaams 

niveau strategische geluidsbelastingskaarten opgemaakt en daarnaast geluidsactieplannen voor 

belangrijke wegen en spoorwegen, voor de omgeving van de nationale luchthaven en voor 

agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners. De richtlijn omgevingslawaai bepaalt dat de 

maatregelen die worden opgenomen in het geluidsactieplan, in de eerste plaats gericht moeten zijn 

op de prioritaire problemen. Dit zijn problemen die worden vastgesteld door middel van de 

strategische geluidsbelastingkaarten op grond van een overschrijding van een relevante ‘grenswaarde’ 

of andere door de lidstaten gekozen criteria. In de geluidsactieplanen is deze eis doorvertaald als een 

‘plandrempel’.  

Het uiteindelijke doel van het huidige beleid rond geluidshinder is dat de leefbaarheid van de bevolking 

verhoogt, de hinderbeleving verbetert en dat gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan 

hoge geluidsniveaus dalen en daarmee ook de maatschappelijke kosten ervan. De geluidsactieplannen 

bevatten en verduidelijken de verantwoordelijkheden en engagementen van de verschillende 

betrokken instanties. De maatregelen hebben de afgelopen jaren op de prioritaire plaatsen voor een 

verbetering gezorgd maar de geluidbelasting kan in de komende jaren blijven toenemen, vooral 

samenhangend met een toenemende mobiliteit en drukker wordende steden. Uitbreiding van het 

vliegverkeer en een toename van het goederentreinverkeer zullen eveneens zorgen voor meer 

geluidshinder. Het bestaande beleid zet in op verbetering en het oplossen van knelpunten maar 

specifiek in en rond de steden kan de geluidsdruk verder toenemen. 

Met opmerkingen [SJ106]: AZG33 - 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.  

Met opmerkingen [SJ107R106]: 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 
wordt dan ook reeds gemonitord. Het kan wel aanzien worden als 
een win-win.  
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Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid cf Richtlijn 2002/49/EG het omgevingslawaai1 drastisch terug 

te dringen. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de geluidskwaliteit in Vlaanderen geen significante 

negatieve invloed heeft op de gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de ambitie is er om een 

leefomgeving te creëren die een positieve invloed heeft op de gezondheid en die gezond gedrag 

stimuleert. Het beleid rond omgevingslawaai moet zich richten op drie sporen, nl. 

• het oplossen van bestaande knelpunten,  

• het voorkomen van nieuwe knelpunten  

• het vrijwaren van zones met een goede geluidskwaliteit. 

Lucht 

Op 25 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering het luchtbeleidsplan 2030 definitief goedgekeurd. Dit 

plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van 

luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Het plan is 

opgesteld in uitvoering van artikel 23 van de Europese richtlijn 2008/50/EG en in uitvoering van de 

Europese richtlijn 2016/2284.  

Luchtvervuiling door antropogene bronnen, zoals industrie, landbouw en verkeer wordt tegen 2050 

drastisch terug gedrongen. Het streven is dat luchtkwaliteit in Vlaanderen geen significante negatieve 

invloed heeft op de gezondheid van haar bewoners, zoals die door de WGO ingeschat wordt. (Vlaams 

Luchtbeleidsplan) 

Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

Verkeersveiligheid 

Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 verkeersdoden of verkeersongevallen met zwaargewonden over 

alle modi (i.e. het zogenaamde vision zero). Het aantal letselongevallen moet tegen 2050 met 87,5% 

dalen tov 2019 (Vlaams Verkeersveiligheidsplan). 

5.2.1.3 Toetsingskader 

Voor het thema Mens (gezondheid) wordt het in onderstaande tabel beschreven toetsingskader 

voorgesteld. Het thema wordt hierbij opgesplitst in een aantal subthema’s. Voor elk subthema worden 

een aantal indicatoren gedefinieerd, die de basis vormen van de beoordeling in het MER. 

 

 

Subthema Indicatoren 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1  In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai zijn op Vlaams niveau strategische geluidsbelastingskaarten 

opgemaakt en daarnaast geluidsactieplannen voor belangrijke wegen- en spoorwegen, voor de omgeving van de nationale 

luchthaven en voor agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners. Deze geluidsactieplannen bevatten een overzicht van de 

bestaande en voorziene maatregelen om het omgevingslawaai te beheersen en worden periodiek geëvalueerd en zo nodig 

aangepast. Deze geluidsactieplannen vertalen zich eveneens in een visie op korte en lange termijn. 

 

Met opmerkingen [SJ108]: VMM127 -  
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. ...

Met opmerkingen [SJ109R108]: 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. 
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. 

Met opmerkingen [SJ110]: VMM145 – In het MER moet ook 
verduidelijkt worden hoe precies omgegaan wordt met luchtvaart 
binnen deze regio. 

Met opmerkingen [SJ111R110]: Luchtvaart valt buiten de scope van 
het RMP, en dus ook van het strategisch plan-MER dat opgemaakt 
zal worden.  
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Geluid 
- Wijziging snelheid en verkeersvolume wegverkeer in sterk 

bebouwde omgevingen (onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met dominant motorgeluid (≤ 

30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume vrachtverkeer in sterk 

bebouwde omgevingen (met aandacht voor onderscheid 

wegvakken met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen  

Lucht 
- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen en streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (rekening houdend met vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

Verkeersveiligheid 

- Wijziging van kwaliteit verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume weg en vrachtverkeer in 

omgevingen met groot aantal kwetsbare weggebruikers 

Fysiek en mentaal welzijn 

- Mate waarin het plan een actieve levensstijl bevordert 

(verplaatsingen te voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid & cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid 

5.3 Thema biodiversiteit 

5.3.1 Relevante beleidsdoelstellingen  

5.3.1.1 Beleidsambities 2030 

Realiseren van overige 60% (28.600 ha) groene bestemming waarvan 6.800 ha bosgebied (Beleidsplan 

Ruimte VlaanderenRuimtelijk Structuurplan Vlaanderen). 

Realiseren van 4.500 ha extra groene bestemming als alternatief voor aanduiding NVWG (Ruimtelijk 

Structuurplan VlaanderenBeleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

- 30% oppervlakte ecosystemen waar draagkracht voor vermesting of verzuring wordt overschreden 

tov 2005 (Vlaams Beleidsplan Ruimte VlaanderenLuchtbeleidsplan 2030). 

De hoeveelheid oppervlakte natuur, waar vermesting wordt overschreden, terugdringen tot 

Terugdringen hoeveelheid oppervlakte natuur (tot < 61%) waar vermesting wordt overschreden ( 

Vlaams Luchtbeleidsplan 2030Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Met opmerkingen [SJ112]: VMM133 - 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. 

Met opmerkingen [SJ113R112]: 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. 

Met opmerkingen [SJ114]: VMM137 -  Bij de toetsing van 
alternatieven en varianten aan beleidsambities voor het subthema 
geluid wordt enkel rekening gehouden met wijzigingen/effecten in 
sterk bebouwde omgevingen. 
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 ...

Met opmerkingen [SJ115R114]: 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.  ...

Met opmerkingen [SJ116]: VMM149 - 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. 
Wordt er hierbij ook rekening gehouden met eventuele relevante 
verschuivingen van verkeer, snelheid of aandeel vrachtverkeer van 
de dagperiode naar de nacht- of avondperiode? 

Met opmerkingen [SJ117R116]: 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. 

Met opmerkingen [SJ118]: VMM139 - Hoewel de vermelde ambities 
en doelstellingen duidelijk worden omschreven, zijn de indicatoren 
die voor lucht voorgesteld worden zeer vaag en onvoldoende om ...

Met opmerkingen [SJ119R118]: 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 ...

Met opmerkingen [SJ120]: VMM143 - 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 ...

Met opmerkingen [SJ121R120]: 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 ...

Met opmerkingen [SJ122]: AZG39 - Onder subthema lucht 'fysiek en 
mentaal welzijn' aanvullen tot 'fysiek, sociaal en mentaal welzijn' 

Met opmerkingen [SJ123R122]: Ons inziens is sociaal welzijn 
onderdeel van mentaal welzijn. Zie ook indicator sociale 
rechtvaardigheid en cohesie. 

Met opmerkingen [SJ124]: VMM171 - Men bedoelt hiermee de 
vermesting en verzuring in deze natuurgebieden laten dalen en niet 
de oppervlakte natuur verkleinen. Dit wordt best anders verwoord. ...

Met opmerkingen [SJ125R124]: Tekstueel aangepast in de NIA. 
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 ...
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De hoeveelheid oppervlakte natuur, waar verzuring wordt overschreden, terugdringen tot  < 46% 

(Vlaams Luchtbeleidsplan 2030Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

Terugdringen hoeveelheid oppervlakte natuur (tot < 46%) waar verzuring wordt overschreden 

(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Onderling beter verbinden van natuurkernen (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit minstens behouden, is de aftakeling 

van de natuurlijke leefgebieden ingeperkt en zijn met uitsterven bedreigde soorten beschermd 

(Vlaams doelstellingenkader Vizier 2030). 

De Kaderrichtlijn Water heeft als doel (1) de verbetering van de waterkwaliteit en het bekomen van 

goede ecologische toestand van de waterlichamen; (2) het veiligstellen van de watervoorraden; en (3) 

de effecten van droogte en overstromingen verminderen. De kaderrichtlijn Water beoogt ‘goede 

toestand’ van de aangeduide watersystemen (oppervlakte- en grondwateren) tegen 2027.  

Ter uitvoering van de kaderrichtlijn water maakt elke lidstaat om de zes jaar voor elk 

stroomgebiedsdistrict een stroomgebiedsbeheerplan op (Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)). 

De Overstromingsrichtlijn heeft tot doel “de risico’s op overstromingen beter in te schatten en 

maatregelen te nemen om negatieve effecten van overstromingen op zowel de gezondheid van de 

mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te 

beperken”(Overstromingsrichtlijn (2007/60/EG)).Toetsingskader 

Wat betreft de ambities op Vlaams niveau wordt er gerefereerd naar het rapport van INBO 

‘Natuurindicatoren 2021’2.  Dit rapport geeft een overzicht van natuurindicatoren die op basis van een 

aantal criteria als prioritair op te volgen indicatoren worden beschouwd. Deze indicatoren verwijzen 

naar doelstellingen van het Vlaamse natuur- en bosbeleid, het Pact 2020 en de Europese 

Biodiversiteitsstrategie 2020 of Forest Europe. 

De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 voorziet de instandhouding en versterking van de Vlaamse 

natuur en ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in Vlaanderen meer ruimte worden voorzien voor 

natuur, moeten natuurkernen onderling beter verbonden worden, en moet de achteruitgang van de 

populaties rode lijstsoorten worden stopgezet.  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan zijn er twee doelen die rechtstreeks aan biodiversiteit 

gerelateerd zijn: 

− Tegen 2030 willen we de oppervlakte van ecosystemen waar de draagkracht voor 

vermesting of verzuring wordt overschreden met een derde terugdringen ten opzichte van 

2005.  

− In 2030 willen we de kritische last voor vermesting terugdringen zodat die in minder dan 61 

% van de oppervlakte natuur in Vlaanderen nog overschreden wordt, de kritische last voor 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2  Vriens L., Adriaens T., Boone N., Buysse D., De Beck L., De Keersmaeker L., De Knijf G.,De Smet L., Devisscher S., Devos K., 

Geeraerts C., Gelaude E., Maes D., Neirynck J., Onkelinx T., Sioen G.,Thomaes A., Thoonen M., Van Den Berge K., Vander 

Mijnsbrugge K., Van Gossum P., Van Landuyt W.,Vermeersch G., Verreycken H. & Verschelde P. (2021). Natuurindicatoren 

2021, Toestand van de natuurin Vlaanderen. Cijfers voor het beleid. (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek;no. 1), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/68510166/Vriens_etal_2021_Natuurindicatoren.pdf 

Met opmerkingen [VV126]: VMM109 - 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. 

Met opmerkingen [VV127R126]: Aangepast 
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verzuring willen we terugdringen zodat die in minder dan 46 % van de oppervlakte natuur in 

Vlaanderen nog overschreden wordt. 

5.3.1.2 Beleidsambities 2040 en verdere doorkijk 

Maximaal ingericht fijnmazig netwerk van groenblauwe aders dwars doorheen de open en bebouwde 

ruimte maximaal ingericht. Dit betekent een substantiële vermeerdering van het aandeel 

wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en tov 2015 (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Terugdringen verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos met minstens 1/5 tov 

2015 (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

De ruimte biedt in 2050 een palet van leefomgevingen in sterke steden en dorpen. Ruimtelijke 

ontwikkelingsprojecten realiseren een goede inrichting vanuit de kernkwaliteiten voor ruimtelijke 

ontwikkeling (gedeeld en meervoudig gebruik; robuustheid en aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 

leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving; waardering van erfgoed en de 

karakteristieken van het landschap; biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit; 

klimaatbestendigheid; energetische aspecten; gezondheid; inclusief samenleven; economische 

vitaliteit) (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Luchtvervuiling door antropogene bronnen, zoals industrie, landbouw en verkeer, drastisch terug. Het 

streven is dat luchtkwaliteit in Vlaanderen geen significante negatieve invloed heeft op de gezondheid 

van haar bewoners, zoals die door de WGO ingeschat wordt (Vlaams Luchtbeleidsplan). 

Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid cf Richtlijn 2002/49/EG het omgevingslawaai3 drastisch terug 

te dringen. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de geluidskwaliteit in Vlaanderen geen significante 

negatieve invloed heeft op de gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de ambitie is er om een 

leefomgeving te creëren die een positieve invloed heeft op de gezondheid en die gezond gedrag 

stimuleert. Het beleid rond omgevingslawaai moet zich richten op drie sporen, nl. 

• het oplossen van bestaande knelpunten,  

• het voorkomen van nieuwe knelpunten  

• het vrijwaren van zones met een goede geluidskwaliteit. 

5.3.1.3 Toetsingskader 

Voor het thema Biodiversiteit wordt het in volgende tabel beschreven toetsingskader voorgesteld. Het 

thema wordt hierbij opgesplitst in een aantal subthema’s. Voor elk subthema worden een aantal 

indicatoren gedefinieerd, die de basis vormen van de beoordeling in het MER. 

 

Subthema Indicatoren 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3  In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai zijn op Vlaams niveau strategische geluidsbelastingskaarten 

opgemaakt en daarnaast geluidsactieplannen voor belangrijke wegen- en spoorwegen, voor de omgeving van de nationale 

luchthaven en voor agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners. Deze geluidsactieplannen bevatten een overzicht van de 

bestaande en voorziene maatregelen om het omgevingslawaai te beheersen en worden periodiek geëvalueerd en zo nodig 

aangepast. Deze geluidsactieplannen vertalen zich eveneens in een visie op korte en lange termijn. 

 

Met opmerkingen [SJ128]: VMM176 – Het toetsingskader vermeldt 
enkel de nabijheid van SBZ’s en VEN. De doelstelling uit het 
luchtbeleidsplan bevat alle natuur. 

Met opmerkingen [SJ129R128]:  
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.  ...
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Ecotoop- en habitatverlies/ -

winst/-wijziging 

- Mate van ecotoopverlies of het vermijden of compenseren ervan 

- Mate van ecotooptoename 

-  

  

Versnippering en ontsnippering 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking van) het infrastructuurnet 

(auto- en spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten door versnippering (toename 

verstoring in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit van het natuurlijke 

netwerk  

 

Licht- en geluidshinder tgv weg-  

en spoorverkeer  ter hoogte van 

waardevolle habitats  

- Wijzigingen in modal split of in gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur buiten verstedelijkte kernen en nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op infrastructuur 

Stikstof 

- Mate waarin verkeersemissies wijzigen (door wijzigingen in 

verkeersstromen en snelheden) nabij Speciale Beschermingszones 

en VEN-gebieden 

5.4 Thema Klimaat 

5.4.1 Relevante beleidsdoelstellingen 

5.4.1.1 Beleidsambities 2030 

Minstens 55% netto reductie in totale broeikasgasemissies (CO2e) t.o.v. 1990 (Europese Klimaatwet 

(Green deal)). Voor Vlaanderen zou zich dit vertalen in een reductie met 47% tegenover 2005 (cfr. 

voorstel voor aanpassing van de “Effort Sharing Regulation” in julli 2021 van de Europese Commissie). 

Dit betekent een versterking van de voorgestelde reductie uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan 

2021-2030) 

Voortdurende vooruitgang boeken om het adaptatievermogen te vergroten, de veerkracht te 

vergroten en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen (Europese Klimaatwet 

(Green deal)). 

Klimaatadaptatie slimmer, sneller en systemischer maken (EU Adaptatietstrategie (Green deal)). 

Netto 310 miljoen ton CO2e aan broeikasgassen uit de atmosfeer verwijderen in de LULUCF-sector 

(sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw) voor de periode 2026-2030  (voorstel tot 

aanpassing van de LULUCF-verordening (Fit for 55)). Bijlage IIa bij het voorstel tot aanpassing van de 

LULUCF-verordening voorziet voor België een netto vastlegging van 1352 kton CO2e in 2030. 

35% netto reductie in niet-ETS broeikasgasemissies (CO2e) t.o.v. 2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 

2021-2030). 

Vlaams Adaptatieplan 2021-2030 in opmaak. 

Geen netto afname van koolstofvoorraden vastgelegd in diverse vormen van landgebruik t.o.v. 2021 

(i.e. “no-debit rule”) (Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030). 

Met opmerkingen [VV130]: ANB2 - 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. 

Met opmerkingen [VV131R130]: Dit is volgens de wet zo bepaald en 
zal dan ook zo gebeuren. Er kan naar verwezen worden als principe. 

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,63 cm,  Geen opsommingstekens
of nummering

Met opmerkingen [VV132]: ANB1 - 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 

Met opmerkingen [VV133R132]: Natuur breder evalueren dan enkel 
ter hoogte van SBZ. Dit kan in algemene termen zonder elke km van 
het wegennet in detail te analyseren. 

Met opmerkingen [SJ134]: VMM174 – Bij het toetsingskader 
moeten ook de effecten van stikstofdepositie meegenomen worden. 

Met opmerkingen [SJ135R134]: 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 

Met opmerkingen [SJ136]: Gent86 - De stad Gent 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. 

Met opmerkingen [SJ137R136]: 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. 

Met opmerkingen [VV138]: VMM178 - => 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. 

Met opmerkingen [VV139R138]: 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. 
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5.4.1.2 Beleidsambities 2040 en verdere doorkijk 

Klimaatneutraal zijn in 2050 (met engagement voor netto negatieve emissies na 2050) (Europese 

Klimaatwet (Green deal)). 

Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU Adaptatietstrategie (Green deal)). 

Scope van de LULUCF-verordening uitbreiden zodat ook de broeikasgasemissies afkomstig van de 

landbouwsector erdoor gevat worden (waarbij alle broeikasgasemissies door landgebruik, bosbouw 

en landbouw samen tegen 2035 in evenwicht worden gebracht met verwijderingen uit deze drie 

sectoren) (voorstel tot aanpassing van de LULUCF-verordening (Fit for 55)). 

85% netto reductie in niet-ETS broeikasgasemissies (CO2e) t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 

naar volledige klimaatneutraliteit). In de transportsector wordt een volledig emissievrij personen- en 

goederenvervoer voorzien tegen 2050 (Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

Een klimaatadaptieve ruimte, samenleving, gebouwen, (mobiliteits)infrastructuur, industrie en 

landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

Terugdringen van de verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos met minstens 

1/5 t.o.v. 2015 (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Tegen 2050 is het fijnmazig netwerk van groenblauwe aders dwars doorheen de open en bebouwde 

ruimte maximaal ingericht, zodat de ruimte klimaatbestendig en meer leefbaar is. Dit betekent een 

substantiële vermeerdering van het aandeel wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en 

dorpen ten opzichte van 2015 (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

Blijvende stijging of stabilisatie op een hoog niveau van het koolstofgehalte in landbouwbodems en 

maximalisatie van koolstofopslag in natuur- en bosgebieden rekening houdend met het gewenste 

natuurdoeltype (Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

5.4.1.3 Toetsingskader 

Voor het thema Klimaat wordt het in onderstaande tabel beschreven toetsingskader voorgesteld. Het 

thema wordt hierbij opgesplitst in een aantal subthema’s. Voor elk subthema worden een aantal 

indicatoren gedefinieerd, die de basis vormen van de beoordeling in het MER. 

 

Subthema Indicatoren 

Klimaatmitigatie  

- Mate waarin broeikasgasemissies afnemen als gevolg van het 

plan. 

Klimaatadaptatie 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een vergroting van de 

weerbaarheid van de omgeving tegen de gevolgen van 

klimaatverandering (hittestress, droogte, overstromingen vanuit 

waterlopen, overstromingen door zeespiegelstijging, 

wateroverlast door hevige regenval, …). 
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6. INSCHATTING OP HOOFDLIJNEN VAN DE MOGELIJKE EFFECTEN: QUICK 
SCAN 

Op de volgende bladzijden wordt in tabelvorm voor elk van de receptorthema’s en voor elk van de in 

het MER te bestuderen alternatieven een eerste inschatting gemaakt van de positieve en negatieve 

effecten die het RMP Gent met zich mee zou kunnen brengen 

De evaluatie gebeurt op het niveau van de subthema’s en houdt daarbij rekening met de hoger 

beschreven impactindicatoren. De bedoeling is in de eerste plaats om de vervoerregio voldoende 

handvaten te geven om op een geïntegreerde manier tot een beleidsscenario te komende 

gelijkenissen en verschillen tussen de alternatieven in beeld te brengen, eerder dan een uitspraak te 

doen over de exacte omvang van de te verwachten milieueffecten. 

De gebruikte symbolen hebben volgende betekenis: 

 

 
positief effect op het bereiken van beleidsdoelstellingen   

 
kan versterkt worden door… 

 
potentieel negatieve neveneffecten 

Merk op dat het hier om een vereenvoudigd scoresysteem gaat dat specifiek voor deze quickscan 

wordt gebruikt. Bij het eigenlijke milieueffectrapport zal gebruik gemaakt worden van de systematiek 

toegelicht onder § 3.1.2. 

Na de tabellen met de beoordeling per receptorthema en per alternatief worden voor elk 

receptorthema de belangrijkste potentieel positieve en negatieve effecten nog eens samengevat voor 

de drie alternatieven samen. Dit maakt het gemakkelijker om de voor- en nadelen van de verschillende 

alternatieven met elkaar te vergelijken. 

  

Met opmerkingen [SJ140]: Gent 76 - Vraagtekens bij de beoordeling 
in Quick Scan 

Met opmerkingen [SJ141R140]: 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 suggesties 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.  
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6.1 Thema Ruimte 

 

Subthema Indicatoren 

Ruimtebeslag 
- Mate waarin het gemiddeld bijkomend dagelijks ruimtebeslag wordt afgebouwd 

- Mate waarin binnen bestaand ruimtebeslag ruimte wordt voorzien voor overslagmogelijkheden en voor verdere bundeling en consolidatie van goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand ruimtebeslag ruimte voor duurzame vervoersystemen wordt voorzien 

Ruimtelijke samenhang 
- Mate waarin ruimtelijke eenheden worden versnipperd of ontsnipperd  

Ruimtelijke kwaliteit 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen ruimte voor verkeers- en vervoersinfrastructuur 

- 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; biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit; klimaatbestendigheid; energetische aspecten; gezondheid; inclusief samenleven; economische vitaliteit) 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 6 Geïntegreerde visie 

RUIMTEBESLAG 

- Mate waarin de footprint van de 

transportinfrastructuur wijzigt 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte wordt voorzien 

voor overslagmogelijkheden en voor 

verdere bundeling en consolidatie van 

goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte voor duurzame 

vervoersystemen wordt voorzien 

 

• Tegen 2030 wil de Vlaamse Overheid het 
bijkomend gemiddeld dagelijks 
ruimtebeslag terugdringen tot  maximaal 
2 ha/dag. Tegen 2040 wordt een 
gemiddeld ruimtebeslag van 0 ha/dag 
geambieerd. 

• De Vlaamse Overheid streeft er naar om 
tegen 2050 geen substantieel aantal 
bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke 
ruimtelijk rendementsoverwegingen 
aangewezen is. 

 

• De geïntegreerde visie erkent dat de oneindige investering in meer bereikbaarheidsinfrastructuur zal leiden tot een steeds groter ruimtebeslag. Er wordt 
ingezien dat voor de uitbouw van duurzame manieren van verplaatsten, eveneens een afbouw van personenverkeer met de wagen/ vrachtverkeer met de 
vrachtwagen nodig is. Daarom wordt er geopteerd i.p.v. enkel meer infrastructuur voor duurzame vervoersmodi te voorzien, ook de rol van bestaande 
infrastructuur voor  gemotoriseerd verkeer te herdenken om duurzame verplaatsingen te accommoderen.  
 

 

• De geïntegreerde visie ziet in dat logistieke hubs uitgebouwd dienen te worden op locaties waar spoor, waterweg en snelweg samenkomen, met een grotere 
focus op spoor en waterwegontsluiting dan tot op heden werd gedaan. Bijkomende ruimte-inname dient maximaal vermeden te worden. de mogelijkheden 
binnen de bestaande infrastructuur dienen maximaal mee bekeken te worden bij het versterken van de ontsluitingen of  kan elders gecompenseerd worden en 
ruimtebeslag afgebouwd.  

 

 

RUIMTELIJKE SAMENHANG 

- Mate waarin ruimtelijke eenheden 

worden versnipperd of ontsnipperd 

 

 

 

 

 

• De Vlaamse Overheid ambieert dat, 
tegen 2030, minstens 50% van bevolking 
op goed gelegen locaties woont.  

• Tegen 2030 streeft de Vlaamse Overheid 
er naar dat minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed 
bereikbare locaties gelegen zijn.  

• De Vlaamse Overheid streeft naar een 
woondichtheid op bewandelbare afstand 
rond het geheel van strategische 
collectieve vervoersknopen die tegen 
2050 met 50 % is toegenomen ten 
opzichte van 2015.  

• De Vlaamse Overheid wenst bijkomende 
economische activiteiten te organiseren 
rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde. bedrijfsoppervlak op 
bewandelbare afstand rond strategische 
collectieve vervoersknopen dient hierbij 
jaarlijks te stijgen door werk te maken 
van gemengde ontwikkeling.  

 

 

 

• De geïntegreerde visie wilt stromen voor auto- en vrachtwagenverkeer bundelen langs de verbindingswegen van het hoofd- en dragend wegennet. Dit mag 
echter niet resulteren in een verdere verlinting van woningen, bedrijven, dienstgebouwen,… langsheen deze assen.  

• Het raster van wegenis tussen het  hoofd- en dragend wegennet wordt geconceptualiseerd als autoluwe mazen. In deze mazen ontstaan hierdoor kansen voor 
een focus op trage verplaatsingen, wat de barrièrewerking van het wegennet tussen woonzones, groenzones,… kan doen afnemen. Dit concept kan verder 
versterkt worden door gericht onderzoek te leveren waar de mazen van dit net kunnen worden vergroot en onnodige wegenis afgebouwd kan worden.  

• De geïntegreerde visie spreekt over het herdenken van bestaande infrastructuur voor auto- en vrachtwagenverkeer in functie van meer duurzame 
transportmodi. Er wordt echter nog niet gesproken over de barrièrevorming van bestaande infrastructuur. Wanneer deze vastgesteld zijn is het aan te bevelen 
de barrièrewerking waar mogelijk te minimaliseren.  
 

 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen 

ruimte voor verkeers- en 

vervoersinfrastructuur 

- 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; 

• Tegen 2030 wenst de Vlaamse Overheid 
het aantal mensen dat- woont op een 
locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan 20 µg/m³ 
halveert t.o.v. 2016.  

• De Vlaamse Overheid wenst tegen 2050  
de verhardingsgraad binnen de 
bestemming gedomineerd door 
ruimtebeslag te stabiliseren/terug te 
dringen ten opzichte van 2015.  

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te 
realiseren met een goede inrichting 

 

• De geïntegreerde visie stelt dat tegen 2040 60% van de verplaatsingen met duurzame modi moet gebeuren. Dit zal een positieve impact hebben op 
concentraties van schadelijke uitstoot (zoals NO2) in de buurt van woonzones en bijgevolg de woonkwaliteit ten goede doen.  

• De geïntegreerde visie wilt auto- en vrachtwagenverkeer beperken in woonkernen. Dit zal een positieve impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit van de 
woonomgeving aangezien meer ruimte ontstaat voor voetgangers, openbare ruimte, groen, etc.   

 

• De geïntegreerde visie wil bestaande infrastructuur voor auto- en vrachtwagenverkeer herdenken om meer duurzame verplaatsingsmodi te accommoderen of 
waar mogelijk af te bouwen. Zo wilt de visie voorkomen dat het netto ruimtebeslag – en als gevolg daarvan ook verharding -  toeneemt. Deze intentie kan 
verder gesterkt worden door te stellen dat waar verharding nodig is deze maximaal in waterdoorlatend materiaal is aangelegd, of lokale infiltratie gefaciliteerd 
wordt.   
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energetische aspecten; economische 

vitaliteit) 

 

vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling (o.a.  gedeeld en 
meervoudig gebruik; robuustheid en 
aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving; waardering van 
erfgoed...). 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.1 OV | Openbaar vervoer als ruggengraat van onze regio 

RUIMTEBESLAG 

- Mate waarin de footprint van de 

transportinfrastructuur wijzigt 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte wordt voorzien 

voor overslagmogelijkheden en voor 

verdere bundeling en consolidatie van 

goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte voor duurzame 

vervoersystemen wordt voorzien 

 

• Tegen 2030 wil de Vlaamse Overheid het 
bijkomend gemiddeld dagelijks 
ruimtebeslag terugdringen tot  maximaal 
2 ha/dag. Tegen 2040 wordt een 
gemiddeld ruimtebeslag van 0 ha/dag 
geambieerd. 

• De Vlaamse Overheid streeft er naar om 
tegen 2050 geen substantieel aantal 
bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke 
ruimtelijk rendementsoverwegingen 
aangewezen is. 

 

• De visie m.b.t. openbaar vervoer haalt de mogelijkheid tot implementatie van OV via waterwegen aan, mits verder onderzoek. Dit is een efficiënte oplossing 
voor het uitbreiden van het OV-net zonder de nood om extra ruimte aan te snijden. 

 

• De visie m.b.t. openbaar vervoer voorziet een transitie van openbaar vervoer (OV) naar hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) op elk schaalniveau. Dit houdt 
een OV-systeem in met snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie , met naadloze aansluitingen en met herkenbaarheid en uitstraling. Deze transitie wordt 
voorzien op bestaande lijnen met voldoende vervoerspotentieel. Op plaatsen met suboptimale verkeersafwikkeling wordt aparte HOV-infrastructuur voorzien 
zoals aparte bedding of maatregelen op kruispunt niveau. Een aandachtspunt is dat dit niet mag leiden tot een netto stijging in ruimtebeslag. het is aangewezen 
in eerste instantie te onderzoeken dat de extra infrastructuur zo veel mogelijk binnen het bestaande ruimtebeslag gerealiseerd kan worden. 

 

 

RUIMTELIJKE SAMENHANG 

- Mate waarin ruimtelijke eenheden 

worden versnipperd of ontsnipperd 

 

 

 

 

 

• De Vlaamse Overheid ambieert dat, 
tegen 2030, minstens 50% van bevolking 
op goed gelegen locaties woont.  

• Tegen 2030 streeft de Vlaamse Overheid 
er naar dat minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed 
bereikbare locaties gelegen zijn.  

• De Vlaamse Overheid streeft naar een 
woondichtheid op bewandelbare afstand 
rond het geheel van strategische 
collectieve vervoersknopen die tegen 
2050 met 50 % is toegenomen ten 
opzichte van 2015.  

• De Vlaamse Overheid wenst bijkomende 
economische activiteiten te organiseren 
rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde. bedrijfsoppervlak op 
bewandelbare afstand rond strategische 
collectieve vervoersknopen dient hierbij 
jaarlijks te stijgen door werk te maken 
van gemengde ontwikkeling. 

 

 

 

• De visie m.b.t. openbaar vervoer voorziet een kwaliteitssprong van het OV tot op lokaal niveau. Dit bevat het voorzien van OV-verbinding van lokale 
economische polen, alsook van woonkernen met de meest nabije (inter)regionale OV-knoop met efficiënte overstapmogelijkheden naar een hogere 
vervoersschaal. De bepaling vervoersnood (i.e. voldoende vervoerspotentieel) van deze economische polen/woonkernen zal hier van cruciaal belang blijken, 
aangezien de opwaardering van de OV-verbinding nieuwe woon- en werkprojecten zal katalyseren. De strategische afweging van stimulering van woon en 
bouwprojecten dient weloverwogen te gebeuren in relatie met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.  

 

 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen 

ruimte voor verkeers- en 

vervoersinfrastructuur 

- Wijziging van ruimtelijke 

kernkwaliteiten (gedeeld en 

meervoudig gebruik; robuustheid en 

aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 

leesbaarheid en visuele 

aantrekkelijkheid van de omgeving; 

• Tegen 2030 wenst de Vlaamse Overheid 
het aantal mensen dat- woont op een 
locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan 20 µg/m³ 
halveert t.o.v. 2016.  

• De Vlaamse Overheid wenst tegen 2050  
de verhardingsgraad binnen de 
bestemming gedomineerd door 
ruimtebeslag te stabiliseren/terug te 
dringen ten opzichte van 2015.  

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te 
realiseren met een goede inrichting 

 

• De visie m.b.t. openbaar vervoer haalt de uitstraling en leesbaarheid van haltes en voertuigen aan als belangrijk aspect van een HOV-netwerk.  Zowel de halte-
infrastructuur als het materieel dient kwalitatief te zijn zowel qua toegankelijke uitrusting als qua informatie.  Het HOV draagt door zijn verschijning, materieel 
en kleuren bij aan de beleving van de ruimte. Een kwalitatieve verschijning heeft bijgevolg een gunstige impact op de ruimtelijke beleving.  

 

 

 

 

Met opmerkingen [SJ142]: OVL92 - Uitspraken moeten gefundeerd 
worden, bijv. OV via waterwegen is ecologischer? 

Met opmerkingen [SJ143R142]: Uitspraken moeten gefundeerd 
worden: OK.  
Deze beoordeling slaat enkel op ruimtegebruik (thema ruimte) en 
doet geen uitspraken over het ecologische aspect van verkeersmodi.  

Met opmerkingen [SJ144R142]: Note to self: hier iets over zeggen 
bij klimaat. 

Met opmerkingen [SJ145]: AZG41 - Houdt dit dan een verhoging in 
van de frequentie tijdens laatavonduren en ’s nachts? 

Met opmerkingen [SJ146R145]: Waar dit mogelijk is zal de mogelijk 
verschuiving naar avond en nacht vermeld worden in het MER en 
aanbevelingen geformuleerd indien relevant.  
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waardering van erfgoed en de 

karakteristieken van het landschap; 

energetische aspecten; economische 

vitaliteit) 

 

vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling (o.a.  gedeeld en 
meervoudig gebruik; robuustheid en 
aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving; waardering van 
erfgoed...). 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.2 FIETS |  Fijnmazig en divers fietsnetwerk 

RUIMTEBESLAG 

- Mate waarin de footprint van de 

transportinfrastructuur wijzigt 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte wordt voorzien 

voor overslagmogelijkheden en voor 

verdere bundeling en consolidatie van 

goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte voor duurzame 

vervoersystemen wordt voorzien 

 

• Tegen 2030 wil de Vlaamse Overheid het 
bijkomend gemiddeld dagelijks 
ruimtebeslag terugdringen tot  maximaal 
2 ha/dag. Tegen 2040 wordt een 
gemiddeld ruimtebeslag van 0 ha/dag 
geambieerd. 

• De Vlaamse Overheid streeft er naar om 
tegen 2050 geen substantieel aantal 
bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke 
ruimtelijk rendementsoverwegingen 
aangewezen is. 

 

 

 

• De visie m.b.t. het bovenlokaal fietsnetwerk schuift 3 netwerklagen naar voren: fietssnelwegen, vrijliggende fietspaden langs het autonetwerk en autoluwe 
kwaliteitsfietsroutes. De visie benadrukt de noodzaak aan onderzoek naar kansen voor herinrichting van bestaande autowegen tot autoluwe 
kwaliteitsfietsroutes om zo extra ruimtebeslag te beperken. Missing links in het netwerk zullen echter toch plaatselijk bijkomende infrastructuur vragen. de 
bijkomende ruimte inname en bijkomende verharding dient maximaal te worden vermeden.   

 

 

RUIMTELIJKE SAMENHANG 

- Mate waarin ruimtelijke eenheden 

worden versnipperd of ontsnipperd 

 

 

 

 

 

• De Vlaamse Overheid ambieert dat, 
tegen 2030, minstens 50% van bevolking 
op goed gelegen locaties woont.  

• Tegen 2030 streeft de Vlaamse Overheid 
er naar dat minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed 
bereikbare locaties gelegen zijn.  

• De Vlaamse Overheid streeft naar een 
woondichtheid op bewandelbare afstand 
rond het geheel van strategische 
collectieve vervoersknopen die tegen 
2050 met 50 % is toegenomen ten 
opzichte van 2015.  

• De Vlaamse Overheid wenst bijkomende 
economische activiteiten te organiseren 
rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde. bedrijfsoppervlak op 
bewandelbare afstand rond strategische 
collectieve vervoersknopen dient hierbij 
jaarlijks te stijgen door werk te maken 
van gemengde ontwikkeling. 

 

• De visie m.b.t. het bovenlokaal fietsnetwerk voorziet een geconnecteerd en goed uitgerust fietsnetwerk uit te bouwen op interregionaal, regionaal en 
interlokaal niveau. Zodoende wordt er een extra mobiliteitsmodus gecreëerd (nl. de fiets) waarop men zich op de hogere schaalniveau kan verplaatsen (deze 
schaalniveaus zijn tot op heden vaak nog enkel met de personenwagen en het OV bereikbaar). De toevoeging van een extra vervoersmodus op deze schalen 
zou de algemene bereikbaarheid, en dus ruimtelijke samenhang, ten goede komen.  

 

 

 

• De speed pedelec ontbreekt nog in de visienota. Het gebruik van dit vervoersmiddel stijgt zienderogen. De speed pedelec eist onvermijdelijk een plaats op in de 
openbare ruimte. Gezien de snelheid, en dus het gevaar, waarmee dit gepaard gaat lijkt het logisch dat de VVR de speed pedelec verder behandelt en een 
plaats geeft. 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen 

ruimte voor verkeers- en 

vervoersinfrastructuur 

- Wijziging van ruimtelijke 

kernkwaliteiten (gedeeld en 

• Tegen 2030 wenst de Vlaamse Overheid 
het aantal mensen dat- woont op een 
locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan 20 µg/m³ 
halveert t.o.v. 2016.  

• De Vlaamse Overheid wenst tegen 2050  
de verhardingsgraad binnen de 
bestemming gedomineerd door 
ruimtebeslag te stabiliseren/terug te 
dringen ten opzichte van 2015.  

 

• De visie m.b.t. het bovenlokaal fietsnetwerk maakt de aanbeveling bestaande bewegwijzeringssysteem verder uit te bouwen en een bijhorend digitaal 
routeringssysteem uit te werken. Een dergelijk systeem kan op Vlaams niveau uniform voor alle regio’s worden uitgewerkt. Een dergelijk uniform 
bewegwijzeringssysteem zou de leesbaarheid van routes op verschillende schaalniveaus ten goede doen en ook de ‘virtuele’ grenzen tussen de vervoerregio’s 
voor de gebruiker wegnemen. 
 

 

• De visie m.b.t. het bovenlokaal fietsnetwerk stelt dat voor lokaal en buurtniveau de gemeente verantwoordelijk is voor een kwalitatief en veilig netwerk als 
aanvulling op het bovenlokaal niveau. Om gemeentes hierbij te helpen, is er het  vernieuwde fietsvademecum dat als handboek fungeert  met 
ontwerpprincipes en kwaliteitsrichtlijnen over geschikte breedtes, verhardingen, kruisingen, snelheidsregimes en bewegwijzering. Het is echter aangewezen dat 
- om stilistische verrommeling en suboptimale implementatie te vermijden – de vervoerregio als nauwe adviespartner wordt ingeschakeld in de ontwerpfase 
van dit fietsnetwerk op lokaal en buurtniveau. Zodoende  wordt een zekere mate van uniformiteit (samenhang) en ruimtelijke kwaliteit in de ontwerpen 
verzekerd.  
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meervoudig gebruik; robuustheid en 

aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 

leesbaarheid en visuele 

aantrekkelijkheid van de omgeving; 

waardering van erfgoed en de 

karakteristieken van het landschap; 

energetische aspecten; economische 

vitaliteit) 

 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te 
realiseren met een goede inrichting 
vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling (o.a.  gedeeld en 
meervoudig gebruik; robuustheid en 
aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving; waardering van 
erfgoed...). 

 

 



 

56 Nota inhoudsafbakening  strategisch MER Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Gent  

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.3 AUTO | Verkeersluwe mazen in een verbindend wegennet 

RUIMTEBESLAG 

- Mate waarin de footprint van de 

transportinfrastructuur wijzigt 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte wordt voorzien 

voor overslagmogelijkheden en voor 

verdere bundeling en consolidatie van 

goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte voor duurzame 

vervoersystemen wordt voorzien 

 

• Tegen 2030 wil de Vlaamse Overheid het 
bijkomend gemiddeld dagelijks 
ruimtebeslag terugdringen tot  maximaal 
2 ha/dag. Tegen 2040 wordt een 
gemiddeld ruimtebeslag van 0 ha/dag 
geambieerd. 

• De Vlaamse Overheid streeft er naar om 
tegen 2050 geen substantieel aantal 
bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke 
ruimtelijk rendementsoverwegingen 
aangewezen is. 

 

 

 

• De visie m.b.t. autoverkeer wenst d.m.v. de nieuwe wegcategorisering meer robuustheid in te bouwen. Dit wil zeggen dat, in geval van verstoringen, doorgaand 
verkeer kan blijven voortgaan. Eén van de strategieën die naar voor wordt geschoven is het aanpassen van het bestaande netwerk indien er missing links blijken 
te zijn in het bovenlokaal netwerk. Een voorbeeld hiervan is de capaciteitsverhoging van een regionale weg naar een hoofdweg, wat een groter ruimtebeslag als 
gevolg heeft. De visie geeft zelf reeds aan dat dit een riskante strategie is aangezien de neiging om louter (de trendmatige) evolutie van het autoverkeer te 
volgen groot is. Deze strategie dient bijgevolg enkel toegepast te worden indien strikt noodzakelijk, en onderzoek naar andere opties ten gronde is uitgevoerd, 
waarbij het criterium  minder bijkomend ruimtebeslag wordt voor ogen gehouden en waarbij de doelstelling van een goed functionerend bovenlokaal 
wegennet kan gegarandeerd worden.  

 

 

RUIMTELIJKE SAMENHANG 

- Mate waarin ruimtelijke eenheden 

worden versnipperd of ontsnipperd 

 

 

 

 

 

• De Vlaamse Overheid ambieert dat, 
tegen 2030, minstens 50% van bevolking 
op goed gelegen locaties woont.  

• Tegen 2030 streeft de Vlaamse Overheid 
er naar dat minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed 
bereikbare locaties gelegen zijn.  

• De Vlaamse Overheid streeft naar een 
woondichtheid op bewandelbare afstand 
rond het geheel van strategische 
collectieve vervoersknopen die tegen 
2050 met 50 % is toegenomen ten 
opzichte van 2015.  

• De Vlaamse Overheid wenst bijkomende 
economische activiteiten te organiseren 
rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde. bedrijfsoppervlak op 
bewandelbare afstand rond strategische 
collectieve vervoersknopen dient hierbij 
jaarlijks te stijgen door werk te maken 
van gemengde ontwikkeling. 

 

 

 

• De visie m.b.t. autoverkeer wenst meer robuustheid in te bouwen. 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.  

• De visie m.b.t. autoverkeer definieert nieuwe wegcategorieën die de verschillende soorten autoverkeer (internationaal, interregionaal, regionaal, interlokaal) 
dient te bundelen op bovenlokaal niveau. Deze bundeling moet bijgevolg autoluwe woonwijken en quasi-autoloze openruimtekamers creëren. Dit principe 
moet de ruimtelijke samenhang van de wijken en de open ruimte doen toenemen. De verantwoordelijkheid voor de aanleg van de kleinste mazen wordt echter 
doorgeschoven naar de gemeenten, de vervoerregio engageert zich om de juiste gemeenten samen te zetten om grensoverschrijdende kamers uit te werken. 
De VVR kan ook een handboek/kapstok aanreiken aan de gemeenten om de transitie naar autoluwe woonwijken minder vrijblijvend te maken. 

 

 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen 

ruimte voor verkeers- en 

vervoersinfrastructuur 

- Wijziging van ruimtelijke 

kernkwaliteiten (gedeeld en 

meervoudig gebruik; robuustheid en 

aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 

leesbaarheid en visuele 

• Tegen 2030 wenst de Vlaamse Overheid 
het aantal mensen dat- woont op een 
locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan 20 µg/m³ 
halveert t.o.v. 2016.  

• De Vlaamse Overheid wenst tegen 2050  
de verhardingsgraad binnen de 
bestemming gedomineerd door 
ruimtebeslag te stabiliseren/terug te 
dringen ten opzichte van 2015.  

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te 

 

• De visie m.b.t. autoverkeer definieert een nieuwe wegcategorisering die de verschillende soorten autoverkeer dient te bundelen op bovenlokaal niveau. Op 
lokaal niveau wordt autogebruik/autoaanwezigheid afgebouwd en is de auto te gast. Hierdoor wordt de blootstelling aan schadelijke uitlaatgassen beperkt en 
ontstaat meer plaats voor o.a. publieke ruimte en groenruimte, wat de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt.  

 

 

• De visie m.b.t. autoverkeer wenst d.m.v. de nieuwe wegcategorisering meer robuustheid in te bouwen. Eén van de strategieën die naar voor wordt geschoven, 
is het aanpassen van het bestaande netwerk bij missing links. 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  opties.  Kunnen andere strategieën, met minder bijkomend ruimtebeslag, afgewogen worden om 
een goed functionerend bovenlokaal wegennet te garanderen? 

• De visie ontbreekt nog in uitspraken over de transitie naar een wagenpark met schonere en duurzamere manieren van aandrijving (o.a. elektriciteit). Hoe zal dit 
gestimuleerd/gefaciliteerd worden? Schonere manieren van aandrijving zullen namelijk bijdragen aan betere luchtkwaliteit en de reductie van broeikasgassen. 
Aandacht voor de mogelijkheid van elektrische laadpunten op strategisch knooppunten in het RMP.   

Met opmerkingen [SJ147]: AZG43 - 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… 

Met opmerkingen [SJ148R147]: 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.  

Met opmerkingen [SJ149]: AZG44 - Akkoord, idd. opletten voor het 
induced traffic-fenomeen. 

Met opmerkingen [SJ150R149]: Aandachtspunt 

Met opmerkingen [SJ151]: AZG47 - AZG wil wat elektrische wagens 
betreft en de laadinfrastructuur die daarvoor nodig is wijzen op de 
open brief van de Vlaamse Bouwmeester:  

Met opmerkingen [SJ152R151]: Ook op Hoppinpunten zal de 
transitie naar elektrisch rijden voldoende aandacht moeten krijgen 
in de ontwerpfase 
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aantrekkelijkheid van de omgeving; 

waardering van erfgoed en de 

karakteristieken van het landschap; 

energetische aspecten; economische 

vitaliteit) 

 

realiseren met een goede inrichting 
vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling (o.a.  gedeeld en 
meervoudig gebruik; robuustheid en 
aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving; waardering van 
erfgoed...). 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.4 KNOPEN | Vlot overstappen aan hoppins 

RUIMTEBESLAG 

- Mate waarin de footprint van de 

transportinfrastructuur wijzigt 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte wordt voorzien 

voor overslagmogelijkheden en voor 

verdere bundeling en consolidatie van 

goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte voor duurzame 

vervoersystemen wordt voorzien 

 

• Tegen 2030 wil de Vlaamse Overheid het 
bijkomend gemiddeld dagelijks 
ruimtebeslag terugdringen tot  maximaal 
2 ha/dag. Tegen 2040 wordt een 
gemiddeld ruimtebeslag van 0 ha/dag 
geambieerd. 

• De Vlaamse Overheid streeft er naar om 
tegen 2050 geen substantieel aantal 
bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke 
ruimtelijk rendementsoverwegingen 
aangewezen is. 

 

 

 

• De selectie en uitbouw van een hoppinpunt hangt intrinsiek samen met de bestaande en toekomstige mobiliteitssituatie en ruimtelijke structuur van een 
bepaalde locatie en volgt bijgevolg het ruimtebeslag dat op deze plek reeds aanwezig is/zal zijn. Wanneer een locatie geschikt blijkt als uitbouw tot hoppinpunt, 
vergt dit in veel gevallen weinig infrastructurele toevoegingen. Toevoegingen kunnen zijn: extra parkeerplaatsen voor deelwagens of extra 
stallingsvoorzieningen voor (deel)fietsen. Op hogere schaal kan in sommige gevallen wel capaciteitsverhoging plaatsvinden van bushaltes of treinperrons. 
Capaciteitsverhoging van parkeerplaatsen, fietsenstallingen, bushaltes of treinperrons mag bij voorkeur niet leiden tot bijkomende ruimtebeslag. het principe 
van verdichting dient als eerste optie te worden bekeken.    

 

 

RUIMTELIJKE SAMENHANG 

- Mate waarin ruimtelijke eenheden 

worden versnipperd of ontsnipperd 

 

 

 

 

 

• De Vlaamse Overheid ambieert dat, 
tegen 2030, minstens 50% van bevolking 
op goed gelegen locaties woont.  

• Tegen 2030 streeft de Vlaamse Overheid 
er naar dat minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed 
bereikbare locaties gelegen zijn.  

• De Vlaamse Overheid streeft naar een 
woondichtheid op bewandelbare afstand 
rond het geheel van strategische 
collectieve vervoersknopen die tegen 
2050 met 50 % is toegenomen ten 
opzichte van 2015.  

• De Vlaamse Overheid wenst bijkomende 
economische activiteiten te organiseren 
rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde. bedrijfsoppervlak op 
bewandelbare afstand rond strategische 
collectieve vervoersknopen dient hierbij 
jaarlijks te stijgen door werk te maken 
van gemengde ontwikkeling. 

 

• De selectie en uitbouw van een hoppinpunt hangt intrinsiek samen met de bestaande en toekomstige mobiliteitssituatie en ruimtelijke structuur van een 
bepaalde locatie en volgt bijgevolg het ruimtebeslag dat op deze plek reeds aanwezig is/zal zijn. Nieuwe versnippering door de uitbouw van een hoppinpunt zal 
dus niet plaatsvinden.  

• Op korte termijn wordt er in het regionaal mobiliteitsplan op lokale schaal per woonkern minstens één hoppinpunt aangeduid en uitgebouwd.  Ook buiten de 
kernen worden lokale hoppins geselecteerd, bijvoorbeeld aan grote tewerkstellingsgebieden, attractiepolen, kleinere park-and-rides en enkele carpoolparkings. 
Dit zal de algemene bereikbaarheid van plekken met lokale attractie ten goede komen; voornamelijk voor diegene die niet in het bezit zijn van een persoonlijk 
vervoersmiddelen (bvb. wagen of (elektrische) fiets).    

 

 

 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen 

ruimte voor verkeers- en 

vervoersinfrastructuur 

- 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; 

• Tegen 2030 wenst de Vlaamse Overheid 
het aantal mensen dat- woont op een 
locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan 20 µg/m³ 
halveert t.o.v. 2016.  

• De Vlaamse Overheid wenst tegen 2050  
de verhardingsgraad binnen de 
bestemming gedomineerd door 
ruimtebeslag te stabiliseren/terug te 
dringen ten opzichte van 2015.  

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te 
realiseren met een goede inrichting 

 

• De visie omtrent hoppinpunten erkent dat (lokale) hoppinpunten een centrale functie (zullen) vervullen binnen een kern, werkhub of attractiepool. Ze 
benadrukt dan ook dat deze punten ingericht dienen te worden als een aangename publieke ruimte met diverse voorzieningen nabij, wat bijdraagt aan de 
ruimtelijke kwaliteit van deze locatie en diens omgeving.  

 

• 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? Schonere manieren van aandrijving zullen namelijk bijdragen aan betere luchtkwaliteit en de reductie van 
broeikasgassen waardoor de ruimtelijke kwaliteit van woonkernen erop vooruitgaat. Het is aanbevolen de synergie met de ruimtelijke inpassing van een 
netwerk aan laadpalen te integreren.  
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energetische aspecten; economische 

vitaliteit) 

 

vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling (o.a.  gedeeld en 
meervoudig gebruik; robuustheid en 
aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving; waardering van 
erfgoed...). 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.5 LOGISTIEK EN VRACHT | Efficiënte logistiek met minimale impact 

RUIMTEBESLAG 

- Mate waarin de footprint van de 

transportinfrastructuur wijzigt 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte wordt voorzien 

voor overslagmogelijkheden en voor 

verdere bundeling en consolidatie van 

goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte voor duurzame 

vervoersystemen wordt voorzien 

 

• Tegen 2030 wil de Vlaamse Overheid het 
bijkomend gemiddeld dagelijks 
ruimtebeslag terugdringen tot  maximaal 
2 ha/dag. Tegen 2040 wordt een 
gemiddeld ruimtebeslag van 0 ha/dag 
geambieerd. 

• De Vlaamse Overheid streeft er naar om 
tegen 2050 geen substantieel aantal 
bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke 
ruimtelijk rendementsoverwegingen 
aangewezen is. 

 

 

 

• In de visie m.b.t. vrachtverkeer worden er naast de zeehaven 4 andere potentieel interessante locaties aangeduid om een logistiek knooppunt te realiseren op 
basis van de aanwezige knooppuntwaarde van spoor, waterweg en autoweg. Dit mag echter niet gepaard gaan met grootschalig extra ruimtebeslag. 
Verdichting en versterking van bestaande bedrijfsinfrastructuur moet de norm zijn. Indien toch extra ruimtebeslag nodig blijkt op deze locaties kan 
gecompenseerd worden door slecht gelegen bedrijvigheid in de omgeving te herlokaliseren naar deze beter gelegen locaties. 
 

• De visie m.b.t. vrachtverkeer haalt aan dat er een algemeen tekort heerst aan parkeermogelijkheden voor vrachtwagens. Er wordt voorgesteld dit aan te 
pakken door o.a. meer parkeerplaatsen te voorzien op bedrijventerreinen zelf of in de buurt van het bedrijventerrein-  in ondersteuning van de 
snelwegparkings. Het is aanbevolen om bijkomend ruimtebeslag te vermijden. Efficiënt ruimtegebruik en verdichting zijn dan uitgangsprincipes.  

 

 

RUIMTELIJKE SAMENHANG 

- Mate waarin ruimtelijke eenheden 

worden versnipperd of ontsnipperd 

 

 

 

 

 

• De Vlaamse Overheid ambieert dat, 
tegen 2030, minstens 50% van bevolking 
op goed gelegen locaties woont.  

• Tegen 2030 streeft de Vlaamse Overheid 
er naar dat minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed 
bereikbare locaties gelegen zijn.  

• De Vlaamse Overheid streeft naar een 
woondichtheid op bewandelbare afstand 
rond het geheel van strategische 
collectieve vervoersknopen die tegen 
2050 met 50 % is toegenomen ten 
opzichte van 2015.  

• De Vlaamse Overheid wenst bijkomende 
economische activiteiten te organiseren 
rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde. bedrijfsoppervlak op 
bewandelbare afstand rond strategische 
collectieve vervoersknopen dient hierbij 
jaarlijks te stijgen door werk te maken 
van gemengde ontwikkeling. 

 

• De visie m.b.t. vrachtverkeer haalt aan dat een goed locatiebeleid cruciaal is om logistieke stromen te optimaliseren en diens overlast te minimaliseren. Hierbij 
dienen bedrijven geclusterd te worden binnen terreinen rond multimodale hubs/dichtbij de afzetmarkt met potentieel tot bundeling van vracht. Dit 
locatiebeleid moet op lange termijn de nood aan transport (over de weg) beperkt en bundeling van stromen in de hand werkt. Een belangrijk onderdeel, dat 
aangehaald wordt binnen deze visie, is de mogelijkheid om slecht gelegen bedrijven te kunnen herlokaliseren, hetgeen algemene versnippering en 
bereikbaarheid van economische activiteit ten goede komt.  
 

 

 

 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen 

ruimte voor verkeers- en 

vervoersinfrastructuur 

- Wijziging van ruimtelijke 

kernkwaliteiten (gedeeld en 

meervoudig gebruik; robuustheid en 

aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 

leesbaarheid en visuele 

aantrekkelijkheid van de omgeving; 

• Tegen 2030 wenst de Vlaamse Overheid 
het aantal mensen dat- woont op een 
locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan 20 µg/m³ 
halveert t.o.v. 2016.  

• De Vlaamse Overheid wenst tegen 2050  
de verhardingsgraad binnen de 
bestemming gedomineerd door 
ruimtebeslag te stabiliseren/terug te 
dringen ten opzichte van 2015.  

 

 

 

• In de visie m.b.t. vrachtverkeer wordt gefocust op manieren om logistieke stromen te optimaliseren en overlast te minimaliseren. Er wordt echter niet 
gesproken over mogelijkheid tot meervoudig gebruik. Bedrijventerreinen zijn een berucht voorbeeld van monofunctionele zonering en vormen ruimtes die 
enkel gebruikt kunnen worden als werklocaties. Buiten de werkuren zijn deze ruimtes desolaat en verlaten.  In geval van zware industrie is dit uiteraard 
verantwoordbaar. Het is aangewezen rekening te houden met andere ontwikkelingen en plannen (bv. wonen, recreëren,…) en deze maximaal te verweven met 
mildere vormen van economische activiteit ter bevordering van ruimtelijk rendement en samenhang.  

• De visie m.b.t. vrachtverkeer haalt aan dat er een algemeen tekort heerst aan parkeermogelijkheden voor vrachtwagens. Er wordt voorgesteld dit aan te 
pakken door o.a. meer parkeerplaatsen te voorzien. Parkeerterreinen nemen vaak grote oppervlaktes in. De mogelijkheid om deze aan te leggen binnen 
bestaande ruimtelijke infrastructuur is aan de orde. Vermijden van bijkomend ruimtebeslag. En minimaal van doorlatende verharding te voorzien . 
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waardering van erfgoed en de 

karakteristieken van het landschap; 

energetische aspecten; economische 

vitaliteit) 

 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te 
realiseren met een goede inrichting 
vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling (o.a.  gedeeld en 
meervoudig gebruik; robuustheid en 
aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving; waardering van 
erfgoed...). 

• De visie m.b.t. vrachtverkeer haalt aan dat vrachtwagens belangrijk zullen blijven voor het aanleveren van vracht (vooral aan kleinere, (inter)lokale bedrijven en 
first en last mile trajecten. Ter bevordering van luchtkwaliteit en vermindering van broeikasgassen, en dus verbeterde leefkwaliteit in woonkernen, dient hierbij 
ten volle ingezet te worden op het faciliteren/stimuleren van schonere aandrijfmechanismen (o.a. elektrisch). In de visie rekening houden met nieuwe 
(fossielvrije) brandstoffen en nood aan aangepaste infrastructuur.  

• De visie  m.b.t. vrachtverkeer schuift een Vrachtroutenetwerk naar voor (i.e. het vrachtgeleidingsnetwerk) gelijkaardig aan het principe van de nieuwe 
wegcategorisering voor personenverkeer. Deze categorisering moet o.a. doorgaand vrachtverkeer in de buurt van woonomgevingen voorkomen. Lokale 
overheden zullen echter de verantwoordelijkheid krijgen om op het lokale netwerk vrachtmilderende of -werende maatregelen te implementeren. Het is 
aangewezen dat de vervoerregio hier een kader/handleiding voor opstelt opdat deze implementatie uniform en kwalitatief kunnen gebeuren door de 
gemeentes en steden binnen de regio. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.6 RUIMTE | Slim ruimte gebruik stimuleert duurzame mobiliteit 

RUIMTEBESLAG 

- Mate waarin de footprint van de 

transportinfrastructuur wijzigt 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte wordt voorzien 

voor overslagmogelijkheden en voor 

verdere bundeling en consolidatie van 

goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte voor duurzame 

vervoersystemen wordt voorzien 

 

• Tegen 2030 wil de Vlaamse Overheid het 
bijkomend gemiddeld dagelijks 
ruimtebeslag terugdringen tot  maximaal 
2 ha/dag. Tegen 2040 wordt een 
gemiddeld ruimtebeslag van 0 ha/dag 
geambieerd. 

• De Vlaamse Overheid streeft er naar om 
tegen 2050 geen substantieel aantal 
bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke 
ruimtelijk rendementsoverwegingen 
aangewezen is. 

 

• De visie m.b.t. slim ruimtegebruik ziet in dat het klassieke paradigma van meer en betere infrastructuur leidt tot meer mobiliteit en bijgevolg steeds meer nood 
aan meer infrastructuur. Ze stelt dat het nieuwe paradigma moet focussen op minder en/of kortere verplaatsingen. Dit wordt in de hand gewerkt door 
nabijheid van functies te creëren door verdichting en verweving. Verdichting en verweving moet hierbij plaatsvinden binnen bestaande kernen van activiteit. 
Activiteit binnen buiten deze kernen worden op lange termijn afgebouwd. Dit is inderdaad de manier waarop extra ruimtebeslag tot stilstand gebracht kan 
worden en idealiter verkleind wordt.  

 

 

 

 

RUIMTELIJKE SAMENHANG 

- Mate waarin ruimtelijke eenheden 

worden versnipperd of ontsnipperd 

 

 

 

 

 

• De Vlaamse Overheid ambieert dat, 
tegen 2030, minstens 50% van bevolking 
op goed gelegen locaties woont.  

• Tegen 2030 streeft de Vlaamse Overheid 
er naar dat minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed 
bereikbare locaties gelegen zijn.  

• De Vlaamse Overheid streeft naar een 
woondichtheid op bewandelbare afstand 
rond het geheel van strategische 
collectieve vervoersknopen die tegen 
2050 met 50 % is toegenomen ten 
opzichte van 2015.  

• De Vlaamse Overheid wenst bijkomende 
economische activiteiten te organiseren 
rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde. bedrijfsoppervlak op 
bewandelbare afstand rond strategische 
collectieve vervoersknopen dient hierbij 
jaarlijks te stijgen door werk te maken 
van gemengde ontwikkeling. 

 

• De visie m.b.t. slim ruimtegebruik wilt een locatiegericht beleid voeren gefocust op  minder en/of kortere verplaatsingen.  Dit wordt niet alleen in de hand 
gewerkt door nabijheid van functies te creëren a.h.v. verdichting en verweving op goed door fiets en OV ontsloten locaties, maar ook door afbouwen van 
activiteiten op niet goed gelegen locaties. Deze combinatie van verdichting en afbouw leidt intrinsiek tot grotere ruimtelijke samenhang.  

 

 

 

 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen 

ruimte voor verkeers- en 

vervoersinfrastructuur 

- Wijziging van ruimtelijke 

kernkwaliteiten (gedeeld en 

meervoudig gebruik; robuustheid en 

• Tegen 2030 wenst de Vlaamse Overheid 
het aantal mensen dat- woont op een 
locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan 20 µg/m³ 
halveert t.o.v. 2016.  

• De Vlaamse Overheid wenst tegen 2050  
de verhardingsgraad binnen de 
bestemming gedomineerd door  
ruimtebeslag te stabiliseren/terug te 
dringen ten opzichte van 2015.  

 

• De visie m.b.t. slim ruimtegebruik wilt een locatiegericht beleid voeren gefocust op  minder en/of kortere verplaatsingen foor creatie van nabijheid. Minder en 
korte verplaatsingen zullen bijgevolg leiden tot minder schadelijke uitstoot door personen verkeer en betere luchtkwaliteit. Nabijheid doet eveneens de nood 
aan extra vervoersinfrastructuur doen dalen, wat bijgevolg minder verharding veroorzaakt. Extra verharding wordt uiteraard enkel gelimiteerd wanneer het 
verdichtingsprincipe wordt toegepast binnen bestaande kernen en ruimtebeslag.   

• Het regionaalmobiliteitsplan wordt opgemaakt in parallel met de opmaak van het provinciaal beleidsplan ruimte. Mobiliteit is namelijk intrinsiek verbonden 
met goede ruimtelijke ordening. Dit parallel verloop moet in een nauwe afstemming tussen beide plannen resulteren zodat goede mobiliteit en goede 
ruimtelijke kwaliteit hand in hand tot stand komen.  
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aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 

leesbaarheid en visuele 

aantrekkelijkheid van de omgeving; 

waardering van erfgoed en de 

karakteristieken van het landschap; 

energetische aspecten; economische 

vitaliteit) 

 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te 
realiseren met een goede inrichting 
vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling (o.a.  gedeeld en 
meervoudig gebruik; robuustheid en 
aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving; waardering van 
erfgoed...). 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.7 SAMEN BOUWEN AAN SLIMME MOBILITEIT 

RUIMTEBESLAG 

- Mate waarin de footprint van de 

transportinfrastructuur wijzigt 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte wordt voorzien 

voor overslagmogelijkheden en voor 

verdere bundeling en consolidatie van 

goederenstromen 

- Mate waarin binnen bestaand 

ruimtebeslag ruimte voor duurzame 

vervoersystemen wordt voorzien 

 

• Tegen 2030 wil de Vlaamse Overheid het 
bijkomend gemiddeld dagelijks 
ruimtebeslag terugdringen tot  maximaal 
2 ha/dag. Tegen 2040 wordt een 
gemiddeld ruimtebeslag van 0 ha/dag 
geambieerd. 

• De Vlaamse Overheid streeft er naar om 
tegen 2050 geen substantieel aantal 
bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke 
ruimtelijk rendementsoverwegingen 
aangewezen is. 

 

 

 

• In de visie  m.b.t. gedragsverandering wordt een transitiegericht parkeerbeleid aangehaald als instrument. Deze kan aangewend worden om het gebruik van de 
wagen te ontmoedigen (bv parkeren betalend te maken of minder parkeerplaatsen te voorzien). Parkeerplaatsen nemen een groot deel van de ruimte in. Er 
wordt gesteld dat er naar de vraag moet gekeken worden om voldoende parkeerplaatsen te voorzien. Er wordt echter niet aangegeven hoe dit zal uitgevoerd 
worden en hoe de evaluatie of vertaling naar aantal parkeerplaatsen zal gebeuren. Het is niet duidelijk hoe een enquête naar de vraag het gedrag kan sturen. 
Eerder dan een vraag inzichtelijk maken lijkt het inzetten op alternatieve verplaatsingen en deelauto’s meer effectief richting minder parkeerplaatsen.   

 

 

 

RUIMTELIJKE SAMENHANG 

- Mate waarin ruimtelijke eenheden 

worden versnipperd of ontsnipperd 

 

 

 

 

 

• De Vlaamse Overheid ambieert dat, 
tegen 2030, minstens 50% van bevolking 
op goed gelegen locaties woont.  

• Tegen 2030 streeft de Vlaamse Overheid 
er naar dat minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed 
bereikbare locaties gelegen zijn.  

• De Vlaamse Overheid streeft naar een 
woondichtheid op bewandelbare afstand 
rond het geheel van strategische 
collectieve vervoersknopen die tegen 
2050 met 50 % is toegenomen ten 
opzichte van 2015.  

• De Vlaamse Overheid wenst bijkomende 
economische activiteiten te organiseren 
rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde. bedrijfsoppervlak op 
bewandelbare afstand rond strategische 
collectieve vervoersknopen dient hierbij 
jaarlijks te stijgen door werk te maken 
van gemengde ontwikkeling. 

 

• De visie m.b.t. gedragsverandering definieert de rol van de vervoersregio op vlak van gedragsverandering vooral als  stimulerend, adviserend en coördinerend. 
De kracht hiervan is dat ze verschillende gemeentes binnen de vervoerregio kan laten samenwerken en een uniform kader kan scheppen waaraan de 
gemeentes hun beleid en praktijken kan toetsen. Samenwerking en een hogere graad van uniformiteit zal de ruimtelijke samenhang ten goede komen.  
 

 

 

 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

- Wijziging van verhardingsgraad binnen 

ruimte voor verkeers- en 

vervoersinfrastructuur 

- Wijziging van ruimtelijke 

kernkwaliteiten (gedeeld en 

meervoudig gebruik; robuustheid en 

aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 

leesbaarheid en visuele 

aantrekkelijkheid van de omgeving; 

waardering van erfgoed en de 

• Tegen 2030 wenst de Vlaamse Overheid 
het aantal mensen dat- woont op een 
locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan 20 µg/m³ 
halveert t.o.v. 2016.  

• De Vlaamse Overheid wenst tegen 2050  
de verhardingsgraad binnen de 
bestemming gedomineerd door  
ruimtebeslag te stabiliseren/terug te 
dringen ten opzichte van 2015.  

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te 

 

• In de visie  m.b.t. gedragsverandering wordt een gepaste regelgeving en fiscaliteit  aangehaald als instrument. Een instrument waarover de vervoerregio ene 
uitspraak kan doen is een slimme kilometerheffing,  met een hogere heffing in de spitsperioden worden gekeken om het verkeer beter te spreiden over de dag. 
Dit zal een gunstige impact hebben op de hoge pieken van luchtvervuiling in en rond woongebieden tijdens de spitsuren. 

• de visie  m.b.t. gedragsverandering erkent dat ruimtelijke ordening op zich eveneens een instrument is. Ruimtelijke kwaliteit inbouwen rond 
mobiliteitssystemen (vb. OV-haltes, fietspaden,…) kunnen aanzetten tot gebruik van deze duurzamere mobiliteitsmodi.  

• in  de visie  m.b.t. gedragsverandering wordt aangehaald dat private vervoersaanbieders (o.a. met betrekking tot deelmobiliteit) in de lift zitten. De 
vervoersregio wil hier de rol opnemen als coördinator om deze ontwikkeling te sturen om wildgroei of overaanbod te vermijden. Dit initiatief zal een gunstige 
invloed op de ruimtelijke kwaliteit hebben.  
 

 

In de visie  m.b.t. gedragsverandering wordt een transitiegericht parkeerbeleid aangehaald als instrument.  Deze kan aangewend worden om het gebruik van de 

wagen te ontmoedigen (bv parkeren betalend te maken of minder parkeerplaatsen te voorzien). Parkeerplaatsen nemen een groot deel van de ruimte in. Er 

wordt gesteld dat er naar de vraag moet gekeken worden om voldoende parkeerplaatsen te voorzien. Er wordt echter niet aangegeven hoe dit zal uitgevoerd 

Met opmerkingen [SJ153]: AZG51 - 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? 

Met opmerkingen [SJ154R153]: Het parkeerbeleid is een lokale 
bevoegdheid, waarbij de Vervoerregio een coördinerende of 
faciliterende rol kan opnemen zoals kennisopbouw of ondersteuning 
bij bewustwordingscampagnes. 
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karakteristieken van het landschap; 

biodiversiteit, ecologische samenhang 

en bodemkwaliteit; 

klimaatbestendigheid; energetische 

aspecten; gezondheid; inclusief 

samenleven; economische vitaliteit) 

 

realiseren met een goede inrichting 
vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling (o.a.  gedeeld en 
meervoudig gebruik; robuustheid en 
aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving; waardering van 
erfgoed...). 

worden en hoe de evaluatie of vertaling naar aantal parkeerplaatsen zal gebeuren. Het is niet duidelijk hoe een enquête naar de vraag het gedrag kan sturen. 

Eerder dan een vraag inzichtelijk maken lijkt het inzetten op alternatieve verplaatsingen en deelauto’s meer effectief richting minder parkeerplaatsen.   
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6.2 Thema Mens (gezondheid) 

 

Subthema Indicatoren 

Geluid 
- Wijziging snelheid en verkeersvolume wegverkeer in sterk bebouwde omgevingen (onderscheid wegvakken met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume vrachtverkeer in sterk bebouwde omgevingen (met aandacht voor onderscheid wegvakken met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-/afneemt in sterk bebouwde omgevingen 

Lucht 
- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in sterk bebouwde omgevingen en streetcanyons (rekening houdend met vermoedelijke ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer in sterk bebouwde omgevingen (rekening houdend met vermoedelijke ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt in sterk bebouwde omgevingen 

Verkeersveiligheid 

- Wijziging van kwaliteit verkeersinfrastructuur en kruisingen (conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume weg en vrachtverkeer in omgevingen met groot aantal kwetsbare weggebruikers 

Fysiek en mentaal welzijn 

- Mate waarin het plan een actieve levensstijl bevordert (verplaatsingen te voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid & cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid 
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4 In 2021 werd de WGO-advieswaarde voor NO2 verlaagd naar 10 µg/m³. Het luchtbeleidsplan 2030 gebruikt de voormalige WGO-advieswaarde, nl. 20 µg/m³. 

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 6 Geïntegreerde visie 

GELUID 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (onderscheid wegvakken 

met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / 

wegvakken met dominant motorgeluid 

(≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (met aandacht voor 

onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en 

elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-

/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

 

• Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid het 

omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 

Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 

geluidskwaliteit in Vlaanderen geen 

significante negatieve invloed heeft op de 

gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de 

ambitie is er om een leefomgeving te creëren 

die een positieve invloed heeft op de 

gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. 

 

• Het stimuleren van de vermindering van het aantal autoverplaatsingen door de automobilist te vertragen en/of te laten omrijden kan leiden tot een afname 
van geluidsoverlast van auto’s in woonkernen, waardoor de leefkwaliteit in de kernen verbetert. 

 

• Het verplaatsen van doorgaand auto- en vrachtverkeer van de lokale wegen naar het hoofdwegennet leidt mogelijks tot een toename van geluidshinder voor 
de omwonenden rond deze verkeersassen. Als vuistregel kan gesteld worden dat er sprake is van een toename wanneer de verkeersdruk met 25 % (aantal 
personen auto equivalent) toeneemt.  

 

 

LUCHT 

- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in 

sterk bebouwde omgevingen en 

streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer 

in sterk bebouwde omgevingen 

(rekening houdend met vermoedelijke 

ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt 

in sterk bebouwde omgevingen 

 

• Tegen 2030 wil de  Vlaamse overheid de 
gezondheidsimpact van luchtverontreiniging 
halveren ten opzichte van 2005, dit omvat 
twee concrete doelstellingen: 

o Halvering van het aantal vroegtijdige 

sterfgevallen door langdurige 

blootstelling aan fijn stof (PM2,5) ten 

opzichte van 2005. 

o Halvering van het aantal mensen dat 

op een locatie woont waar de 

jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de (voormalige)4 WGO-

advieswaarde (20 µg/m³) in elke 

gemeente ten opzichte van 2016. 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid naar 
een luchtkwaliteit die geen significante 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van 
haar bewoners, zoals die door de WGO 
ingeschat wordt. 

• Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies 
meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

 

 

• Een vlottere doorstroming van auto- en vrachtverkeer op de hoofdwegen draagt bij tot een afname van de filezwaarte, waardoor de luchtemissies ten gevolge 
van gemotoriseerd verkeer teruggedrongen kunnen worden. 

• Een efficiënt, duurzaam logistiek netwerk kan de nood aan vrachtwagenverplaatsingen verminderen, waardoor de algemene luchtkwaliteit verbeterd wordt. 

• Een sterk netwerk aan spoorinfrastructuur en binnenvaart voor goederentransport doet de nood aan vrachtwagenverplaatsingen voor logistiek transport dalen, 
wat de luchtkwaliteit en ook de gezondheid ten goede komt. 

• De vermindering van het doorgaand auto- en vrachtverkeer in de kernen leidt tot een lokale daling van luchtemissies in de kernen, waardoor de luchtkwaliteit 
in de woonomgeving verbetert. 

 

 

 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
• Tegen 2030 een afname van 50% t.o.v. 2019 

inzake verkeersdoden, verkeersongevallen 
met zwaargewonden, letselongevallen, dode 
en zwaargewonde fietsers, dode en  

• Een meerlagig fietsnetwerk dat focust op verkeersveiligheid draagt bij tot de beoogde daling van het aantal verkeersslachtoffers. 

• De inrichting van autoluwe mazen in de kernen draagt mogelijks bij tot een verhoging van de verkeersveiligheid voor de trage weggebruiker. 

• Inzetten op meer duurzame transportmodi i.k.v. logistiek zou een positieve impact moeten hebben op het vrachtwagenvolume in de kernen, waar veelal 
kwetsbare gebruikers aanwezig zijn. 

Met opmerkingen [SJ155]: Vermoedelijk wordt een afname van 
emissies bedoeld ipv geluidshinder? 

Met opmerkingen [SJ156R155]: Tekstueel aangepast in de NIA. 
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- Wijziging van kwaliteit 

verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden 

gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

weg en vrachtverkeer in omgevingen 

met groot aantal kwetsbare 

weggebruikers 

zwaargewonde voetgangers, doden en 
zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. 

• Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 
verkeersdoden of verkeersongevallen met 
zwaargewonden over alle modi. 

 

 

 

 

FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN 

- Mate waarin het plan een actieve 

levensstijl bevordert (verplaatsingen te 

voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid 

- Sociale cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid  

• Het strategisch plan ‘De Vlaming leeft 
gezonder’ stelt dat “de Vlaming gezonder 
leeft in 2025, op vlak van gezond eten, 
sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, 
alcohol en drugs. […]” 

 

• Een meerlagig fietsnetwerk zorgt ervoor dat voor elk type van fietsverplaatsing (lange afstand, recreatief…) de fietser een optimale route kan kiezen. Deze 
keuzemogelijkheid stimuleert het fietsgebruik, waardoor een actieve levensstijl van de bevolking bevorderd wordt. 

• De inrichting van autoluwe mazen in de kernen, waarbij de auto moet omrijden en/of vertraagd moet rijden, stimuleert actieve verplaatsingen, wat op zijn 
beurt bijdraagt tot de actieve levensstijl van de bevolking.  

• De inrichting van autoluwe mazen in de kernen creëert ruimte in de kernen voor sociale activiteiten (straatfeesten, mensgerichte inrichting van het straatbeeld 
met banken etc.) en groenruimte in het straatbeeld, wat zowel de (mentale) gezondheid alsook de sociale cohesie ten goede komt. 

 

• Een vlot, betrouwbaar openbaarvervoersnetwerk draagt bij tot de deelname van minderbedeelde groepen in de samenleving (sociale rechtvaardigheid), op 
voorwaarde dat de betaalbaarheid én fysieke toegankelijkheid van het systeem gegarandeerd wordt.  Het is aan te bevelen deze criteria of randvoorwaarden 
concreet te maken.  
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5 In 2021 werd de WGO-advieswaarde voor NO2 verlaagd naar 10 µg/m³. Het luchtbeleidsplan 2030 gebruikt de voormalige WGO-advieswaarde, nl. 20 µg/m³.w 

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.1 OV | Openbaar vervoer als ruggengraat van onze regio 

GELUID 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (onderscheid wegvakken 

met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / 

wegvakken met dominant motorgeluid 

(≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (met aandacht voor 

onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en 

elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-

/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

 

• Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid het 
omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 
geluidskwaliteit in Vlaanderen geen 
significante negatieve invloed heeft op de 
gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de 
ambitie is er om een leefomgeving te creëren 
die een positieve invloed heeft op de 

gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. 

 

 

 

• 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. 

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

 

• 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. 

• De optimalisatie van het treinaanbod door een verhoogde frequentie (al dan niet beperkt tijdens de spitsuren) leidt tot een mogelijke toename van geluidshinder 

voor de omwonenden in de directe nabijheid van de spoor.  Het wordt aanbevolen waar nodig maximaal in te zetten op geluidsarme toestellen en de maximale 

demping van het geluid naar de omgeving toe. 

LUCHT 

- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in 

sterk bebouwde omgevingen en 

streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer 

in sterk bebouwde omgevingen 

(rekening houdend met vermoedelijke 

ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt 

in sterk bebouwde omgevingen 

 

• Tegen 2030 wil de  Vlaamse overheid de 
gezondheidsimpact van luchtverontreiniging 
halveren ten opzichte van 2005, dit omvat 
twee concrete doelstellingen: 

o Halvering van het aantal vroegtijdige 

sterfgevallen door langdurige 

blootstelling aan fijn stof (PM2,5) ten 

opzichte van 2005. 

o Halvering van het aantal mensen dat 

op een locatie woont waar de 

jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de (voormalige)5 WGO-

advieswaarde (20 µg/m³) in elke 

gemeente ten opzichte van 2016. 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid naar 
een luchtkwaliteit die geen significante 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van 
haar bewoners, zoals die door de WGO 
ingeschat wordt. 

• Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies 
meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

 

• De uitbouw van een volwaardig, gelaagd openbaarvervoersnetwerk maakt de keuze voor OV in plaats van de auto gemakkelijker, waardoor de luchtemissies in 
de kern ten gevolge van lokaal verkeer dat zich naar het hoger wegennetwerk begeeft beperkt, wat de luchtkwaliteit in de kern verbetert. 

 

• Inzetten op openbaar vervoer is een grote stap richting het verlagen van emissies. In de beleidsambitie van het Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 wordt echter 
gesteld dat er geen vervoersemissies meer mogen zijn in 2040. Om dit te halen zal elektrificatie van de vloot noodzakelijk zijn. Dat wordt nog niet vermeld in de 
Visienota. 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
• Tegen 2030 een afname van 50% t.o.v. 2019 

inzake verkeersdoden, verkeersongevallen 
met zwaargewonden, letselongevallen, dode 
en zwaargewonde fietsers, dode en  

• De uitbouw van een volwaardig openbaarvervoersnetwerk kan het aantal autoverplaatsingen in de kern sterk doen dalen, wat het aantal conflicten doet dalen 
en de verkeerveiligheid ten goede komt. 
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- Wijziging van kwaliteit 

verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden 

gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

weg en vrachtverkeer in omgevingen 

met groot aantal kwetsbare 

weggebruikers 

zwaargewonde voetgangers, doden en 
zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. 

• Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 
verkeersdoden of verkeersongevallen met 
zwaargewonden over alle modi. 

 

 

 

 

FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN 

- Mate waarin het plan een actieve 

levensstijl bevordert (verplaatsingen te 

voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid 

- Sociale cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid  

• Het strategisch plan ‘De Vlaming leeft 
gezonder’ stelt dat “de Vlaming gezonder 
leeft in 2025, op vlak van gezond eten, 
sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, 
alcohol en drugs. […]” 

 

• De uitbouw  van een betrouwbaar openbaar vervoersnetwerk (betrouwbaar, efficiënt, frequent…) verhoogt de gebruiksbereidheid van mensen. Een 
goedwerkend openbaar vervoerssysteem kan positief bijdragen tot de strijd van de vervoersarmoede van kwetsbare groepen in de samenleving. 

 

• De kwaliteitseisen voor de voorzieningen aan de halte voor (H)OV omvatten beperkte eisen m.b.t. tot de toegankelijkheid voor mindervaliden. Het wordt 
aanbevolen voldoende kwaliteitseisen voor fysieke toegankelijkheid van de haltes op te nemen om fysieke toegankelijkheid voor de bevolking te garanderen, 
niet alleen voor de HOV-haltes, maar ook voor de lokale OV-haltes. 
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6 In 2021 werd de WGO-advieswaarde voor NO2 verlaagd naar 10 µg/m³. Het luchtbeleidsplan 2030 gebruikt de voormalige WGO-advieswaarde, nl. 20 µg/m³. 

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.2 FIETS | Fijnmazig en divers fietsnetwerk 

GELUID 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (onderscheid wegvakken 

met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / 

wegvakken met dominant motorgeluid 

(≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (met aandacht voor 

onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en 

elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-

/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

 

• Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid het 
omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 
geluidskwaliteit in Vlaanderen geen 
significante negatieve invloed heeft op de 
gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de 
ambitie is er om een leefomgeving te creëren 
die een positieve invloed heeft op de 

gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. 

 

• Autoluwe mixwijken op buurtniveau dragen bij tot een verminderde circulatie van auto’s doorheen de woonwijk wat leidt tot een verminderde geluidshinder in 
de woonomgeving. 

 

 

 

 

LUCHT 

- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in 

sterk bebouwde omgevingen en 

streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer 

in sterk bebouwde omgevingen 

(rekening houdend met vermoedelijke 

ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt 

in sterk bebouwde omgevingen 

 

• Tegen 2030 wil de  Vlaamse overheid de 
gezondheidsimpact van luchtverontreiniging 
halveren ten opzichte van 2005, dit omvat 
twee concrete doelstellingen: 

o Halvering van het aantal vroegtijdige 

sterfgevallen door langdurige 

blootstelling aan fijn stof (PM2,5) ten 

opzichte van 2005. 

o Halvering van het aantal mensen dat 

op een locatie woont waar de 

jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de (voormalige)6 WGO-

advieswaarde (20 µg/m³) in elke 

gemeente ten opzichte van 2016. 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid naar 
een luchtkwaliteit die geen significante 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van 
haar bewoners, zoals die door de WGO 
ingeschat wordt. 

• Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies 
meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

 

• Autoluwe mixwijken op buurtniveau dragen leiden tot een verminderde circulatie van auto’s doorheen de woonwijk wat de luchtkwaliteit ten goede komt. 

 

 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
• Tegen 2030 een afname van 50% t.o.v. 2019 

inzake verkeersdoden, verkeersongevallen 
met zwaargewonden, letselongevallen, dode 
en zwaargewonde fietsers, dode en  

• De (verdere) uitrol van fietssnelwegen, veilige fietsinfrastructuur langsheen verkeerassen dragen bij tot de verkeersveiligheid van de fietser. 

• Autoluwe fietsroutes zorgen niet voor de ontvlechting, maar de vertraging van het autoverkeer waardoor de verkeersveiligheid voor de fietser verhoogt. 

• Het beleidsplan geeft expliciet aandacht aan veilige fietsinfrastructuur. 
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- Wijziging van kwaliteit 

verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden 

gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

weg en vrachtverkeer in omgevingen 

met groot aantal kwetsbare 

weggebruikers 

zwaargewonde voetgangers, doden en 
zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. 

• Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 
verkeersdoden of verkeersongevallen met 
zwaargewonden over alle modi. 

 

• Betekenen autoluwe mixwijken dat fietsverkeer vaker gemengd wordt met gemotoriseerd verkeer? In dat geval worden die twee verkeersstromen niet 
ontvlecht en kan dit tot een negatieve beoordeling leiden. 

 

 

• De visienota behandelt de speed pedelec niet. Nochtans neemt het gebruik ervan, samen met de ongevallencijfers, sterk toe. De speed pedelec heeft nog geen 
plaats gekregen in ons mobiliteitslandschap. Kan het RMP de speed pedelec een plaats geven? (en tegelijk een plaats ontnemen?) 

FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN 

- Mate waarin het plan een actieve 

levensstijl bevordert (verplaatsingen te 

voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid 

- Sociale cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid  

• Het strategisch plan “De Vlaming leeft 
gezonder’ stelt dat “de Vlaming gezonder 
leeft in 2025, op vlak van gezond eten, 
sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, 
alcohol en drugs. […]”  

• Het divers aanbod aan fietsroutes (directe verbindingen via fietssnelwegen, kortste verbindingen langsheen verkeersassen, aangename fietstrajecten langsheen 
landschappen via autoluwe kwaliteitsfietsroutes) stimuleert de burger om niet enkel recreatief, maar ook voor functionele verplaatsingen de fiets te kiezen. 
Deze efficiënte/aangename fietsomgeving draagt dan ook bij tot de actieve levensstijl van de bevolking. 

• De autoluwe kwaliteitsfietsroutes langsheen verschillende landschappen vormen een ontspanningsruimte waar mensen tot (mentale) rust kunnen komen. 

• De fiets is een meer inclusieve modus dan de auto. Door het fietsnetwerk uit te breiden worden de transportmogelijkheden van bevolkingsgroepen met minder 
kansen verhoogd. Ook door de uitrol van een net aan fietsvoorzieningen wordt de fiets als vervoersmiddel deels gecollectiveerd. Dit is positief voor de sociale 
rechtvaardigheid. 

 

 

 

 



 

 

 73 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
7 In 2021 werd de WGO-advieswaarde voor NO2 verlaagd naar 10 µg/m³. Het luchtbeleidsplan 2030 gebruikt de voormalige WGO-advieswaarde, nl. 20 µg/m³. 

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.3 AUTO | Verkeersluwe mazen in een verbindend wegennet 

GELUID 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (onderscheid wegvakken 

met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / 

wegvakken met dominant motorgeluid 

(≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (met aandacht voor 

onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en 

elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-

/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

 

• Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid het 
omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 
geluidskwaliteit in Vlaanderen geen 
significante negatieve invloed heeft op de 
gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de 
ambitie is er om een leefomgeving te creëren 
die een positieve invloed heeft op de 

gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. 

 

• Het voorkomen van sluipverkeer op lokale wegen kan de geluidsoverlast in woonwijken sterk terugdringen, waardoor de leefkwaliteit verhoogt.  

• De vertraging van gemotoriseerd verkeer in de woonomgeving draagt bij tot een afname van geluidshinder. 

• De beoogde vermindering van het doorgaand auto- en vrachtverkeer in de kernen en de intensiteitenverschuiving van het lokale/onderliggende wegennet naar 

het hoofdwegennet leidt tot een daling van geluidsoverlast in de kernen, waardoor de leefkwaliteit in de kernen verbetert. 

 

 

• Autoluwe mobiliteitskamers zijn een zeer grote troef naar geluidsoverlast (en ook luchthinder en verkeersveiligheid).In de huidige nota lijkt het dat hier 
voornamelijk naar de gemeenten wordt gekeken voor uitwerking?  
In dit geval kan de gemeente ervoor kiezen om deze problematieken niet aan te pakken, waardoor het plan een deel van haar doelstelling mist. 
Het wordt aanbevolen om vanuit de VVR hulp te bieden bij de uitwerking van de mobiliteitskamers door bijvoorbeeld de opmaak van een handleiding, het 
aanreiken van voorbeelden… en eveneens een coachende/ondersteunende houding aan te nemen. 

 

 

LUCHT 

- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in 

sterk bebouwde omgevingen en 

streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer 

in sterk bebouwde omgevingen 

(rekening houdend met vermoedelijke 

ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt 

in sterk bebouwde omgevingen 

 

• Tegen 2030 wil de  Vlaamse overheid de 
gezondheidsimpact van luchtverontreiniging 
halveren ten opzichte van 2005, dit omvat 
twee concrete doelstellingen: 

o Halvering van het aantal vroegtijdige 

sterfgevallen door langdurige 

blootstelling aan fijn stof (PM2,5) ten 

opzichte van 2005. 

o Halvering van het aantal mensen dat 

op een locatie woont waar de 

jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de (voormalige)7 WGO-

advieswaarde (20 µg/m³) in elke 

gemeente ten opzichte van 2016. 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid naar 
een luchtkwaliteit die geen significante 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van 
haar bewoners, zoals die door de WGO 
ingeschat wordt. 

• Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies 
meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

 

• De vermindering van het doorgaand auto- en vrachtverkeer in de kernen leidt tot een lokale daling van luchtemissies in de kernen, waardoor de luchtkwaliteit 

in de woonomgeving verbetert. Ook worden hierdoor de intensiteit langs wegen ongeschikt voor verkeer op vlak van inrichting voor luchtkwaliteit (zoals street 

canyons) teruggedrongen met positieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en gezondheid. 

 

 

 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
• Tegen 2030 een afname van 50% t.o.v. 2019 

inzake verkeersdoden, verkeersongevallen 
met zwaargewonden, letselongevallen, dode 
en zwaargewonde fietsers, dode en  
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- Wijziging van kwaliteit 

verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden 

gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

weg en vrachtverkeer in omgevingen 

met groot aantal kwetsbare 

weggebruikers 

zwaargewonde voetgangers, doden en 
zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. 

• Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 
verkeersdoden of verkeersongevallen met 
zwaargewonden over alle modi. 

 

• Het voorkomen van doorgaand verkeer in de mobiliteitskamers en op lokale wegen zorgt voor minder onnodig verkeer in de woonwijken, waardoor de kans op 

verkeersconflicten daalt en de verkeersveiligheid van de trage weggebruiker verhoogt. Dit effect wordt echter enkel bereikt bij (een kwalitatieve) uitwerking 

van de mobiliteitskamers (zie puntje bij ‘Geluid’ over rol van de gemeente). 

 

 

FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN 

- Mate waarin het plan een actieve 

levensstijl bevordert (verplaatsingen te 

voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid 

- Sociale cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid  

• Het strategisch plan ‘De Vlaming leeft 
gezonder’ stelt dat “de Vlaming gezonder 
leeft in 2025, op vlak van gezond eten, 
sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, 
alcohol en drugs. […]” 

 

• Door autoverplaatsingen voor korte afstanden minder aantrekkelijk te maken wordt de bewoner gestimuleerd om voor kortere afstanden actieve 
verplaatsingsmodi te kiezen. 
 

 

• Door mobiliteitskamers te ontwerpen op maat van de mens wordt een actieve levensstijl gestimuleerd.  Dit effect wordt echter enkel bereikt bij (een 
kwalitatieve) uitwerking van de mobiliteitskamers (zie puntje bij ‘Geluid’ over rol van de gemeente). 
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8 In 2021 werd de WGO-advieswaarde voor NO2 verlaagd naar 10 µg/m³. Het luchtbeleidsplan 2030 gebruikt de voormalige WGO-advieswaarde, nl. 20 µg/m³. 

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.4 KNOPEN | Vlot overstappen aan hoppins 

GELUID 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (onderscheid wegvakken 

met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / 

wegvakken met dominant motorgeluid 

(≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (met aandacht voor 

onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en 

elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-

/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

 

• Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid het 
omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 
geluidskwaliteit in Vlaanderen geen 
significante negatieve invloed heeft op de 
gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de 
ambitie is er om een leefomgeving te creëren 
die een positieve invloed heeft op de 

gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. 

 

• Een uitgerold en kwalitatief netwerk van hoppins maakt het gebruik van collectieve transportmiddelen en/of deelfietsen eenvoudiger en toegankelijker. Dit 
maakt de auto-afhankelijkheid lager en heeft een positief effect op de geluidshinder in de kern. 

 

 

 

 

LUCHT 

- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in 

sterk bebouwde omgevingen en 

streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer 

in sterk bebouwde omgevingen 

(rekening houdend met vermoedelijke 

ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt 

in sterk bebouwde omgevingen 

 

• Tegen 2030 wil de  Vlaamse overheid de 
gezondheidsimpact van luchtverontreiniging 
halveren ten opzichte van 2005, dit omvat 
twee concrete doelstellingen: 

o Halvering van het aantal vroegtijdige 

sterfgevallen door langdurige 

blootstelling aan fijn stof (PM2,5) ten 

opzichte van 2005. 

o Halvering van het aantal mensen dat 

op een locatie woont waar de 

jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de (voormalige)8 WGO-

advieswaarde (20 µg/m³) in elke 

gemeente ten opzichte van 2016. 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid naar 
een luchtkwaliteit die geen significante 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van 
haar bewoners, zoals die door de WGO 
ingeschat wordt. 

• Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies 
meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

 

• Een uitgerold en kwalitatief netwerk van hoppins maken het nemen van collectieve transportmiddelen en/of deelfietsen eenvoudiger en bereikbaarder. Dit 
heeft een positief effect op de luchtkwaliteit in bebouwde gebieden. 

 

 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
• Tegen 2030 een afname van 50% t.o.v. 2019 

inzake verkeersdoden, verkeersongevallen 
met zwaargewonden, letselongevallen, dode 
en zwaargewonde fietsers, dode en  

• Het clusteren van vervoersmodi in (lokale) centra geeft een duidelijker overzicht voor de ‘zwakke’ weggebruiker en kan ook veiligheidswinsten bieden. 
Bijvoorbeeld minder geparkeerde auto’s die steeds kunnen vertrekken en meer bewegingen vanuit/naar één punt. 

• Hoppins vormen een belangrijke basis voor combimobiliteit. Een goed uitgebouwd hoppins-netwerk stimuleert het gebruik van duurzame verplaatsingsmodi (te 
voet, (deel)fiets,  openbaar vervoer…) voor de ‘first mile’ en de ‘last mile’. Goede verplaatsingsalternatieven maken de auto minder aantrekkelijk voor de ‘first 
en last mile’, wat de verkeersveiligheid in de kernen ten goede komt. 
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- Wijziging van kwaliteit 

verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden 

gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

weg en vrachtverkeer in omgevingen 

met groot aantal kwetsbare 

weggebruikers 

zwaargewonde voetgangers, doden en 
zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. 

• Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 
verkeersdoden of verkeersongevallen met 
zwaargewonden over alle modi. 

 

 

 

 

FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN 

- Mate waarin het plan een actieve 

levensstijl bevordert (verplaatsingen te 

voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid 

- Sociale cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid  

• Het strategisch plan ‘De Vlaming leeft 
gezonder’ stelt dat “de Vlaming gezonder 
leeft in 2025, op vlak van gezond eten, 
sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, 
alcohol en drugs. […]” 

 

• Het voorzien van buurthoppins, waar deelmobiliteit beschikbaar is, maakt deze vormen van modi (deelauto, deelfiets…) meer toegankelijk voor 
minderbedeelden, wat bijdraagt tot de sociale rechtvaardigheid. 

• Deelmobiliteit kan leiden tot een afname van het aantal privé-wagens in de buurt, waardoor er minder autoparkeerplaatsen nodig zijn en er meer ruimte 
gecreëerd kan worden voor de trage weggebruiker (bv. inrichting van een berm/groenperk tussen het voetpad en de straat).  Wanneer de vrijgekomen ruimte 
groen ingevuld wordt kan dit een positief effect hebben op o.a. het straatbeeld, de beleving van de straat en de (mentale) gezondheid. 
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9 In 2021 werd de WGO-advieswaarde voor NO2 verlaagd naar 10 µg/m³. Het luchtbeleidsplan 2030 gebruikt de voormalige WGO-advieswaarde, nl. 20 µg/m³. 

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.5 LOGISTIEK EN VRACHT | Efficiënte logistiek met minimale impact 

GELUID 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (onderscheid wegvakken 

met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / 

wegvakken met dominant motorgeluid 

(≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (met aandacht voor 

onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en 

elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-

/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

 

• Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid het 
omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 
geluidskwaliteit in Vlaanderen geen 
significante negatieve invloed heeft op de 
gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de 
ambitie is er om een leefomgeving te creëren 
die een positieve invloed heeft op de 

gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. 

 

• Het vrachtgeleidingsnetwerk verzamelt en ontsluit vracht richting het hogere netwerk, waardoor doorgaand (vracht)verkeer gemeden wordt in de 
woonconcentraties. Dit zorgt voor een beperking van de geluidshinder t.g.v. vrachtverkeer in de kernen. 

• Het voorzien van voldoende, uitgeruste parkings voor vrachtverkeer voortkomt dat vrachtwagens in woonwijken parkeren, wat de geluidsoverlast in de kernen 
ten goede komt. 

 

 

 

 

LUCHT 

- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in 

sterk bebouwde omgevingen en 

streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer 

in sterk bebouwde omgevingen 

(rekening houdend met vermoedelijke 

ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt 

in sterk bebouwde omgevingen 

 

• Tegen 2030 wil de  Vlaamse overheid de 
gezondheidsimpact van luchtverontreiniging 
halveren ten opzichte van 2005, dit omvat 
twee concrete doelstellingen: 

o Halvering van het aantal vroegtijdige 

sterfgevallen door langdurige 

blootstelling aan fijn stof (PM2,5) ten 

opzichte van 2005. 

o Halvering van het aantal mensen dat 

op een locatie woont waar de 

jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de (voormalige)9 WGO-

advieswaarde (20 µg/m³) in elke 

gemeente ten opzichte van 2016. 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid naar 
een luchtkwaliteit die geen significante 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van 
haar bewoners, zoals die door de WGO 
ingeschat wordt. 

• Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies 
meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

 

• De beoogde modal shift voor vrachtverkeer vanuit/naar de zeehaven zorgt voor een afname uitstoot van luchtpolluenten ten gevolge van vrachtverkeer over 
de weg. 

• Een efficiënt, duurzaam logistiek netwerk door de uitbouw van een omgevingsvriendelijk vrachtroutenetwerk en logistieke knooppunten draagt bij aan de 

modal shift van het vrachtvervoer en kan de nood aan vrachtwagenverplaatsingen verminderen, waardoor de algemene luchtkwaliteit verbeterd wordt. 

 

 

• De toename van binnenvaartverkeer langsheen dens bewoonde gebieden kan leiden tot een verhoogde blootstelling aan luchtpolluenten ten gevolge van de 
binnenvaart.  

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
• Tegen 2030 een afname van 50% t.o.v. 2019 

inzake verkeersdoden, verkeersongevallen 
met zwaargewonden, letselongevallen, dode 
en zwaargewonde fietsers, dode en  

• De focus op ontvlechting van vrachtverkeer in de aanrijroutes en op het regionaal netwerk draagt positief bij tot de verkeersveiligheid. 

• Het voorzien van voldoende, uitgeruste parkings voor vrachtverkeer voortkomt dat vrachtwagens foutief in woonwijken parkeren. Het vermijden van 
(geparkeerde) vrachtwagens in de woonwijken heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. 
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- Wijziging van kwaliteit 

verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden 

gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

weg en vrachtverkeer in omgevingen 

met groot aantal kwetsbare 

weggebruikers 

zwaargewonde voetgangers, doden en 
zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. 

• Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 
verkeersdoden of verkeersongevallen met 
zwaargewonden over alle modi. 

 

 

 

 

FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN 

- Mate waarin het plan een actieve 

levensstijl bevordert (verplaatsingen te 

voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid 

- Sociale cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid  

• Het strategisch plan ‘De Vlaming leeft 
gezonder’ stelt dat “de Vlaming gezonder 
leeft in 2025, op vlak van gezond eten, 
sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, 
alcohol en drugs. […]” 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
10 In 2021 werd de WGO-advieswaarde voor NO2 verlaagd naar 10 µg/m³. Het luchtbeleidsplan 2030 gebruikt de voormalige WGO-advieswaarde, nl. 20 µg/m³. 

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.6 RUIMTE | Slim ruimte gebruik stimuleert duurzame mobiliteit 

GELUID 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (onderscheid wegvakken 

met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / 

wegvakken met dominant motorgeluid 

(≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (met aandacht voor 

onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en 

elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-

/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

 

• Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid het 
omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 
geluidskwaliteit in Vlaanderen geen 
significante negatieve invloed heeft op de 
gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de 
ambitie is er om een leefomgeving te creëren 
die een positieve invloed heeft op de 

gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. 

 

 

 

 

 

• ‘Woningen bouwen we het best dicht bij openbaar vervoer en dagelijkse voorzieningen’ op vlak van geluidsoverlast dient dit enigszins genuanceerd te worden. 
Nabijheid van openbaar vervoer betekent niet per se dat zoveel mogelijk huizen rond enkele bushaltes moeten komen. Wijken kunnen zo ingevuld worden dat 
tussen zware transportinfrastructuur en woonwijken nog een buffer van groen en/of voorzieningen ligt.  

LUCHT 

- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in 

sterk bebouwde omgevingen en 

streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer 

in sterk bebouwde omgevingen 

(rekening houdend met vermoedelijke 

ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt 

in sterk bebouwde omgevingen 

 

• Tegen 2030 wil de  Vlaamse overheid de 
gezondheidsimpact van luchtverontreiniging 
halveren ten opzichte van 2005, dit omvat 
twee concrete doelstellingen: 

o Halvering van het aantal vroegtijdige 

sterfgevallen door langdurige 

blootstelling aan fijn stof (PM2,5) ten 

opzichte van 2005. 

o Halvering van het aantal mensen dat 

op een locatie woont waar de 

jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de (voormalige)10 WGO-

advieswaarde (20 µg/m³) in elke 

gemeente ten opzichte van 2016. 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid naar 
een luchtkwaliteit die geen significante 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van 
haar bewoners, zoals die door de WGO 
ingeschat wordt. 

• Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies 
meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

 

• Het locatiebeleid gericht op de vestiging van logistieke actoren die goederen verhandelen die via spoor of water vervoerd kunnen worden draagt bij tot de 
verduurzaming van de transportketen, waardoor de uitstoot van luchtpolluenten zal dalen. 

• De keuze om logistieke actoren te vestigen op plaatsen waar ze geen bijkomend vrachtverkeer op kwetsbare locaties genereren draagt positief bij tot de 
luchtkwaliteit van de kernen. 

 

 

 

• ‘Woningen bouwen we het best dicht bij openbaar vervoer en dagelijkse voorzieningen’ op vlak van luchtvervuiling dient dit enigszins genuanceerd te worden. 
Bij de uitbouw van vervoersknooppunten in dichtbevolkte gebieden moet rekening gehouden worden met de mogelijke luchtvervuiling die hierbij 
geproduceerd wordt. Echter, in het kader van de elektrificatie van het gemotoriseerd vervoer kan dit effect beperkt blijven. 

VERKEERSVEILIGHEID 
• Tegen 2030 een afname van 50% t.o.v. 2019 

inzake verkeersdoden, verkeersongevallen 
met zwaargewonden, letselongevallen, dode 
en zwaargewonde fietsers, dode en  

• De keuze om logistieke actoren te vestigen op plaatsen waar ze geen bijkomend vrachtverkeer op kwetsbare locaties genereren draagt positief bij tot de 
verkeersleefbaarheid van de kernen. 

Met opmerkingen [SJ165]: VMM169 - 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. 

Met opmerkingen [SJ166R165]: Deze positieve effecten worden ook 
aangehaald in de NIA onder andere sub-thema's van de toetsing 
binnen het thema Mens. 

Met opmerkingen [SJ167]: VMM163 - 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. 

Met opmerkingen [SJ168R167]: Luchtvaart valt buiten de scope van 
het RMP, en dus ook van het strategische plan-MER dat opgemaakt 
zal worden. 
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- Wijziging van kwaliteit 

verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

- Mate waarin verkeersstromen worden 

gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

weg en vrachtverkeer in omgevingen 

met groot aantal kwetsbare 

weggebruikers 

zwaargewonde voetgangers, doden en 
zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. 

• Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 
verkeersdoden of verkeersongevallen met 
zwaargewonden over alle modi. 

 

 

 

 

FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN 

- Mate waarin het plan een actieve 

levensstijl bevordert (verplaatsingen te 

voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid 

- Sociale cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid  

• Het strategisch plan ‘De Vlaming leeft 
gezonder’ stelt dat “de Vlaming gezonder 
leeft in 2025, op vlak van gezond eten, 
sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, 
alcohol en drugs. […]”  

• Door verweving en verdichting nemen verplaatsingsafstanden af, waardoor enerzijds het aantal actieve verplaatsingen zal toenemen en anderzijds openbaar 
vervoer efficiënter georganiseerd kan worden.  

• Het consolideren van het woonaanbod in kernen met een laag voorzieningsniveau leidt op termijn tot de clustering van het woonaanbod in goed uitgeruste 
kernen, waarbij mensen dichter bij elkaar wonen. Dit verhoogt enerzijds de sociale cohesie en anderzijds de mogelijkheid om dagelijkse (korte) verplaatsingen 
meer met de fiets of het openbaar vervoer te doen. 

• De vestiging van attractoren op duurzaam ontsloten plaatsen verhoogt de bereikbaarheid van deze attractoren kwetsbare groepen in de samenleving (ouderen, 
minderbedeelden…). 
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11 In 2021 werd de WGO-advieswaarde voor NO2 verlaagd naar 10 µg/m³. Het luchtbeleidsplan 2030 gebruikt de voormalige WGO-advieswaarde, nl. 20 µg/m³. 

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.7 SAMEN BOUWEN AAN SLIMME MOBILITEIT 

GELUID 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

wegverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (onderscheid wegvakken 

met dominant rolgeluid (> 30 km/h) / 

wegvakken met dominant motorgeluid 

(≤ 30 km/h) 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

vrachtverkeer in sterk bebouwde 

omgevingen (met aandacht voor 

onderscheid wegvakken met dominant 

rolgeluid (> 30 km/h) / wegvakken met 

dominant motorgeluid (≤ 30 km/h) en 

elektrificatieritme 

- Mate waarin spoorverkeer toe-

/afneemt in sterk bebouwde 

omgevingen 

 

• Tegen 2050 wenst de Vlaamse overheid het 
omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 
geluidskwaliteit in Vlaanderen geen 
significante negatieve invloed heeft op de 
gezondheid van haar bewoners. Meer nog, de 
ambitie is er om een leefomgeving te creëren 
die een positieve invloed heeft op de 

gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. 

 

 

 

 

 

 

LUCHT 

- Wijziging verkeersvolume wegverkeer in 

sterk bebouwde omgevingen en 

streetcanyons (rekening houdend met 

vermoedelijke ontwikkeling 

elektrificatiegraad) 

- Wijziging verkeersvolume vrachtverkeer 

in sterk bebouwde omgevingen 

(rekening houdend met vermoedelijke 

ontwikkeling elektrificatiegraad) 

- Mate waarin binnenvaart toe-/afneemt 

in sterk bebouwde omgevingen 

 

• Tegen 2030 wil de  Vlaamse overheid de 
gezondheidsimpact van luchtverontreiniging 
halveren ten opzichte van 2005, dit omvat 
twee concrete doelstellingen: 

o Halvering van het aantal vroegtijdige 

sterfgevallen door langdurige 

blootstelling aan fijn stof (PM2,5) ten 

opzichte van 2005. 

o Halvering van het aantal mensen dat 

op een locatie woont waar de 

jaargemiddelde NO2-concentratie 

hoger is dan de (voormalige)11 WGO-

advieswaarde (20 µg/m³) in elke 

gemeente ten opzichte van 2016. 

• Tegen 2050 streeft de Vlaamse Overheid naar 
een luchtkwaliteit die geen significante 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van 
haar bewoners, zoals die door de WGO 
ingeschat wordt. 

• Tegen 2050 zijn er geen vervoersemissies 
meer (Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040) 

 

• Een transitiegericht parkeerbeleid draagt bij tot het ontmoedigen van autogebruik, wat bijdraagt tot een verminderde uitstoot van luchtpolluenten. 

 

 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 

- Wijziging van kwaliteit 

verkeersinfrastructuur en kruisingen 

(conflictvrij / ongelijkvloers) 

• Tegen 2030 een afname van 50% t.o.v. 2019 
inzake verkeersdoden, verkeersongevallen 
met zwaargewonden, letselongevallen, dode 
en zwaargewonde fietsers, dode en 
zwaargewonde voetgangers, doden en 

 

• Het stimuleren van combimobiliteit draagt bij tot een lager autobezit en dus een verminderde circulatie van auto’s doorheen de woonwijken, wat de 
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker verbetert. 

• Mobiliteitsmanagement draagt bij tot een verhoogde verkeersveiligheid door het ontraden van autoverplaatsingen tijdens de spits, stimuleren van telewerken, 
de keuze voor alternatieve vervoersmodi… 

• Verkeersmanagement onder de vorm van ontvlochten fietscorridors, dynamische regelingen van verkeerslichten dragen bij tot de uitwerking van meer 
conflictvrije en een veiligere verkeersomgeving 
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- Mate waarin verkeersstromen worden 

gescheiden en ontvlecht 

- Wijziging snelheid en verkeersvolume 

weg en vrachtverkeer in omgevingen 

met groot aantal kwetsbare 

weggebruikers 

zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. 

• Tegen 2050 wordt gestreefd naar  0 
verkeersdoden of verkeersongevallen met 
zwaargewonden over alle modi. 

 

 

 

 

FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN 

- Mate waarin het plan een actieve 

levensstijl bevordert (verplaatsingen te 

voet of per fiets). 

- Sociale rechtvaardigheid 

- Sociale cohesie 

- Link met groenblauwe netwerken 

- Toegankelijkheid  

• Het strategisch plan ‘De Vlaming leeft 
gezonder’ stelt dat “de Vlaming gezonder 
leeft in 2025, op vlak van gezond eten, 
sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, 
alcohol en drugs. […]” 

 

• Het stimuleren van combimobiliteit maakt de keuze voor duurzame vervoersmodi, waaronder de fiets, gemakkelijker en kan de bevolking aanzetten tot een 
meer actieve levensstijl. 

• Een kwalitatief fietsnetwerk (maximaal ontvlochten, dynamische regeling van verkeerslichten) draagt bij tot een vlotte fietsverplaatsing, waardoor mensen 
gemotiveerd kunnen worden tot actieve verplaatsingen (en bijgevolg een actievere levensstijl). 

• Het beleid heeft uitgebreid aandacht voor vervoersarmoede en de toegankelijkheid van de vervoersnetwerken. 
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6.3 Thema Biodiversiteit 

 

Subthema Indicatoren 

Ecotoop- en habitatverlies/ -

winst/-wijziging 

- Mate van ecotoopverlies of het vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

Versnippering en ontsnippering 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking van) het infrastructuurnet (auto- en spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten door versnippering (toename verstoring in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit van het natuurlijke netwerk  

Licht- en geluidshinder tgv weg- 

spoorverkeer ter hoogte van 

waardevolle habitats  

- Wijzigingen in modal split of in gebruiksintensiteit van de verkeersinfrastructuur nabij waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op infrastructuur 

Stikstof 

- Mate waarin verkeersemissies wijzigen (door wijzigingen in verkeersstromen en snelheden) nabij Speciale Beschermingszones en VEN-gebieden 

  

Met opmerkingen [SJ169]: AZG57 - 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. 
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 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/groenblauwe-ruimtes-als-
bouwsteen-van-gezonde-en-veerkrachtige-leefomgevingen-
handboek-voor-planning-inrichting-en-beheer 

Met opmerkingen [SJ170R169]: een suggestie om mee te nemen in 
de ontwerpfase 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/groenblauwe-ruimtes-als-bouwsteen-van-gezonde-en-veerkrachtige-leefomgevingen-handboek-voor-planning-inrichting-en-beheer
https://www.vlaanderen.be/publicaties/groenblauwe-ruimtes-als-bouwsteen-van-gezonde-en-veerkrachtige-leefomgevingen-handboek-voor-planning-inrichting-en-beheer
https://www.vlaanderen.be/publicaties/groenblauwe-ruimtes-als-bouwsteen-van-gezonde-en-veerkrachtige-leefomgevingen-handboek-voor-planning-inrichting-en-beheer
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 6 Geïntegreerde visie 

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES/ -

WINST/-WIJZIGING  
- Mate van ecotoopverlies of het 

vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

• Realiseren van overige 60% (28.600 ha) 
groene bestemming waarvan 6.800 ha 
bosgebied (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• Realiseren van 4.500 ha extra groene 
bestemming als alternatief voor 
aanduiding NVWG (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 
De visie beoogt bijkomend ruimtebeslag te minimaliseren en in de eerste plaats maximaal gebruik te maken van bestaande wegenis voor de allocatie 

van ruimte voor verschillende vervoerswijzen. Zo wordt bijkomende versnippering van habitat vermeden. 

  

 
Bijkomende weginfrastructuur in de open ruimte betekent bijkomende verharding en habitatinname. Creatie van nieuw habitat valt niet binnen de 

scope van het plan. 

VERSNIPPERING EN ONTSNIPPERING 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking 

van) het infrastructuurnet (auto- en 

spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten 

door versnippering (toename verstoring 

in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit 

van het natuurlijke netwerk  

 

• Onderling beter verbinden van 
natuurkernen (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 
voorziet de instandhouding en 
versterking van de Vlaamse natuur en 
ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in 
Vlaanderen meer ruimte worden 
voorzien voor natuur, moeten 
natuurkernen onderling beter verbonden 
worden, en moet de achteruitgang van 
de populaties rode lijstsoorten worden 
stopgezet. 

 

De visie beoogt bijkomend ruimtebeslag te minimaliseren en in de eerste plaats maximaal gebruik te maken van bestaande wegenis voor de allocatie 

van ruimte voor verschillende vervoerswijzen. Zo wordt bijkomende versnippering van habitat vermeden. 

 

De geïntegreerde visienota bevat geen visie op ecologische ontsnipperingsmaatregelen bij de (her)aanleg van weginfrastructuur. Het 

mobiliteitsnetwerk van de vervoerregio Gent kan versterkt worden door bijvoorbeeld de opmaak  van een ontsnipperingsprogramma, in aanvulling op 

acties die hierrond op Vlaams niveau worden ondernomen (Vlaams actieplan ontsnippering, VAPEO).  

Verder hebben wegbermen een grote waarde of potentieel als verbindende ecologische infrastructuur. De visie op het mobiliteitsnetwerk kan versterkt 

worden door hier ook aandacht voor te hebben. 

 

Bijkomende weginfrastructuur kan barrières langs de ecologische infrastructuur doen ontstaan of bestaande barrières versterken. In het bijzonder de 

ambitie om een laag fietsinfrastructuur te voorzien langs ‘aangename routes’ in het buitengebied betreft een potentieel risico op bijkomende 

verharding en versnippering van open ruimte. Dit daar bijkomende fietsinfrastructuur vaak in overlap met resterende elementen van het groenblauw 

netwerk wordt voorzien, en dit dus verder versnippert en verengt. 

LICHT- EN GELUIDSHINDER TEN 

GEVOLGE VAN WEG- EN 

SPOORVERKEER TER HOOGTE VAN 

WAARDEVOLLE HABITATS 

- Wijzigingen in modal split of in 

gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op 

infrastructuur 

 

 

De vervoerregio wil minder autoverplaatsingen (modal en mental  shift) . Deze modal shift, elektrificatie en het verbeteren van de doorstroming 

hebben potentieel een verdere daling van verstoring vanuit verkeer tot gevolg. 

 

Het verkeersnetwerk leidt actueel tot lichtvervuiling met (zeer) betekenisvolle impact op het ecologisch netwerk. De vervoerregio kan een rol spelen 

in het milderen van deze impact, bijvoorbeeld door het actief toepassen en promoten van die nieuwe lichtivise voor gewestwegen en fietswegen. 

Momenteel doet de Geïntegreerde visie nauwelijks uitspraken over vermijden van omgevingshinder door ontwerpvoorschriften. 

 

 

STIKSTOF 

- Mate waarin verkeersstromen en 
snelheid wijzigen nabij Speciale 
Beschermingszones  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan: 

• Tegen 2030 willen we de oppervlakte van 
ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde 
terugdringen ten opzichte van 2005.  

 

 

De vervoerregio wil minder autoverplaatsingen (modal en mental  shift) . Deze modal shift, elektrificatie en het verbeteren van de doorstroming 

hebben potentieel een verdere daling van stikstofemissies vanuit verkeer tot gevolg.  

 

 

 

De visie voorziet het concentreren van gemotoriseerd verkeer buiten de woonomgeving, langs de hoofdrasters van het netwerk. Lokaal lopen deze 

lijnen vlak langs kwetsbare natuur en kan intensivering van verkeer daar voor een toename aan stikstofdepositie leiden. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.1 OV | Openbaar vervoer als ruggengraad van onze rgeio 

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES/ -

WINST/-WIJZIGING  
- Mate van ecotoopverlies of het 

vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

• Realiseren van overige 60% (28.600 ha) 
groene bestemming waarvan 6.800 ha 
bosgebied (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• Realiseren van 4.500 ha extra groene 
bestemming als alternatief voor 
aanduiding NVWG (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 
Er is geen sprake van bijkomend ruimtebeslag voor het openbaar vervoersnetwerk, (her)opening van treinstations wordt onderzocht. HOV verbindingen gebeuren ter 

hoogte van bestaande infrastructuur 

  

  

VERSNIPPERING EN ONTSNIPPERING 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking 

van) het infrastructuurnet (auto- en 

spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten 

door versnippering (toename verstoring 

in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit 

van het natuurlijke netwerk  

 

• Onderling beter verbinden van 
natuurkernen (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 
voorziet de instandhouding en 
versterking van de Vlaamse natuur en 
ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in 
Vlaanderen meer ruimte worden 
voorzien voor natuur, moeten 
natuurkernen onderling beter verbonden 
worden, en moet de achteruitgang van 
de populaties rode lijstsoorten worden 
stopgezet. 

 

 

 

Er wordt geen uitspraak gedaan over het belang van spoorwegbermen als ecologische verbinding doorheen open ruimte en stedelijk gebied. Het heropwaarderen van 

oude spoorwegbermen voor spoorverkeer of als verbinding voor fiets en traag verkeer kan barrièrewerking teweegbrengen. 

 

 

LICHT- EN GELUIDSHINDER TEN 

GEVOLGE VAN WEG- EN 

SPOORVERKEER TER HOOGTE VAN 

WAARDEVOLLE HABITATS 

- Wijzigingen in modal split of in 

gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op 

infrastructuur 

 

 

 

 

 

 

 

STIKSTOF 

- Mate waarin verkeersstromen en 
snelheid wijzigen nabij Speciale 
Beschermingszones  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan: 

• Tegen 2030 willen we de oppervlakte van 
ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde 
terugdringen ten opzichte van 2005.  

 

 

 

 

De visie doet geen uitspraken over of stelt doelstellingen tot de elektrificatie van het openbaar vervoernet. Hier zijn mogelijk bijkomende potenties tot verdere reductie 

van emissies vanuit wegverkeer. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder 

Toetsing 7.2 FIETS |  Fijnmazig en divers fietsnetwerk 

 

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES/ -

WINST/-WIJZIGING  
- Mate van ecotoopverlies of het 

vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

• Realiseren van overige 60% (28.600 ha) 
groene bestemming waarvan 6.800 ha 
bosgebied (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• Realiseren van 4.500 ha extra groene 
bestemming als alternatief voor 
aanduiding NVWG (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 
De visie beoogt bijkomend ruimtebeslag te minimaliseren en in de eerste plaats maximaal gebruik te maken van bestaande wegenis voor de allocatie van ruimte voor 

verschillende vervoerswijzen. Zo wordt bijkomende versnippering van habitat vermeden. 

  

 Bijkomende weginfrastructuur in de open ruimte betekent bijkomende verharding en habitatinname. Creatie van nieuw habitat valt niet binnen de scope van het plan. 

VERSNIPPERING EN ONTSNIPPERING 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking 

van) het infrastructuurnet (auto- en 

spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten 

door versnippering (toename verstoring 

in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit 

van het natuurlijke netwerk  

 

• Onderling beter verbinden van 
natuurkernen (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 
voorziet de instandhouding en 
versterking van de Vlaamse natuur en 
ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in 
Vlaanderen meer ruimte worden 
voorzien voor natuur, moeten 
natuurkernen onderling beter verbonden 
worden, en moet de achteruitgang van 
de populaties rode lijstsoorten worden 
stopgezet. 

 

De visie beoogt bijkomend ruimtebeslag te minimaliseren en in de eerste plaats maximaal gebruik te maken van bestaande wegenis voor de allocatie van ruimte voor 

verschillende vervoerswijzen. Zo wordt bijkomende versnippering van habitat vermeden. 

 

De geïntegreerde visie bevat geen visie op ecologische ontsnipperingsmaatregelen bij de (her) aanleg van weginfrastructuur. Het mobiliteitsnetwerk van de 

vervoerregio Gent kan versterkt worden door bijvoorbeeld de opmaak  van een ontsnipperingsprogramma, in aanvulling op acties die hierrond op Vlaams niveau 

(Vlaams actieplan ontsnippering, VAPEO).  

Verder hebben wegbermen een grote waarde of potentieel als verbindende ecologische infrastructuur. De visie open het mobiliteitsnetwerk kan versterkt worden 

door hier ook aandacht voor te hebben. 

 

Bijkomende weginfrastructuur kan barrières langs de ecologische infrastructuur doen ontstaan of bestaande barrières versterken. In het bijzonder de ambitie om een 

laag fietsinfrastructuur te voorzien langs ‘aangename routes’ in het buitengebied betreft een potentieel risico op bijkomende verharding en versnippering van open 

ruimte. Dit daar bijkomende fietsinfrastructuur vaak in overlap met resterende elementen van het groenblauw netwerk wordt voorzien, en dit dus verder versnippert 

en verengt. 

LICHT- EN GELUIDSHINDER TEN 

GEVOLGE VAN WEG- EN 

SPOORVERKEER TER HOOGTE VAN 

WAARDEVOLLE HABITATS 

- Wijzigingen in modal split of in 

gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op 

infrastructuur 

 

 

De vervoerregio wil minder autoverplaatsingen (modal en mental  shift) . Deze modal shift, elektrificatie en het verbeteren van de doorstroming hebben potentieel 

een verdere daling van verstoring vanuit verkeer tot gevolg. 

 

Het verkeersnetwerk leidt actueel tot lichtvervuiling met (zeer) betekenisvolle impact op eht ecologisch netwerk. De vervoerregio kan een rol spelen in het milderen 

van deze impact, bijvoorbeeld door het actief toepassen en promoten van die nieuwe lichtivise voor gewestwegen en fietswegen. Momenteel doet de Geïntegreerde 

visie nauwelijks uitspraken over vermijden van omgevingshinder door ontwerpvoorschriften. 

 

 

STIKSTOF 

- Mate waarin verkeersstromen en 
snelheid wijzigen nabij Speciale 
Beschermingszones  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan: 

• Tegen 2030 willen we de oppervlakte van 
ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde 
terugdringen ten opzichte van 2005.  

 

 

Inzetten op modal shift richting fiets, ook op middellange afstanden heeft als potentie verdere daling van emissies vanuit verkeer 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder 

Toetsing 7.3 AUTO | Verkeersluwe mazen in een verbindend wegennet 

 

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES/ -

WINST/-WIJZIGING  
- Mate van ecotoopverlies of het 

vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

• Realiseren van overige 60% (28.600 ha) 
groene bestemming waarvan 6.800 ha 
bosgebied (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• Realiseren van 4.500 ha extra groene 
bestemming als alternatief voor 
aanduiding NVWG (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 
 

  

  

VERSNIPPERING EN ONTSNIPPERING 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking 

van) het infrastructuurnet (auto- en 

spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten 

door versnippering (toename verstoring 

in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit 

van het natuurlijke netwerk  

 

• Onderling beter verbinden van 
natuurkernen (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 
voorziet de instandhouding en 
versterking van de Vlaamse natuur en 
ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in 
Vlaanderen meer ruimte worden 
voorzien voor natuur, moeten 
natuurkernen onderling beter verbonden 
worden, en moet de achteruitgang van 
de populaties rode lijstsoorten worden 
stopgezet. 

 

De visie op het dragend wegennet moet sluipverkeer tegengaan , het lokaal wegennet ontlasten en open ruimtekamers  vrijwaren van doorgaand verkeer. Dit is zonder 

meer positief voor de versnippering en verstoringsdruk op de open ruimte 

 

Verschillende interlokale en regionale wegen lopen binnen de vervoerregio Gent langs hoofdkernen van het ecologisch netwerk (voorbeeld: N44 langs VEN en 

Habitatrichtlijngebieden) Drongengoedbos/Maldegemveld. Aandacht is nodig voor het milderen van omgevingsdruk en het verzilveren van ontsnipperingskansen waar 

het dragend wegennet in overlap komt met het ecologische netwerk. 

 

 

LICHT- EN GELUIDSHINDER TEN 

GEVOLGE VAN WEG- EN 

SPOORVERKEER TER HOOGTE VAN 

WAARDEVOLLE HABITATS 

- Wijzigingen in modal split of in 

gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op 

infrastructuur 

 

 

De visie op het dragend wegennet moet sluipverkeer tegengaan , het lokaal wegennet ontlasten en open ruimtekamers vrijwaren van doorgaand verkeer. Dit is zonder 

meer positief voor de versnippering en verstoringsdruk op de open ruimte 

 

Verschillende interlokale en regionale wegen lopen binnen de vervoerregio Gent langs hoofdkernen van het ecologisch netwerk (voorbeeld: N44 langs VEN en 

Habitatrichtlijngebieden) Drongengoedbos/Maldegemveld. Aandacht is nodig voor het milderen van omgevingsdruk en het verzilveren van ontsnipperingskansen waar 

het dragend wegennet in overlap komt met het ecologische netwerk. 

 

 

STIKSTOF 

- Mate waarin verkeersstromen en 
snelheid wijzigen nabij Speciale 
Beschermingszones  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan: 

• Tegen 2030 willen we de oppervlakte van 
ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde 
terugdringen ten opzichte van 2005.  

 

 

De visie op het wegennet beoogt een reductie van het aantal gerenden kilometers door auto’s; bij succes heeft dit een positief effect op de globale stikstofemissies uit 

de transportsector. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder 

Toetsing 7.4 KNOPEN | Vlot overstappen aan hoppins 

 

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES/ -

WINST/-WIJZIGING  
- Mate van ecotoopverlies of het 

vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

• Realiseren van overige 60% (28.600 ha) 
groene bestemming waarvan 6.800 ha 
bosgebied (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• Realiseren van 4.500 ha extra groene 
bestemming als alternatief voor 
aanduiding NVWG (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 
 

  

 
Bijkomende ruimte inname en habitatinname is mogelijk bij inrichten van Hoppin punten. Deze impact wordt beperkt ingeschat; Hoppins worden gelokaliseerd ter 

hoogte van bestaande verharding (P&R’s, parkings) of gesitueerd langs her in te richten infrastructuur (bvb: Hoppin Wondelgem/Evergem/ Knooppunt R4) 

VERSNIPPERING EN ONTSNIPPERING 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking 

van) het infrastructuurnet (auto- en 

spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten 

door versnippering (toename verstoring 

in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit 

van het natuurlijke netwerk  

 

• Onderling beter verbinden van 
natuurkernen (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 
voorziet de instandhouding en 
versterking van de Vlaamse natuur en 
ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in 
Vlaanderen meer ruimte worden 
voorzien voor natuur, moeten 
natuurkernen onderling beter verbonden 
worden, en moet de achteruitgang van 
de populaties rode lijstsoorten worden 
stopgezet. 

 

 

 

 

 

 

LICHT- EN GELUIDSHINDER TEN 

GEVOLGE VAN WEG- EN 

SPOORVERKEER TER HOOGTE VAN 

WAARDEVOLLE HABITATS 

- Wijzigingen in modal split of in 

gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op 

infrastructuur 

 

 

 

 

Concentreren en verweven van vervoersaanbod heeft als potentie ook dat mogelijke omgevingsdruk gebiedsgericht is aan te pakken. 

 

 

STIKSTOF 

- Mate waarin verkeersstromen en 
snelheid wijzigen nabij Speciale 
Beschermingszones  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan: 

• Tegen 2030 willen we de oppervlakte van 
ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde 
terugdringen ten opzichte van 2005.  
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder 

Toetsing 7.5 LOGISTIEK EN VRACHT | Efficiënte logistiek met minimale impact 

 

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES/ -

WINST/-WIJZIGING  
- Mate van ecotoopverlies of het 

vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

• Realiseren van overige 60% (28.600 ha) 
groene bestemming waarvan 6.800 ha 
bosgebied (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• Realiseren van 4.500 ha extra groene 
bestemming als alternatief voor 
aanduiding NVWG (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 
 

 

Locatiebeleid moet voor het juiste bedrijf op de juiste plaats zorgen en bedrijven beter clusteren. Er komen ook bijkomende logistieke knooppunten. Dit onder meer 

om nood aan (bijkomend) wegtransport te minimaliseren. Bij herinrichten van bestaande bedrijvenzones is aandacht nodig voor de ecologische doorwaadbaarheid 

ervan, bij locatiebeleid is ook aandacht nodig voor potentiële bijkomende ruimte inname. In deze regio is dit in het bijzonder bij watergebonden bedrijvigheid; in de 

regio is er een grote taakstelling voor riviernatuur langs bijvoorbeeld de Leie, Schelde en Dender. 

  

VERSNIPPERING EN ONTSNIPPERING 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking 

van) het infrastructuurnet (auto- en 

spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten 

door versnippering (toename verstoring 

in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit 

van het natuurlijke netwerk  

 

• Onderling beter verbinden van 
natuurkernen (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 
voorziet de instandhouding en 
versterking van de Vlaamse natuur en 
ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in 
Vlaanderen meer ruimte worden 
voorzien voor natuur, moeten 
natuurkernen onderling beter verbonden 
worden, en moet de achteruitgang van 
de populaties rode lijstsoorten worden 
stopgezet. 

 

Het locatiebeleid kan potentieel ontsnipperend werken. 

 

Bj het verdichten of concentreren van bedrijvigheid is aandacht nodig voor ecologische doorwaadbaarheid en buffering.  

 

 

LICHT- EN GELUIDSHINDER TEN 

GEVOLGE VAN WEG- EN 

SPOORVERKEER TER HOOGTE VAN 

WAARDEVOLLE HABITATS 

- Wijzigingen in modal split of in 

gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op 

infrastructuur 

 

 

Parkeerbeleid, en vrachtmilderende of -werende maatregelen moeten vrachtstromen beter sturen en verstoring van het buitengebied beperken. 

 

 

 

 

STIKSTOF 

- Mate waarin verkeersstromen en 
snelheid wijzigen nabij Speciale 
Beschermingszones  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan: 

• Tegen 2030 willen we de oppervlakte van 
ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde 
terugdringen ten opzichte van 2005.  

 

 

Locatiebeleid moet voor het juiste bedrijf op de juiste plaats zorgen, er komen ook bijkomende logistieke knooppunten. Dit onder meer om nood aan (bijkomend) 

wegtransport te minimaliseren. Ook dit heeft potenties voor het reduceren van verkeersemissies.  
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder 

Toetsing 7.6 RUIMTE | Slim ruimte gebruik stimuleert duurzame mobiliteit 

 

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES/ -

WINST/-WIJZIGING  
- Mate van ecotoopverlies of het 

vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

• Realiseren van overige 60% (28.600 ha) 
groene bestemming waarvan 6.800 ha 
bosgebied (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• Realiseren van 4.500 ha extra groene 
bestemming als alternatief voor 
aanduiding NVWG (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 
Verdichten en verweven: ruimtelijk beleid bij uitstek op verdere inname en versnippering van open ruimte terug te dringen. Dit is zonder meer een positief aspect van 

de visie. 

 Aandacht is nodig voor ruimte voor water en vegetatie , ook ter hoogte van intensief bebouwde of gebruikte ruimte 

  

VERSNIPPERING EN ONTSNIPPERING 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking 

van) het infrastructuurnet (auto- en 

spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten 

door versnippering (toename verstoring 

in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit 

van het natuurlijke netwerk  

 

• Onderling beter verbinden van 
natuurkernen (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 
voorziet de instandhouding en 
versterking van de Vlaamse natuur en 
ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in 
Vlaanderen meer ruimte worden 
voorzien voor natuur, moeten 
natuurkernen onderling beter verbonden 
worden, en moet de achteruitgang van 
de populaties rode lijstsoorten worden 
stopgezet. 

 

Verdichten en verweven: ruimtelijk beleid bij uitstek op verdere inname en versnippering van open ruimte terug te dringen. Dit is zonder meer een positief aspect van 

de visie. 

 

Aandacht is nodig voor ruimte voor water en vegetatie , ook ter hoogte van intensief bebouwde of gebruikte ruimte. Zo blijft intensief bebouwd gebied ecologisch 

doorwaadbaar. 

 

 

LICHT- EN GELUIDSHINDER TEN 

GEVOLGE VAN WEG- EN 

SPOORVERKEER TER HOOGTE VAN 

WAARDEVOLLE HABITATS 

- Wijzigingen in modal split of in 

gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op 

infrastructuur 

 

 

Verdichten en verweven, en bijkomende bedrijvigheid concentreren op locaties met hoge knooppuntwaarde zou een positief effect moeten hebben op het licht- en 

geluidsklimaat in de open ruimte. 

 
 

 

 

STIKSTOF 

- Mate waarin verkeersstromen en 
snelheid wijzigen nabij Speciale 
Beschermingszones  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan: 

• Tegen 2030 willen we de oppervlakte van 
ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde 
terugdringen ten opzichte van 2005.  
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder 

Toetsing 7.7 SAMEN BOUWEN AAN SLIMME MOBILITEIT 

 

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES/ -

WINST/-WIJZIGING  
- Mate van ecotoopverlies of het 

vermijden ervan 

- Mate van ecotooptoename 

 

• Realiseren van overige 60% (28.600 ha) 
groene bestemming waarvan 6.800 ha 
bosgebied (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• Realiseren van 4.500 ha extra groene 
bestemming als alternatief voor 
aanduiding NVWG (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 
 

  

  

VERSNIPPERING EN ONTSNIPPERING 

- Wijzigingen aan de (barrièrewerking 

van) het infrastructuurnet (auto- en 

spoorwegen) 

- Toename/afname van randeffecten 

door versnippering (toename verstoring 

in vorm van licht- en geluidhinder) 

- Toename/afname van de connectiviteit 

van het natuurlijke netwerk  

 

• Onderling beter verbinden van 
natuurkernen (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De Europese biodiversiteitsstrategie 2020 
voorziet de instandhouding en 
versterking van de Vlaamse natuur en 
ecosysteemdiensten. Hiertoe moet er in 
Vlaanderen meer ruimte worden 
voorzien voor natuur, moeten 
natuurkernen onderling beter verbonden 
worden, en moet de achteruitgang van 
de populaties rode lijstsoorten worden 
stopgezet. 

 

 

 

 

 

 

LICHT- EN GELUIDSHINDER TEN 

GEVOLGE VAN WEG- EN 

SPOORVERKEER TER HOOGTE VAN 

WAARDEVOLLE HABITATS 

- Wijzigingen in modal split of in 

gebruiksintensiteit van de 

verkeersinfrastructuur nabij 

waardevolle habitats 

- Wijzigingen in ontwerpvisie op 

infrastructuur 

 

 

 

 
Om geluidsverstoring tegen te gaan, brandstofverbruik terug te dringen en ook stikstofemissies terug te dringen is snelheidsreductie een mogelijke maatregel met 

bijkomende potentie. 

 

 

STIKSTOF 

- Mate waarin verkeersstromen en 
snelheid wijzigen nabij Speciale 
Beschermingszones  

Vanuit het Vlaams luchtkwaliteitsplan: 

• Tegen 2030 willen we de oppervlakte van 
ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde 
terugdringen ten opzichte van 2005.  

 

 

 

 

Om geluidsverstoring tegen te gaan, brandstofverbruik terug te dringen en ook stikstofemissies terug te dringen is snelheidsreductie een mogelijke maatregel met 

bijkomende potentie. 
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6.4 Thema Klimaat 

 

Subthema Indicatoren 

Klimaatmitigatie  

- Mate waarin broeikasgasemissies afnemen als gevolg van het plan. 

Klimaatadaptatie 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een vergroting van de weerbaarheid van de omgeving tegen de gevolgen van klimaatverandering (hittestress, droogte, overstromingen vanuit waterlopen, overstromingen door zeespiegelstijging, 

wateroverlast door hevige regenval, …). 
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Subthema Beleidsambities 2030/2040 en verder Toetsing 6 Geïntegreerde visie 

KLIMAATMITIGATIE 
- Mate waarin broeikasgasemissies 

afnemen als gevolg van het plan. 

• Minstens 55% netto reductie in totale 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
1990. Voor Vlaanderen betekent dit een 
reductie met 47% in 2030 t.o.v. 2005 
(Europese Klimaatwet (Green deal)). 

• Klimaatneutraal in 2050 (met 
engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050) (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• 35% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 
2021-2030) 

• 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2050  
t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 
naar volledige klimaatneutraliteit) 
(Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

• Een volledig emissievrij personen- en 
goederenvervoer tegen 2050 (Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050). 

 

• De tweezijdige focus op enerzijds minder en kortere verplaatsingen en op anderzijds een radicale modal shift naar meer duurzame vervoersmiddelen zorgt voor 
de meeste kansen op een aanzienlijke verlaging van de broeikasgasemissies van zowel personen- als goederenvervoer. 

• De evenwichtige aandacht voor enerzijds het stimuleren van en investeren in duurzame modi en voor anderzijds het nemen van maatregelen rond het 
vertragen en reduceren van niet-duurzame modi biedt de meeste kansen om de broeikasgasemissies van zowel personen- als goederenvervoer aanzienlijk te 
verlagen. 

• Door aan voetgangers en fietsers in de eerste plaats en aan openbaar vervoer in de tweede plaats volop prioriteit te geven boven wagens, worden deze meer 
duurzame vervoermiddelen aantrekkelijker dan de niet-duurzame en zullen deze meer worden gebruikt (zeker voor het afleggen van kortere afstanden binnen 
stadswijken en kernen), wat een sterk positief effect heeft op het inperken van de broeikasgasemissies van personenverplaatsingen. 

 

• Om tegen 2050 een volledig emissievrij personen- en goederenvervoer te hebben, volstaan de beoogde doelstellingen voor gereden voertuigkilometers en 
modal shift niet. Daarvoor is ook een volledige vergroening (met een nuluitstoot van broeikasgassen) van alle (toekomstige) voertuigen (treinen, bussen, 
deelwagens, auto’s, vrachtschepen, vrachtwagens, bestelwagens, …) nodig. Het plan zou hier extra aandacht aan kunnen geven. 

• Doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt maximaal geweerd uit stadswijken en kernen, waardoor dit verkeer moet omrijden en een langere weg aflegt. 
Enerzijds maakt dit de auto en vrachtwagen minder aantrekkelijk als vervoersmiddel t.o.v. hun meer duurzame alternatieven, wat gunstig is voor de beoogde 
modal shift en het reduceren van broeikasgasemissies. Anderzijds doet dit ook het aantal gereden voertuigkilometers per verplaatsing met de auto of 
vrachtwagen potentieel stijgen, waardoor de uitstoot per verplaatsing stijgt. Vanuit klimaatmitigatie-oogpunt (volledig los dus van andere receptoren en 
leefbaarheidsaspecten) is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het eerste effect (modal shift) sterker doorweegt dan het tweede effect (verlenging afgelegde 
weg per verplaatsing). Dit dient als aandachtspunt meegenomen te worden. 

• Investeringen in efficiënte logistieke hubs en vrachtnetwerken van sporen en binnenvaart hebben een gunstig effect in het reduceren van het aantal gereden 
voertuigkilometers met vrachtwagens en bijhorende emissies. Meer aandacht zou evenwel kunnen gaan naar welke ontradende maatregelen er naast deze 
investeringen ook nodig zijn om vrachtwagengebruik in te perken. 

 

• Het garanderen van een vlotte doorstroming voor auto’s en vrachtwagens op de hoofdwegen maakt deze wegen extra aantrekkelijk en kan er zo potentieel toe 
leiden dat er extra auto- en vrachtverkeer met bijhorende broeikasgasemissies wordt gegenereerd (zeker richting bedrijvigheid gelokaliseerd langsheen deze 
hoofdwegen). Maatregelen die auto- en vrachtwagengebruik (ook op hoofdwegen) ontraden (zoals rekeningrijden, parkeertarieven, …) zullen nodig zijn om dit 
extra bijkomend verkeer te voorkomen en emissies van broeikasgassen in te perken. 

KLIMAATADAPTATIE 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een 

vergroting van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering (hittestress, 
droogte, overstromingen vanuit 
waterlopen, overstromingen door 
zeespiegelstijging, wateroverlast door 
hevige regenval, …). 

 

 

 

• Voortdurende vooruitgang boeken om 
het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
te verminderen (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU 
Adaptatietstrategie (Green deal)). 

• Een klimaatadaptieve ruimte, 
samenleving, gebouwen, 
(mobiliteits)infrastructuur, industrie en 
landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 
2050). 

• Terugdringen van de verhardingsgraad in 
de bestemmingen landbouw, natuur en 
bos met minstens 1/5 t.o.v. 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [SJ171]: VMM165/182logi - 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. 

Met opmerkingen [SJ172R171]: 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. 



 

94 Nota inhoudsafbakening  strategisch MER Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Gent  

  

Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.1 OV | Openbaar vervoer als ruggengraat van onze regio 

KLIMAATMITIGATIE 

Mate waarin broeikasgasemissies afnemen 

als gevolg van het plan. 

• Minstens 55% netto reductie in totale 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
1990. Voor Vlaanderen betekent dit een 
reductie met 47% in 2030 t.o.v. 2005 
(Europese Klimaatwet (Green deal)). 

• Klimaatneutraal in 2050 (met 
engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050) (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• 35% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 
2021-2030) 

• 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2050  
t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 
naar volledige klimaatneutraliteit) 
(Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

• Een volledig emissievrij personen- en 
goederenvervoer tegen 2050 (Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050). 

 

• De uitbouw en versterking van een dragend regionaal samenhangend openbaar vervoerssysteem met snelle, frequente, betrouwbare en comfortabele 
verbindingen geënt op sterke (inter)regionale en lokale knopen, zorgt ervoor dat het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en meer zal worden gebruikt. Dit 
heeft een sterk positief effect op de modal shift naar meer duurzame modi en bijhorende reductie van broeikasgasemissies van personenverplaatsingen. 

• Door langsheen (H)OV-corridors volop prioriteit te geven aan de doorstroming van openbaar vervoer boven die van auto’s, wordt openbaar vervoer 
aantrekkelijker dan de auto en zal dit meer gebruikt worden. Dat heeft een sterk positief effect op het inperken van de broeikasgasemissies van 
personenverplaatsingen. 

 

• Aantrekkelijke P&R-locaties langsheen stedelijke HOV-corridors en nabij op- en afritten van hoofdwegen maken de reiscombinatie auto-HOV aantrekkelijker 
dan de volledige reisweg met de auto, wat een positief effect heeft op het reduceren van het totaal aantal gereden autokilometers en bijhorende 
broeikasgasemissies. Evenwel kan deze combinatie auto-HOV voor lange afstanden potentieel ook aantrekkelijker worden dan de volledige reisweg met de 
trein. Dat zou het aantal gereden autokilometers en bijhorende emissies doen stijgen. Het is daarom belangrijk dat de versterking van het interregionaal 
treinnetwerk niet mag achterblijven op de verdere uitbouw van het stedelijk HOV-net. 

• Veel aandacht gaat naar diverse kwaliteitscriteria om de verschillende lagen van het openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Om echter een 
volledig emissievrij personenvervoer te hebben, zouden ook extra criteria kunnen worden toegevoegd over het vergroenen (met een nuluitstoot van 
broeikasgassen) van alle (toekomstige) OV-voertuigen (treinen, lightrail, trams, bussen, VoM-voertuigen, …). 

• Om de gewenste frequenties van 4x per uur voor het regionaal voorstedelijk spoornet (S-net) te realiseren, zullen capaciteitsuitbreidingen van de 
spoorweginfrastructuur hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk zijn. Bij het aanleggen van zulke nieuwe infrastructuur dient voldoende aandacht te gaan naar een 
klimaatneutraal ontwerp, door materialen te gebruiken met een zo laag mogelijke koolstofvoetafdruk. Ook bij het verlengen van traminfrastructuur binnen het 
stedelijk HOV-net of de uitbouw van halte-infrastructuur is dit een belangrijk aandachtspunt. 

 

 

KLIMAATADAPTATIE 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een 

vergroting van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering (hittestress, 
droogte, overstromingen vanuit 
waterlopen, overstromingen door 
zeespiegelstijging, wateroverlast door 
hevige regenval, …). 

 

 

 

 

• Voortdurende vooruitgang boeken om 
het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
te verminderen (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU 
Adaptatietstrategie (Green deal)). 

• Een klimaatadaptieve ruimte, 
samenleving, gebouwen, 
(mobiliteits)infrastructuur, industrie en 
landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 
2050). 

• Terugdringen van de verhardingsgraad in 
de bestemmingen landbouw, natuur en 
bos met minstens 1/5 t.o.v. 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

 

 

• Om de gewenste frequenties van 4x per uur voor het regionaal voorstedelijk spoornet (S-net) te realiseren, zullen capaciteitsuitbreidingen van de 
spoorweginfrastructuur hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk zijn. Bij het aanleggen van zulke nieuwe infrastructuur 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. Ook 
bij het verlengen van traminfrastructuur binnen het stedelijk HOV-net of de uitbouw van halte-infrastructuur is dit een belangrijk aandachtspunt. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.2 FIETS |  Fijnmazig en divers fietsnetwerk 

KLIMAATMITIGATIE 

Mate waarin broeikasgasemissies afnemen 

als gevolg van het plan. 

• Minstens 55% netto reductie in totale 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
1990. Voor Vlaanderen betekent dit een 
reductie met 47% in 2030 t.o.v. 2005 
(Europese Klimaatwet (Green deal)). 

• Klimaatneutraal in 2050 (met 
engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050) (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• 35% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 
2021-2030) 

• 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2050  
t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 
naar volledige klimaatneutraliteit) 
(Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

• Een volledig emissievrij personen- en 
goederenvervoer tegen 2050 (Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050). 

 

• De uitbouw en versterking van een fijnmazig en divers regionaal fietsnetwerk dat is afgestemd op de behoeften van verschillende types fietsers, zorgt ervoor 
dat fietsen aantrekkelijker wordt en meer zal worden gedaan. Dit heeft een sterk positief effect op de modal shift naar meer duurzame modi en bijhorende 
reductie van broeikasgasemissies van personenverplaatsingen. 

• Door op het lokale wegennet (o.a. langs autoluwe kwaliteitsfietsroutes, maar ook langs lokale fietsroutes en in autoluwe mix-wijken) volop prioriteit te geven 
aan fietsers en auto’s hier meer te weren, wordt fietsen aantrekkelijker dan de auto en zal er meer gefietst (en op wijkniveau ook meer gewandeld) worden 
(zeker voor het afleggen van kortere afstanden tussen of binnen stadswijken en kernen). Dat heeft een sterk positief effect op de modal shift en op het 
inperken van de broeikasgasemissies van personenverplaatsingen (zeker omdat vandaag in de vervoerregio heel wat korte verplaatsingen nog steeds met de 
auto worden afgelegd). 

 

 

 

 

KLIMAATADAPTATIE 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een 

vergroting van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering (hittestress, 
droogte, overstromingen vanuit 
waterlopen, overstromingen door 
zeespiegelstijging, wateroverlast door 
hevige regenval, …). 

 

 

 

 

• Voortdurende vooruitgang boeken om 
het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
te verminderen (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU 
Adaptatietstrategie (Green deal)). 

• Een klimaatadaptieve ruimte, 
samenleving, gebouwen, 
(mobiliteits)infrastructuur, industrie en 
landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 
2050). 

• Terugdringen van de verhardingsgraad in 
de bestemmingen landbouw, natuur en 
bos met minstens 1/5 t.o.v. 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

 

 

• Om het gewenste comfort van regionale fietsroutes te realiseren, zullen in het buitengebied langs bepaalde autoluwe kwaliteitsfietsroutes hoogstwaarschijnlijk 
enkele kwaliteitsverbeteringen noodzakelijk zijn. Bij het aanleggen van zulke infrastructuur 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 zoveel mogelijk bestaande wegenis te gebruiken (en waar nodig autoluwer te maken), en om bij de aanleg van nieuwe infrastructuur zo weinig mogelijk 
bodem af te dekken en te verharden.  Ook bij het aanleggen van nieuwe fietssnelweginfrastructuur is dit een belangrijk aandachtspunt. Dit zou eventueel 
kunnen meegenomen worden als extra ontwerpprincipe of kwaliteitsrichtlijn. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.3 AUTO | Verkeersluwe mazen in een verbindend wegennet 

KLIMAATMITIGATIE 

Mate waarin broeikasgasemissies afnemen 

als gevolg van het plan. 

• Minstens 55% netto reductie in totale 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
1990. Voor Vlaanderen betekent dit een 
reductie met 47% in 2030 t.o.v. 2005 
(Europese Klimaatwet (Green deal)). 

• Klimaatneutraal in 2050 (met 
engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050) (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• 35% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 
2021-2030) 

• 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2050  
t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 
naar volledige klimaatneutraliteit) 
(Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

• Een volledig emissievrij personen- en 
goederenvervoer tegen 2050 (Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050). 

 

• Door in interlokale mazen op het lokale wegennet minder auto’s toe te laten en door op specifieke plaatsen (langs autoluwe kwaliteitsfietsroutes, in autoluwe 
mix-wijken, in centra van kernen, …) auto’s actief te weren met circulatie- of snelheidsmilderende maatregelen om meer ruimte vrij te maken voor duurzame 
modi en kwalitatieve en leefbare publieke ruimtes, wordt de auto minder aantrekkelijk en zal er meer worden gewandeld en gefietst (zeker voor het afleggen 
van kortere afstanden tussen of binnen wijken en kernen). Dat heeft een sterk positief effect op de modal shift en op het inperken van de broeikasgasemissies 
van personenverplaatsingen. 

 

• Doorgaand autoverkeer wordt maximaal geweerd op lokale wegen in interlokale mazen, waardoor dit verkeer moet omrijden en een langere weg aflegt. 
Enerzijds maakt dit de auto minder aantrekkelijk als vervoersmiddel t.o.v. hun meer duurzame alternatieven (fiets, OV, …), wat gunstig is voor de beoogde 
modal shift en het reduceren van broeikasgasemissies. Anderzijds doet dit ook het aantal gereden voertuigkilometers per verplaatsing met de auto potentieel 
stijgen, waardoor de uitstoot per verplaatsing stijgt. Vanuit klimaatmitigatie-oogpunt (volledig los dus van andere receptoren en leefbaarheidsaspecten) is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het eerste effect (modal shift) sterker doorweegt dan het tweede effect (verlenging afgelegde weg per verplaatsing). Dit 
dient als aandachtspunt meegenomen te worden. 

• Om een volledig emissievrij personenvervoer te hebben, zou het plan meer aandacht kunnen geven aan het vergroenen (met een nuluitstoot van 
broeikasgassen) van alle (toekomstige) voertuigen op het wegennet (deelwagens, personenauto’s, …) en hier meer concrete strategieën aan kunnen koppelen. 

• Bij het aanleggen of herinrichten van wegeninfrastructuur dient voldoende aandacht te gaan naar een klimaatneutraal ontwerp, door materialen te gebruiken 
met een zo laag mogelijke koolstofvoetafdruk. Daarnaast kan ook gekeken worden hoe deze infrastructuur kan ingezet worden om hernieuwbare energie op te 
wekken en/of op te slaan. 

 

• Het garanderen van een vlotte doorstroming voor auto’s op de hoofdwegen in de eerste plaats en op het dragend wegennet in de tweede plaats, maakt deze 
wegen extra aantrekkelijk. Dat kan er potentieel toe leiden dat er extra autoverkeer met bijhorende broeikasgasemissies wordt gegenereerd (zeker richting 
attractiepolen gelokaliseerd langsheen deze hoofd- en dragende wegen). Maatregelen die autogebruik (ook op hoofd- en dragende wegen) ontraden (zoals 
rekeningrijden, parkeertarieven, snelheidsmilderende maatregelen, …) zullen nodig zijn om dit extra bijkomend verkeer te voorkomen en emissies van 
broeikasgassen in te perken. Zeker op het dragend wegennet zullen voldoende juiste maatregelen noodzakelijk zijn, zodat dit niet (ook niet tijdens structurele 
files) een aantrekkelijk alternatief vormt voor het hoofdwegennet. Dat zou de aantrekkelijkheid van de auto immers sterk doen verhogen tegenover die van 
meer duurzame modi, met een averechts effect op de beoogde modal shift en de reductie van broeikasgassen als gevolg. 

KLIMAATADAPTATIE 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een 

vergroting van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering (hittestress, 
droogte, overstromingen vanuit 
waterlopen, overstromingen door 
zeespiegelstijging, wateroverlast door 
hevige regenval, …). 

 

 

 

 

• Voortdurende vooruitgang boeken om 
het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
te verminderen (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU 
Adaptatietstrategie (Green deal)). 

• Een klimaatadaptieve ruimte, 
samenleving, gebouwen, 
(mobiliteits)infrastructuur, industrie en 
landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 
2050). 

• Terugdringen van de verhardingsgraad in 
de bestemmingen landbouw, natuur en 
bos met minstens 1/5 t.o.v. 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

 

 

• Bij het aanleggen of herinrichten van wegeninfrastructuur 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 zoveel mogelijk bestaande wegenis 
en infrastructuur te gebruiken en om bij de aanleg van nieuwe infrastructuur zo weinig mogelijk bodem af te dekken en te verharden. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.4 KNOPEN | Vlot overstappen aan hoppins 

KLIMAATMITIGATIE 

Mate waarin broeikasgasemissies afnemen 

als gevolg van het plan. 

• Minstens 55% netto reductie in totale 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
1990. Voor Vlaanderen betekent dit een 
reductie met 47% in 2030 t.o.v. 2005 
(Europese Klimaatwet (Green deal)). 

• Klimaatneutraal in 2050 (met 
engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050) (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• 35% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 
2021-2030) 

• 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2050  
t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 
naar volledige klimaatneutraliteit) 
(Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

• Een volledig emissievrij personen- en 
goederenvervoer tegen 2050 (Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050). 

 

• De uitbouw van kwalitatieve hoppins tot knooppunten van duurzame mobiliteit waar vlot van de ene vervoerswijze naar de andere kan worden overgestapt, 
zorgt ervoor dat het combineren van meerdere vervoersmiddelen voor het afleggen van één reis aantrekkelijker wordt en er meer duurzame vervoersmiddelen 
zullen worden gebruikt. Dit heeft een sterk positief effect op de modal shift naar meer duurzame modi en bijhorende reductie van broeikasgasemissies van 
personenverplaatsingen. 

 

• P&R-locaties langsheen stedelijke HOV-corridors en nabij op- en afritten van hoofdwegen maken de reiscombinatie auto-HOV aantrekkelijker dan de volledige 
reisweg met de auto, wat een positief effect heeft op het reduceren van het totaal aantal gereden autokilometers en bijhorende broeikasgasemissies. Evenwel 
kan deze combinatie auto-HOV voor lange afstanden potentieel ook aantrekkelijker worden dan de volledige reisweg met de trein. Dat zou het aantal gereden 
autokilometers en bijhorende emissies doen stijgen. Het is daarom belangrijk dat de versterking van het interregionaal treinnetwerk niet mag achterblijven op 
de verdere uitbouw van het stedelijk HOV-net dat op strategische locaties verknoopt met aantrekkelijke P&R’s. 

• Een kwalitatief aanbod van deelwagens kan ervoor zorgen dat personen minder een eigen auto bezitten en daarom meer de neiging krijgen om meer duurzame 
(en vaak goedkopere) vervoersmiddelen voor hun verplaatsingen te gebruiken. Dat heeft een positief effect op de modal shift en de daarmee gepaard gaande 
reductie van broeikasgassen. Anderzijds kan het feit van steeds een deelwagen beschikbaar te hebben en niet meer gelimiteerd te zijn in een vast aantal 
privéwagens per huishouden, er ook voor zorgen dat personen vaker een wagen als verplaatsingsmiddel kiezen – ook voor verplaatsingen die ze anders met 
andere modi zouden maken. Dat heeft een averechts effect op de beoogde reductie van broeikasgasemissies. Dit is een belangrijk aandachtspunt wanneer een 
deelwagenaanbod t.h.v. een buurthoppin wordt uitgerold. 

• Bij het aanleggen of herinrichten van hoppininfrastructuur dient voldoende aandacht te gaan naar een klimaatneutraal ontwerp, door materialen te gebruiken 
met een zo laag mogelijke koolstofvoetafdruk. Daarnaast kan ook gekeken worden hoe deze infrastructuur kan ingezet worden om hernieuwbare energie op te 
wekken en/of op te slaan. 

 

 

KLIMAATADAPTATIE 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een 

vergroting van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering (hittestress, 
droogte, overstromingen vanuit 
waterlopen, overstromingen door 
zeespiegelstijging, wateroverlast door 
hevige regenval, …). 

 

 

 

 

• Voortdurende vooruitgang boeken om 
het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
te verminderen (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU 
Adaptatietstrategie (Green deal)). 

• Een klimaatadaptieve ruimte, 
samenleving, gebouwen, 
(mobiliteits)infrastructuur, industrie en 
landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 
2050). 

• Terugdringen van de verhardingsgraad in 
de bestemmingen landbouw, natuur en 
bos met minstens 1/5 t.o.v. 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

 

 

• 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 hoppin (pendelparking, P&R, carpoolparking, …) is dit een belangrijk aandachtspunt. 

 

 

Met opmerkingen [SJ173]: AZG59 - AZG is van mening dat dit overal 
zou moeten gelden, zelfs voor parkeerinfrastructuur op privéterrein 
zoals bijv. bij warenhuizen. 

Met opmerkingen [SJ174R173]: Geen reactie vereist. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.5 LOGISTIEK EN VRACHT | Efficiënte logistiek met minimale impact 

KLIMAATMITIGATIE 

Mate waarin broeikasgasemissies afnemen 

als gevolg van het plan. 

• Minstens 55% netto reductie in totale 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
1990. Voor Vlaanderen betekent dit een 
reductie met 47% in 2030 t.o.v. 2005 
(Europese Klimaatwet (Green deal)). 

• Klimaatneutraal in 2050 (met 
engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050) (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• 35% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 
2021-2030) 

• 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2050  
t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 
naar volledige klimaatneutraliteit) 
(Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

• Een volledig emissievrij personen- en 
goederenvervoer tegen 2050 (Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050). 

 

• Door bedrijvigheid dichter bij elkaar en dichter bij waterwegen, spoorwegaansluitingen en multimodale knopen te lokaliseren, kunnen goederen efficiënter 
worden gebundeld en overgeslaan naar meer duurzame modi (sporen, binnenvaart, …). Dat heeft een sterk positief effect op de reductie van het aantal 
afgelegde vrachtwagenkilometers en bijhorende broeikasgasemissies. 

• De uitbouw en versterking van een logistiek multimodaal netwerk dat extra investeert in de vrachtnetten van sporen en binnenvaart en in logistieke hubs waar 
goederen kunnen worden geconsolideerd en gebundeld en kunnen worden overgeslaan naar meer duurzame modi, zorgt ervoor dat het aantal afgelegde 
vrachtwagenkilometers daalt. Dat heeft een sterk positief effect op de reductie van broeikasgasemissies van goederenverplaatsingen. 

• Door in interlokale mazen op het lokale wegennet minder vrachtwagens toe te laten en door op specifieke plaatsen (in kernen, wijken, …) vrachtwagens actief 
te weren met circulatie- of snelheidsmilderende maatregelen, wordt meer ruimte vrijgemaakt voor duurzame modi en kwalitatieve en leefbare publieke 
ruimtes. Daardoor worden deze woonomgevingen aantrekkelijker om er te wandelen en te fietsen, wat positief is voor het inperken van broeikasgasemissies. 

 

• 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. Het plan zou hier meer aandacht aan kunnen 
geven en meer duidelijke richtlijnen aan de bevoegde overheden kunnen meegeven. 

• Doorgaand vrachtverkeer wordt maximaal geweerd op lokale (en eventueel ook op interlokale) wegen, waardoor dit verkeer moet omrijden en een langere 
weg aflegt. Enerzijds maakt dit de vrachtwagen minder aantrekkelijk als vervoersmiddel t.o.v. hun meer duurzame alternatieven (sporen, binnenvaart …) en 
worden woonomgevingen aantrekkelijker om er te wandelen en te fietsen, wat gunstig is voor de beoogde modal shift en het reduceren van 
broeikasgasemissies. Anderzijds doet dit ook het aantal gereden voertuigkilometers per verplaatsing met de vrachtwagen potentieel stijgen, waardoor de 
uitstoot per verplaatsing stijgt. Vanuit klimaatmitigatie-oogpunt (volledig los dus van andere receptoren en leefbaarheidsaspecten) is het belangrijk om ervoor 
te zorgen dat het eerste effect (modal shift) sterker doorweegt dan het tweede effect (verlenging afgelegde weg per verplaatsing). Dit dient als aandachtspunt 
meegenomen te worden. 

• Om een volledig emissievrij goederenvervoer te hebben, volstaan de beoogde doelstellingen voor gereden voertuigkilometers en modal shift niet. Daarvoor is 
ook een volledige vergroening (met een nuluitstoot van broeikasgassen) van alle (toekomstige) voertuigen (goederentreinen, vrachtschepen, vrachtwagens, 
bestelwagens, cargovoertuigen, …) nodig. Het plan zou hier extra aandacht aan kunnen geven en hier meer concrete strategieën aan kunnen koppelen. 

• Om de gewenste uitbouw en versterking van het logistiek multimodaal netwerk te realiseren, zullen heel wat extra infrastructuuruitbreidingen 
(spoorwegcapaciteit vergroten, kanalen verbreden en verdiepen, terminals en overslagpunten uitbouwen en uitbreiden, …) noodzakelijk zijn. Bij het aanleggen 
van zulke nieuwe infrastructuur dient voldoende aandacht te gaan naar een klimaatneutraal ontwerp, door materialen te gebruiken met een zo laag mogelijke 
koolstofvoetafdruk.  Daarnaast kan ook gekeken worden hoe deze infrastructuur kan ingezet worden om hernieuwbare energie op te wekken en/of op te slaan. 

 

• Het garanderen van een vlotte doorstroming voor vrachtwagens op de hoofdwegen maakt deze wegen extra aantrekkelijk en kan er zo potentieel toe leiden 
dat er extra vrachtverkeer met bijhorende broeikasgasemissies wordt gegenereerd. Maatregelen die vrachtwagengebruik (ook op hoofdwegen) ontraden (zoals 
rekeningrijden, slimme kilometerheffing, …) zullen nodig zijn om (overslag naar) meer duurzame alternatieven aantrekkelijker te maken, bijkomend 
vrachtverkeer te voorkomen en emissies van broeikasgassen in te perken. Ook op het dragend wegennet zijn vrachtwerende maatregelen 
(circulatiemaatregelen, snelheidsmilderende maatregelen, …) noodzakelijk, zodat dit geen aantrekkelijk alternatief vormt voor het hoofdwegennet. Dat zou de 
aantrekkelijkheid van de vrachtwagen immers sterk doen verhogen tegenover die van (de overslag naar) meer duurzame modi, met een averechts effect op de 
beoogde modal shift en de reductie van broeikasgassen als gevolg. 

KLIMAATADAPTATIE 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een 

vergroting van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering (hittestress, 
droogte, overstromingen vanuit 
waterlopen, overstromingen door 
zeespiegelstijging, wateroverlast door 
hevige regenval, …). 

 

 

 

 

• Voortdurende vooruitgang boeken om 
het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
te verminderen (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU 
Adaptatietstrategie (Green deal)). 

• Een klimaatadaptieve ruimte, 
samenleving, gebouwen, 
(mobiliteits)infrastructuur, industrie en 
landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 
2050). 

• Terugdringen van de verhardingsgraad in 
de bestemmingen landbouw, natuur en 
bos met minstens 1/5 t.o.v. 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

 

 

• Om de gewenste uitbouw en versterking van het logistiek multimodaal netwerk te realiseren, zullen heel wat extra infrastructuuruitbreidingen 
(spoorwegcapaciteit vergroten, kanalen verbreden en verdiepen, terminals en overslagpunten uitbouwen en uitbreiden, …) noodzakelijk zijn. Bij het aanleggen 
van zulke nieuwe infrastructuur 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 zoveel mogelijk infiltratie van hemelwater mogelijk te maken. Daarnaast kan ook gekeken worden hoe deze infrastructuur kan worden ingezet om extra 
ruimte te maken voor waterbuffering en vertraagde afvoer. Ook bij het uitmeten en inrichten van weg- en parkeerinfrastructuur voor vrachtwagens is 
klimaatadaptatie een belangrijk aandachtspunt. 

 

 

Met opmerkingen [SJ175]: AZG61 - Akkoord 

Met opmerkingen [SJ176R175]: Geen reactie vereist. 

Met opmerkingen [SJ177]: VMM184 - 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. 

Met opmerkingen [SJ178R177]: 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. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.6 RUIMTE | Slim ruimtegebruik stimuleert duurzame mobiliteit 

KLIMAATMITIGATIE 

Mate waarin broeikasgasemissies afnemen 

als gevolg van het plan. 

• Minstens 55% netto reductie in totale 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
1990. Voor Vlaanderen betekent dit een 
reductie met 47% in 2030 t.o.v. 2005 
(Europese Klimaatwet (Green deal)). 

• Klimaatneutraal in 2050 (met 
engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050) (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• 35% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 
2021-2030) 

• 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2050  
t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 
naar volledige klimaatneutraliteit) 
(Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

• Een volledig emissievrij personen- en 
goederenvervoer tegen 2050 (Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050). 

 

• Inzetten op het vergroten van de nabijheid van diverse functies voor wonen, werken, winkelen, ontspannen, … in kernen doet de verplaatsingsbehoeften 
(aantallen en afstanden) afnemen en maakt het aantrekkelijker om te wandelen of te fietsen. Dat heeft een sterk positief effect op de reductie van 
broeikasgasemissies van personenverplaatsingen. Ook de nodige investering in infrastructuur zal kleiner zijn, wat de emissies die gepaard gaan met bouw en 
constructie in zekere mate reduceert. 

• Door de verwachte bevolkingsgroei maximaal op te vangen op duurzaam bereikbare locaties nabij sterk openbaar vervoer, zullen meer mensen het openbaar 
vervoer voor hun verplaatsingen gebruiken. Dat heeft een positief effect op de modal shift en bijhorende reductie van broeikasgasemissies. 

• Door attractoren maximaal te vestigen op duurzaam bereikbare locaties nabij sterk openbaar vervoer, zullen meer mensen het openbaar vervoer gebruiken om 
naar deze attractoren te komen. Dat heeft een positief effect op de modal shift en bijhorende reductie van broeikasgasemissies. 

• Door bedrijvigheid dichter bij waterwegen, spoorwegaansluitingen en multimodale knopen te lokaliseren, kunnen goederen efficiënter worden gebundeld en 
overgeslaan naar meer duurzame modi (sporen, binnenvaart, …). Dat heeft een sterk positief effect op de reductie van het aantal afgelegde 
vrachtwagenkilometers en bijhorende broeikasgasemissies. 

 

• Het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen op locaties waar verschillende vervoersnetwerken in mobiliteitsknopen samenkomen, verhoogt het potentieel 
om het openbaar vervoer op deze plekken verder te versterken. Een aandachtspunt daarbij is dat de multimodale bereikbaarheid van zo’n locatie gelijktijdig 
met de clustering van activiteiten op die locatie gerealiseerd moet worden. Anders ontstaat het risico een bepaald gewoontegedrag aan te kweken als nog niet 
alle vervoersmodi de locatie kwaliteitsvol ontsluiten, wat een averechts effect zou hebben op de modal shift en het inperken van broeikasgasemissies. 

• Verdichtingsprojecten kunnen op bepaalde locaties ook de beoogde modal shift en reductie van broeikasgasemissies in het gedrang brengen, doordat 
plaatselijk een sterke concentratieverhoging van de vervoersvraag ontstaat die moeilijk te beheersen kan zijn. Niet alleen het aantrekkelijk maken en 
stimuleren van duurzame vervoersmiddelen is hier belangrijk, maar ook het afraden en ontmoedigen van autogebruik en -bezit (met doordachte 
circulatiemaatregelen, financiële stimuli, parkeerbeleid, …) is daarom nodig om mogelijke negatieve effecten van verdichtingsprojecten te vermijden. 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. 

• 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. Nabijheid tussen bedrijven biedt bovendien 
ook potenties op het vlak van uitwisseling van energie, wat gepaard gaat met een netto energiebesparing en minder broeikasgasemissies. Ook de nodige 
investering in infrastructuur zal kleiner zijn, wat de emissies die gepaard gaan met bouw en constructie in zekere mate reduceert. Het plan zou hier meer 
aandacht aan kunnen geven en meer duidelijke richtlijnen aan de bevoegde overheden kunnen meegeven. 

 

 

KLIMAATADAPTATIE 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een 

vergroting van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering (hittestress, 
droogte, overstromingen vanuit 
waterlopen, overstromingen door 
zeespiegelstijging, wateroverlast door 
hevige regenval, …). 

 

 

 

 

• Voortdurende vooruitgang boeken om 
het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
te verminderen (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU 
Adaptatietstrategie (Green deal)). 

• Een klimaatadaptieve ruimte, 
samenleving, gebouwen, 
(mobiliteits)infrastructuur, industrie en 
landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 
2050). 

• Terugdringen van de verhardingsgraad in 
de bestemmingen landbouw, natuur en 
bos met minstens 1/5 t.o.v. 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

 

 

 

 

• Verdichting draagt steeds het risico van bijkomende verharding met zich mee, wat 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 absoluut nodig om dit te voorkomen. 

Met opmerkingen [SJ179]: AZG65 - Akkoord 

Met opmerkingen [SJ180R179]: Geen reactie vereist. 

Met opmerkingen [SJ181]: AZG67 - Akkoord 

Met opmerkingen [SJ182R181]: Geen reactie vereist. 
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Subthema Beleidsambitie 2030/2040 en verder Toetsing 7.7 Samen bouwen aan slimme mobiliteit 

KLIMAATMITIGATIE 

Mate waarin broeikasgasemissies afnemen 

als gevolg van het plan. 

• Minstens 55% netto reductie in totale 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
1990. Voor Vlaanderen betekent dit een 
reductie met 47% in 2030 t.o.v. 2005 
(Europese Klimaatwet (Green deal)). 

• Klimaatneutraal in 2050 (met 
engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050) (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• 35% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2030 t.o.v. 
2005 (Vlaams Energie- en Klimaatplan 
2021-2030) 

• 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) in 2050  
t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren 
naar volledige klimaatneutraliteit) 
(Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 

• Een volledig emissievrij personen- en 
goederenvervoer tegen 2050 (Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050). 

 

• Inzetten op gedragsverandering en het sturen van gebruik, versterkt en versnelt de maatschappelijke transitie richting een mobiliteitscultuur waarin mensen en 
bedrijven minder afhankelijk zijn van auto- en vrachtwagenbezit en -gebruik. Dat heeft een sterk positief effect op het inperken van het aantal gereden auto- en 
vrachtwagenkilometers en bijhorende broeikasgasemissies van personen- en goederenvervoer. 

• De evenwichtige aandacht voor enerzijds het sensibiliseren en stimuleren van duurzame modi via mobiliteitsmanagement en voor anderzijds het gedrag 
beïnvloeden met verkeersmanagement, parkeerbeleid, regelgeving en fiscaliteit, biedt de meeste kansen op een aanzienlijke verlaging van de 
broeikasgasemissies van zowel personen- als goederenvervoer. 

• 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. 

 

• Een kwalitatief aanbod van deelwagens kan ervoor zorgen dat personen minder een eigen auto bezitten en daarom meer de neiging krijgen om meer duurzame 
(en vaak goedkopere) vervoersmiddelen voor hun verplaatsingen te gebruiken. Dat heeft een positief effect op de modal shift en de daarmee gepaard gaande 
reductie van broeikasgassen. Anderzijds kan het feit van steeds een deelwagen beschikbaar te hebben en niet meer gelimiteerd te zijn in een vast aantal 
privéwagens per huishouden, er ook voor zorgen dat personen vaker een wagen als verplaatsingsmiddel kiezen – ook voor verplaatsingen die ze anders met 
andere modi zouden maken. Dat heeft een averechts effect op de beoogde reductie van broeikasgasemissies. Dit is een belangrijk aandachtspunt dat verder 
onderzocht moet worden wanneer een deelwagenaanbod in de vervoerregio wordt uitgerold. 

 

 

KLIMAATADAPTATIE 
- Mate waarin het plan bijdraagt aan een 

vergroting van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van 
klimaatverandering (hittestress, 
droogte, overstromingen vanuit 
waterlopen, overstromingen door 
zeespiegelstijging, wateroverlast door 
hevige regenval, …). 

 

 

 

 

• Voortdurende vooruitgang boeken om 
het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
te verminderen (Europese Klimaatwet 
(Green deal)). 

• Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU 
Adaptatietstrategie (Green deal)). 

• Een klimaatadaptieve ruimte, 
samenleving, gebouwen, 
(mobiliteits)infrastructuur, industrie en 
landbouw (Vlaamse Klimaatstrategie 
2050). 

• Terugdringen van de verhardingsgraad in 
de bestemmingen landbouw, natuur en 
bos met minstens 1/5 t.o.v. 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [SJ183]: AZG67 - 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)? 

Met opmerkingen [SJ184R183]: Flankerende maatregelen. Niet de 
bevoegdheid van VervoerRegios 

Met opmerkingen [SJ185]: AZG63 - 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)? 

Met opmerkingen [SJ186R185]: De eventuele invoering van 
rekeningrijden en kilometerheffing zijn niet de bevoegdheid van de 
vervoersregio's. 
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7. BIJLAGEN 

 

7.1 Verkeersmodel 

7.1.1 Strategische Verkeersmodellen Vlaanderen  

De strategische verkeersmodellen Vlaanderen worden ingedeeld in 2 klassen:  

− strategische personenmodellen  

− strategische vrachtmodellen.  

Strategische personenmodellen beschrijven het verkeer voor verschillende uren en volgende 

vervoerwijzen worden gemodelleerd:  

− wegverkeer (personenwagens (als bestuurder of als passagier) en vrachtwagens); 

− openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro); 

− fiets- en voetgangersverkeer.  

Deze klasse van strategische personenmodellen wordt opgesplitst in twee families: 

− strategisch personenmodel Vlaanderen 

− regionale verkeersmodellen.  

Strategische vrachtmodellen beschrijven de goederenstromen op dagbasis en volgende vervoerwijzen 

worden gemodelleerd:  

− wegverkeer (vrachtwagens);  

− spoorvervoer (bloktrein, verspreid vervoer, intermodaal vervoer); 

− binnenvaart (direct of intermodaal).  

De strategische verkeersmodellen zijn opgebouwd voor een basisjaar 2017 en een toekomstjaar 2030.  

7.1.2  Regionaal Verkeersmodel Gent  

In kader van de toetsing welke mate maatregelen het meest effect hebben op de modal shift wordt 

het regionaal verkeersmodel Gent ingezet.  

In het regionaal verkeersmodel Gent is de Vervoerregio Gent, in combinatie met de vervoerregio 

Vlaamse Ardennen, het studiegebied. Gent betreft dus een groter gebied dan één enkele vervoerregio, 

maar heeft dezelfde detaillering als een kleiner gebied.  

Binnen het studiegebied gebeuren de modelevaluaties en berekeningen. Het invloedsgebied is een 

schil rondom het studiegebied, dewelke een sterke invloed heeft op de modellering in het 

studiegebied. Bovendien zijn er nog 3 andere gordels, die vallen onder het buitengebied. Deze 5 

gordels zijn op onderstaande figuur weergegeven.  

Op basis van deze gordels is de zonering manueel opgebouwd: fijn in studiegebied en invloedsgebied, 

terwijl buitengebied 1 wat ruwer is, daar is de zonering gebaseerd op deelgemeenteniveau. De 

zonering in buitengebied 2 is gebaseerd op gemeenteniveau, terwijl de zonering in buitengebied 3 op 

arrondissementen gebaseerd is.  

Met opmerkingen [SJ187]: VMM129/181 - In de MER moet 
verduidelijkt worden hoe jaarintensiteiten uit het verkeersmodel 
bekomen worden vermits deze gebruikt worden in de beoordeling 
van lucht en klimaat. 

Met opmerkingen [SJ188R187]: 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. 
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Op netwerkniveau wordt er gedetailleerd gemodelleerd binnen het studiegebied, invloedsgebied en 

buitengebied . Dat betekent dat alle wegen opgenomen worden. Modelevaluaties gebeuren enkel in 

het studiegebied van het regionaal verkeersmodel. 

 

Figuur 2: Zonering en gordels regionaal verkeersmodel Gent versie 4.2.2 (Bron: MOW team 

verkeersmodellen) 

Het verkeersmodel wordt doorgerekend voor 11 afgebakende modelperiodes, die samen een etmaal 

vormen. Er wordt afhankelijk van de discipline gerapporteerd op etmaalniveau of op uurbasis voor de 

spitsperiodes (6u-9u en 15u-18u). Het verkeersmodel wordt doorgerekend voor verschillende uren 

doorheen de dag, die worden samengeteld en opgehoogd naar waarden voor het volledige etmaal en 

verschillende perioden doorheen de dag.  In functie van de verschillende disciplines worden resultaten 

aangeleverd op uurbasis (voor de ochtend- en avondspitspeiode) en voor etmaal en dagdelen 

(ochtendspits, dalperiode, avondspits, avond, nacht). Voor elk scenario is er informatie beschikbaar 

over de verkeersvolumes voor autoverkeer, vrachtwagens en openbaar vervoer (bus, tram, metro en 

trein). Daarnaast worden voor deze modi ook en voertuigkilometers (auto en vracht) of 

reizigerskilometers (openbaar vervoer) weergegeven. Voor het personenverkeer wordt ook een 

verdeling gegeven wat betreft modal split, waarbij fietsers en voetgangers ook worden meegenomen. 

Deze worden echter niet toegedeeld op het netwerk. 

De algemene kenmerken van het verkeersmodel worden verder in detail gedocumenteerd op de 

website van de Vlaamse Overheid, Departement MOW .  
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