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BESLISSING 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Inzake : Voorlopige vaststelling Openbaar Vervoerplan korte termijn 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

De vervoerregioraad,  

In zitting bijeen te Gent (digitale vergadering) op 13 mei 2020, 

 

Gelet op het decreet van  26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, in het bijzonder artikel 8 

betreffende de taakstelling van de vervoerregioraad, 

 

Gelet op de timing zoals gecommuniceerd door minister Lydia Peeters, Vlaams minister bevoegd voor 

Mobiliteit en Openbare Werken , op 28/11/2019 

 

Gelet op de budgetten die toegewezen zijn aan de vervoerregio voor kernnet, aanvullend net en vervoer op 

maat, 

 

Gelet op de documenten die voorliggen ter advisering (kernnet) en beslissing (aanvullend net en vervoer op 

maat) en die bezorgd werden aan de leden van de vervoerregioraad op 20 april 2020, met een correctie van de 

stukken op 24 april 2020. 

 

Gelet dat de voorlopige vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 volgende elementen inhoudt :  

- Advies omtrent het netwerk kernnet voor het streeknet en het stadsnet Gent op niveau van 

verbindingen en indeling in het net 

Filip Watteeuw 

Voorzitter van de vervoerregioraad  

Stad Gent 

 

Hannelore Deblaere  

Voorzitter van de vervoerregioraad  

Departement MOW - Beleid 

vervoerregio.gent@vlaanderen.be 
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- Beslissing omtrent het netwerk aanvullend net voor het streeknet en het stadsnet Gent op niveau van 

verbindingen en indeling in het net 

- Beslissing omtrent het voorstel VoM maatregelen  

 

Gelet op de voorbereiding van dit Nieuw Openbaar Vervoerplan Korte Termijn 2021 dat werd voorbereid door 

de verschillende organen van de vervoerregioraad : de ambtelijke werkgroep (incl de werkgroep stadsnet), de 

vervoerregioraad en het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Gent, 

 

Gelet op de verschillende bilaterale overlegmomenten die georganiseerd werden met de verschillende 

gemeenten en het overleg met de bovenlokale actoren (8 mei 2020) 

 

Gelet op de timing die door de Vervoerregio Gent wordt vooropgesteld voor de voorlopige en definitieve 

vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 :  

- Overmaken document OV-plan (kaart + nota) : 20 april 2020 

- Advies schepencollege : periode tussen 20 april en 13 mei 2020 

- Vervoerregioraad : Voorlopige vaststelling OV-plan 13 mei 2020 

- Infomoment gemeenteraad (in de vorm van een webinar): 2 juni 2020 

- Infomoment stakeholders (in de vorm van een webinar) : 8 juni 2020 

- Gemeenteraad: ter kennisgeving ten laatste in augustus/half september 2020 

- Vervoerregioraad : Definitieve vaststelling OV-plan 25 september 

 

Gelet dat volgende stappen en onderzoeken nog dienen genomen tussen de voorlopige en definitieve 

vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 door de Vervoerregioraad Gent  

- de avondbediening: een aantal scenario’s naar uitbreiding amplitude zullen binnen de AWG worden 

uitgewerkt en voorgelegd op de VVRR dd. 3/7/2020 tot een gedragen avondnetwerk als onder deel 

van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 

- tarifering VoM systemen: op basis van de scenario’s exploitatiekosten zullen een aantal scenario’s van 

tarifering binnen de AWG worden uitgewerkt en voorgelegd op de VVRR dd. 3/7/2020  
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Gelet op volgende documenten in bijlage : 

- Rapport KT OV-plan 

- Bijlagen 1 tot en met 9 KT OV-plan 

Waarvan in het bijzonder bijlage 9, de kaartenbundel, van groot belang is . 

 

Overwegende dat in hoofdstuk 3.1 van de nota KT OV-plan  

- het doorlopen planproces beschreven wordt; 

- de betrokken actoren beschreven worden : onderverdeeld in de vervoerregioraad, het dagelijks 

bestuur, het team MOW, de ambtelijke Werkgroep 

 

Overwegende dat in hoofdstuk 3.1 van de nota KT OV-plan beschreven wordt hoe stakeholders zijn betrokken 

in de totstandkoming van dit OV-plan.  Bovendien werden na 20 april bijkomend overleg gepleegd met :  

- VOKA; 

- BTTB en Reizigersbond; 

 

Overwegende dat de vervoerregioraad volgende bezorgdheden formuleert  

- De budgettaire context die de Vlaamse Overheid heeft voorzien, de budget neutrale aanpak, is 

onvoldoende om tot een modal shift te komen.  In de sterk autoafhankelijke delen van de regio biedt 

dit plan geen afdoende antwoord op de uitdagingen inzake klimaat en het verminderen van filelast.  In 

het Vlaamse Regeerakkoord staat dat het aandeel van de duurzame vervoerswijzen in de vervoerregio 

Gent 50% moet bedragen.  Dit betekent dat er in de toekomst heel wat meer middelen naar het 

openbaar vervoer zullen moeten gaan, zowel qua exploitatie als qua investeringen, om die doelstelling 

te halen. 

- Het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 voor de Vervoerregio Gent mag geen eindpunt maar een 

beginpunt zijn om het openbaar vervoer verder te ontwikkelen.  Met de leden van de 

vervoerregioraad dienen we samen te werken om een openbaar vervoerplan voor de middellange en 

lange termijn op te stellen dat nog meer in staat is om de doelstelling van 50% duurzame 

verplaatsingen binnen de vervoerregio te halen.   Dit zal tevens betekenen dat er nood is aan meer 

middelen zowel voor de exploitatie van als de infrastructuur voor openbaar vervoer.  

- De gemeenten in het buitengebied krijgen minder middelen op niveau van het kernnet en aanvullend 

net.  Het budget voor Vervoer op Maat is te laag om dit op te vangen. 

- Er is een klantgerichte benadering nodig inzake ticketing en tarifering.  Bij voorkeur wordt een 

geïntegreerd systeem op niveau van Vlaanderen en voor alle lagen van het openbaar vervoernetwerk 

uitgerold.  Dit systeem mag niet enkel app-based zijn maar moet ook andere opties qua info, aanvraag 

en ticketing aanbieden.   
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- Dit OV-plan neemt nog geen standpunt in over de bovenste laag van het OV-net, het treinnet, in de 

vervoerregio.  De vervoerregioraad zal naar aanleiding van de opmaak van het regionaal 

mobiliteitsplan de hiaten in het treinnet aangeven, zowel op vlak van dienstregeling als op vlak van 

lijnvoering. 

- De belbusdienstregeling moet gehandhaafd blijven zolang het alternatief van Vervoer op Maat niet 

uitgerold is op het terrein.  

- Het mobipunt aan Melle station wordt nog verder onderzocht op te nemen in dit plan. 

 

Overwegende dat de vervoerregioraad volgende opmerkingen heeft op het voorstel voor het kernnet 

- De vervoerregioraad onderschrijft de uitgangspunten en methodiek en neemt akte van de 

randvoorwaarden en kwaliteitseisen betreffende het kernnet zoals beschreven door De Lijn. 

- De vervoerregioraad onderschrijft de regionale principes en criteria voor kernnet en aanvullend net 

beschreven in hoofdstuk 3.3. 

- De vervoerregioraad onderschrijft de kernpunten voor het kernnet en aanvullend net beschreven in 

hoofdstuk 4.1 van de nota KT OV-plan en de kernpunten voor het stadsnet beschreven in hoofdstuk 

4.2 van de nota KT OV-plan. 

- Bij de verdere uitwerking van de avondbediening (in kader van de definitieve vaststelling) wordt 

onderzocht of de nachtbussen kunnen voorzien worden in het weekend om Merelbeke te bedienen. 

 

Overwegende dat de vervoerregioraad volgende opmerkingen heeft op het voorstel van het aanvullend net 

- De vervoerregioraad onderschrijft de uitgangspunten en methodiek en neemt akte van de 

randvoorwaarden en kwaliteitseisen betreffende het aanvullend net zoals beschreven door De Lijn. 

- De vervoerregioraad onderschrijft de regionale principes en criteria voor kernnet en aanvullend net 

beschreven in hoofdstuk 3.3. 

- De vervoerregioraad onderschrijft de kernpunten voor het kernnet en aanvullend net beschreven in 

hoofdstuk 4.1 van de nota KT OV-plan en de kernpunten voor het stadsnet beschreven in hoofdstuk 

4.2 van de nota KT OV-plan. 

 

Overwegende dat de vervoerregioraad volgende opmerkingen heeft op het voorstel voor het Vervoer op Maat  

- De vervoerregioraad onderschrijft de uitgangspunten en methodiek voor Vervoer op Maat beschreven 

in hoofdstuk 3.4 van de nota KT OV-plan. 
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- De vervoerregioraad onderschrijft de kernpunten voor het Vervoer op Maat beschreven in hoofdstuk 

4.3 van de nota KT OV-plan. 

- Taxicheques kunnen een mogelijke oplossing zijn voor die plekken waar geen flex systeem wordt 

aangeboden of voor die gebruikers waarvoor fietsen, zelfs voor korte afstanden, niet realistisch of 

haalbaar is. Verder onderzoek naar de mate waarin een systeem van ‘taxicheques’ hiervoor een 

mogelijke oplossing kan bieden, wordt uitgevoerd in kader van de definitieve vaststelling. 

- Bij de verdere uitwerking van het Vervoer op Maat moet voldoende aandacht zijn voor de landelijke 

kernen waar een vermindering van dienstverlening zal plaats vinden.  Het Vervoer op Maat dient te 

voorzien in een flexibel, efficiënt, betrouwbare en betaalbare dienstverlening op maat van de 

eindgebruiker om de verminderde dienstverlening te kunnen opvangen. 

- Het budget voor Vervoer op Maat is beperkt en de vervoerregioraad stuurt aan op een halfjaarlijkse 

evaluatie en eventuele bijsturing van het Vervoer op Maat, zowel op vlak van gebruik als op vlak van 

financiering. 

- Er gevraagd wordt te onderzoeken of een uniform deelfietssysteem voor de volledige vervoerregio kan 

uitgerold en gefinancierd worden door de vervoerregio, dat kunnen zowel bestaande als nieuwe 

initiatieven zijn.   

 

Overwegende dat alle opmerkingen van de leden van de vervoerregioraad gebundeld zijn in de ‘Bijlage 

adviezen en collegebeslissingen’ toegevoegd aan dit besluit.  Hierbij werden de opmerkingen als volgt 

ingedeeld :  

- Optie 1: Gekende en behandelde (lokale) onderzoeksvragen 

>> hiervan wordt akte genomen 

- Optie 2: Nieuwe onderzoeksvragen 

o 2.1: Wordt opgenomen in het besluit voor voorlopige vaststelling 

o 2.2: Op korte termijn nog te onderzoeken en te beantwoorden zodat de vraag en het 

antwoord mee kunnen genomen worden in kader van de definitieve vaststelling 

o 2.3: Op lange termijn te onderzoeken in het kader van het regionaal mobiliteitsplan 

- Optie 3: Globale aanbevelingen en regionale aandachtspunten 

>> wordt opgenomen in het besluit voor voorlopige vaststelling 
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Overwegende dat de gemeenten Nazareth en Maldegem een negatief advies formuleerden. 

 

 

Beslist, na overleg en in consensus, 

Artikel 1: De vervoerregioraad adviseert het kernnet gunstig en vraagt de Vlaamse Regering en/of De Lijn bij 

de verdere implementatie rekening te houden met de hierboven opgenomen opmerkingen als ook de 

opmerkingen in ‘Bijlage adviezen en collegebeslisslingen’. 

Artikel 2 : De vervoerregioraad beslist gunstig over het voorstel aanvullend net inclusief de opmerkingen 

geformuleerd in dit besluit als ook de opmerkingen in ‘Bijlage adviezen en collegebeslisslingen’ toegevoegd 

aan dit besluit. 

Artikel 3 : De vervoerregioraad beslist gunstig over het voorstel voor het Vervoer op Maat inclusief de 

opmerkingen geformuleerd in dit besluit als ook de opmerkingen in ‘Bijlage adviezen en collegebeslisslingen’. 

 

 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde minister en de secretaris-generaal van het departement 

Mobiliteit en Openbare Werken.  

 

 

* 

 


