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Uitdagingen van het Mobiliteitsbeleid in Vlaanderen

Aanbod OV niet altijd afgestemd op noden 
(performantie, aantrekkelijkheid, efficiënt, concurrentieel)

STRUCTURELE FILES WORDEN LANGER 



Missie

24

“Het mobiliteitsbeleid is gericht op het
garanderen van de bereikbaarheid van onze
samenleving. Daarbij wordt geïnvesteerd in
een mobiliteitssysteem waarmee de economie
en de maatschappij ondersteund wordt.

Het mobiliteitssysteem is duurzaam, veilig, 
intelligent en multimodaal. Het wordt
uitgebouwd en geëxploiteerd met 
aandacht voor toegankelijkheid en
leefbaarheid.”
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• Doelstellingen mobiliteitsbeleid

• Vraaggericht – Toekomstgericht - Multimodaal – STOP-principe

• Slachtoffervrij – Gedragsverandering - Innovatief

• Regionale en integrale aanpak basisbereikbaarheid

• Vlotte doorstroming van elke vervoersmodus

• Mobiliteitsbeleid voert Europees
klimaatakkoord uit: vergroening, 
verduurzaming, verbeteren luchtkwaliteit

• Verkeersveiligheidsbeleid: investeert in de veiligheid en
kwaliteit van wegen en aanhorigheden met als leidraad
STOP-principe



Hoe de missie tot een goed einde brengen?

 Invoering van Basisbereikbaarheid (zie bijdrage Bert 
Meulenmans, Ronald Wolfs, …)

Voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid, wordt 
besproken in de commissie Mobiliteit van Vlaams 
Parlement

 Stemming wordt verwacht in maart/april

Oprichting van Vervoerregio’s



Basisbereikbaarheid

Waarover gaat het?

 Een vernieuwde mobiliteitsaanpak

 Samenwerken tussen gemeenten, Vlaamse overheid en andere 
belanghebbenden



Basisbereikbaarheid

Hoe gaan we dat doen?

 Een vernieuwde mobiliteitsaanpak

= mobiliteit aanpakken door regionaal te werken

= vraaggericht met optimale inzet van middelen

=> geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan 

 Samenwerken tussen gemeenten, Vlaamse overheid en andere 
belanghebbenden

= verbeterde interbestuurlijke werking door vervoerregio’s

= participatie en inspraak voor gemeenten 

=> vervoerregioraad



Mobiliteitsplanning

Op 3 niveaus:

Gewestelijk

Mobiliteitsplan Vlaanderen 

Vervoerregionaal

Regionale mobiliteitsplannen (verplicht)

Lokaal

Gemeentelijke mobiliteitsplannen (facultatief)



Regionaal mobiliteitsplan
Geïntegreerde aanpak

– Mobiliteitsplan kadert binnen krijtlijnen Mobiliteitsplan 
Vlaanderen en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

– Mobiliteitsplan spreekt zich uit over netwerken en 
strategische projecten:

• Gewenst OV-net (4 lagen)

• Combimobiliteit en synchromodaliteit

• Fietsroutenetwerk 

• Robuust wegennetwerk (studie lopende)

• Logistiek netwerk

• Flankerende maatregelen

• Infrastructuur diverse modi



Regionaal mobiliteitsplan

Geïntegreerde aanpak

– Personenvervoer, goederenvervoer, infrastructuur en 
ruimtelijke ordening 

– Strategische visie, operationele doelstelling en actieplan

– Combimobiliteit en synchromodaliteit

– Horizon: 10 jaar, met doorkijk tot 30 jaar

– Inspraak en draagvlakvorming spelen een belangrijke rol



Niet meer verplicht vanuit ontwerp decreet

Geen subsidies meer

Op verzoek van het college

Richtinggevend voor de gemeente

Vormelijke en procesmatige voorschriften in het decreet

Lokaal mobiliteitsplan



Vervoerregio Limburg



Vervoerregio's 
afbakening is vastgelegd door Vlaamse Regering op 20 juli 2018



Vervoerregioraad
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Praktische werking vervoerregio
vervoerregioraad 

 Per vervoerregio wordt een vervoerregioraad opgericht 

– De vervoerregioraad is een multidisciplinair en 
beleidsdomein-overschrijdend overlegorgaan

 Een voorzitter en politiek co-voorzitter

 De vervoerregioraad is samengesteld uit: 

– Elke gemeente in de vervoerregio;

– Team MOW (DMOW; AWV; De Lijn, DVW, DWV)

– Provincie



 Adviserende leden:

– Mobiliteitscentrale

– NMBS/Infrabel

– Departement Omgeving

– Ad Hoc

 De adviserende leden kunnen alle vergaderingen bijwonen.

Praktische werking vervoerregio
vervoerregioraad 



 Opsplitsing taken tussen regionale werkgroepen en de 
vervoerregioraad

 Regionale werkgroepen

 Doen al het voorbereidende werk

 Zoeken naar consensus

 Betrekken van andere actoren (NMBS-Infrabel, VOKA, VKW, 
fietsersbond, …) structureel of ad hoc

 Koppelen tussentijds terug met de vervoerregioraad 

Praktische werking vervoerregio
vervoerregioraad 



West-
Limburg

Midden-
Limburg

MaaslandNoord-
Limburg

Vervoerregioraad – beslist

team MOW /kernteam bundelt & werkt voorstellen  uit 

Beleidsvoorbereidend werk/compromisvorming

Praktische werking vervoerregio
Regionale werkgroepen

Zuid-
Limburg



 Vervoerregioraad 

Is en blijft het bestuurlijk overlegorgaan waar de beslissingen 
genomen worden.

Zet krijtlijnen uit en bewaakt de globale samenhang en 
grensoverschrijdende effecten

Draagt de eindverantwoordelijkheid

Praktische werking vervoerregio
vervoerregioraad 



Vervoerregioraad
bestuurlijk 

Team MOW

Projectteam
Ondersteuning 
studiebureau

Regionale 
werkgroepen

regionale mobiliteitsplan 
en strategische studies

Projectstuurgroep
projecten en lokaal 

beleidsplan

vervoerregioraad – beslist

bundelt /werkt voorstellen uit 

beleidsvoorbereidend werk

verdiept zich in bepaalde thema’s en 
rapporteert aan VVR

beslist over lokale projecten/ 
plannen en rapporteert aan VVR



Bedankt voor uw aandacht

Info:

Basisbereikbaarheid.be

Nog vragen? 
Of stel ze gerust via vervoerregio.limburg@vlaanderen.be

http://www.basisbereikbaarheid.be/
http://www.basisbereikbaarheid.be/
mailto:vervoerregio.limburg@vlaanderen.be

