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1. Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid 

Basismobiliteit: sinds 2001 is het decreet basismobiliteit het kompas 
voor het openbaar vervoer in Vlaanderen. 
 

•  Aanbodgestuurd openbaar vervoer 

• Unimodaal mobiliteitsbeleid  

• Weinig koppeling tussen mobiliteit, infrastructuur en 
ruimtelijke inrichting 

 
 

 
                 

 
 



3 
3 

• Geïntegreerd mobiliteitsplan  

 

• Optimale inzet van vervoers- en financiële middelen 

 

• Verbeterde interbestuurlijke werking: inspraak voor gemeenten 
 

 

 

2. 1 Wat is Basisbereikbaarheid? 
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2.2 Doelstellingen basisbereikbaarheid 

1.   het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies 
op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van 
vervoers- en financiële middelen 

2.   combimobiliteit en synchromodaliteit faciliteren en een geïntegreerd 

mobiliteitsnetwerk uitwerken 

3.  alle initiatieven voor collectief aangeboden vervoer of vervoer op maat capteren, 

integreren en de exploitatievoorwaarden vereenvoudigen 

 Juiste voertuig op het juiste moment op de juiste plaats 

4.  een gedeelde verantwoordelijkheid creëren van de verschillende actoren. 

 Inspraak gemeenten 
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3. Mobiliteitsplanning op 3 niveaus 

Mobiliteitsplan Vlaanderen 
+ Verkeersveiligheidsplan 

Vlaanderen 

Regionale mobiliteitsplannen 

Lokale mobiliteitsplannen 
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3.1 Regionaal mobiliteitsplan 
• Regionaal mobiliteitsplan kadert binnen krijtlijnen Mobiliteitsplan Vlaanderen en 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

• Regionaal mobiliteitsplan spreekt zich uit over netwerken en strategische 
projecten: 

– Openbaar vervoersnetwerk 

– Fietsroutenetwerk 

– Wegennetwerk  

– Logistieke netwerk 

– Vervoersknooppunten 

– Infrastructuur diverse modi 

– Combimobiliteit en synchromodaliteit 

– Flankerende maatregelen 
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3.2 Regionaal mobiliteitsplan 
• Horizon: 10 jaar, met doorkijk tot 30 jaar 

• Richtinggevend: strategische visie, operationele 
doelstelling en actieplan  

• Participatietraject per vervoerregio bij opmaak van 
mobiliteitsplan, ondersteund door de consultant 

• Ontwerp van mobiliteitsplan wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraden 

 

• Monitoring van de doelstellingen van het regionaal 
mobiliteitsplan 

• Voortgangsrapportage van het regionaal mobiliteitsplan 
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4. Hoe Basisbereikbaarheid realiseren? 

1. Vier netwerken 

2. Vier lagen OV-net 

3. Faciliteren combimobiliteit en synchromodaliteit 

4. 15 vervoerregio’s met 15 vervoerregioraden 
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4.1 Uitbouw van vier netwerken  

1. Wegennetwerk 

2. Fietsnetwerk 

3. Waterwegennetwerk 

4. Openbaar vervoersnetwerk 

 

Inrichting Mobipunten (vervoersknooppunten) 
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4. 2 Voorbeeld :   
Openbaar vervoernetwerk 
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 Vraaggestuurd: ‘het juiste voertuig op de juiste plaats op het juiste ogenblik’ 
 

 OV-net uitgetekend o.b.v. de totale potentiële vervoersvragen in een regio op 
basis van verplaatsingen tussen deelgemeenten 
 

 Hiërarchisch net waarbij onderste lagen feeder-functie hebben naar bovenste 
 

 Onderscheid tussen globale en lokale vervoersvraag 
 
 Te laag potentieel: vervoer op maat 

4.2  Kenmerken OV-Netwerk  
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4.3   Mobipunten 
 Faciliteren combimobiliteit 
 Typologie en visie Mobipunten uitgewerkt 
 
1) Regionale mobipunten: te beslissen door de 

vervoerregioraad 
2) Lokale mobipunten: te beslissen door de 

gemeenten 
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4.4    15 vervoerregio's 
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4.4   15 vervoerregioraden 

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad: 

 

Interbestuurlijke samenwerking 
• Overleg tussen gemeenten, Vlaamse overheid en andere 

belanghebbenden 

• Participatie en inspraak voor gemeenten  adviseren of beslissen 
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5.  De Vervoerregioraad 
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5.1   Samenstelling 

De vervoerregioraad is ten minste samengesteld uit:  

1. elke gemeente in de vervoerregio;  

2. departement Mobiliteit en Openbare Werken;  

3. agentschap Wegen en Verkeer;  

4. interne exploitant van het kernnet en het aanvullend net;   

5. De Vlaamse Waterweg nv;  

6. de provincie indien het grondgebied van de provincie gelijk valt met 
de afbakening van de vervoerregio.   
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5.2  Structuur vervoerregioraad 

Vervoerregioraad 

Team MOW 

DMOW 

De Lijn 

AWV 

De Vlaamse 
Waterweg 

Andere relevante 
entiteiten 

Gemeenten 

Andere 
(bovenlokale) 
stakeholders 

Dep Omgeving 

NMBS 

Etc. 

Co-voorzitterschap: 
voorzitter lokaal bestuur + 
voorzitter DMOW  
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5.3  Regierol 
= Overkoepelend en modusneutraal 
 
 Bepalen, opvolgen en evalueren globaal mobiliteitsbeleid 
 Beleid inzake tarieven, combimobiliteit, vervoersknooppunten, MaaS 
 Regelgeving opmaken 
 Coördinatie basisbereikbaarheid  
 Afstemming 15 regionale mobiliteitsplannen met de hogere plannen  zoals BRV 
 … 
 
CONCREET 
- Co-voorzitter/voorzitter van de vervoerregioraad: regionale beleidsmedewerker 

van het departement MOW 
- Ondersteuning vervoerregio’s bij opstellen regionale mobiliteitsplannen  
- Aanbesteden mobiliteitscentrale en contracteren vervoerders 
- … 

 
 



19 
19 

5.4  Taakstelling vervoerregioraad 
1. Opmaak en evaluatie van regionaal mobiliteitsplan. 

 Prioriteren regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten 

 Adviseren van Geïntegreerd Investeringsprogramma 

 Bepalen aanvullend net en het vervoer op maat 

 Adviseren treinnet en kernnet 

 Bepalen bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk  

 Verknopen van de vervoers- en infrastructuurnetten  

 Faciliteren combimobiliteit en synchromodaliteit 

 Prioriteren verkeersveiligheid en doorstroming 


