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Het regionaal mobiliteitsplan 
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Inhoud  

• Kader voor de regionale mobiliteitsplanning - doelstellingen 
• Schaalniveau in de mobiliteitsplanning 
• Fasering van een RMP 
• Stand van zaken vervoerregio’s 
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Kader - 
doelstellingen 
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Beleidscontext 

• Mobiliteitsdecreet  

• Conceptnota Basisbereikbaarheid  
(Vlaamse regering 27/10/17) 

• Mobiliteitsplan Vlaanderen (in opmaak) 

• BRV (in opmaak) 

• Vlaams Klimaatbeleidsplan, Burgemeesterconvenant, lucht, geluid, 
biodiversiteit, … 

 

 LEIDT TOT DOELSTELLINGEN voor het mobiliteitsbeleid 
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Doelstellingen 

• Doelstellingen moeten worden door vertaald naar niveau van een 
vervoersregio 

• Doelstellingen moeten operationeel en SMART worden geformuleerd 

• Doelstellingen zijn van belang voor de ‘evaluatie en monitoring’ van het 
mobiliteitsbeleid, zowel op niveau van de regio als op het Vlaamse niveau 



6 
6 

Van Vlaamse naar regionale doelstellingen 

• Doelstelling op maat van een regio 

• Zijn alle doelstellingen bruikbaar in elk VVR ? 

• Doelstelling meetbaar 

• Evaluatie in de regio ook bruikbaar op Vlaams niveau 

 

 

• Voorbeeld : In het woon-werkverkeer neemt het aandeel duurzame modi 
toe tot minstens 40% (het autogebruik bedraagt maximaal 60%). 
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Schaalniveau 
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Schaalniveau 

• 3 : Vlaams – Regionaal - Lokaal niveau  

• Schaalniveau bepaalt waar de beleidsvisie wordt uitgewerkt 

• Afstemming nodig tussen de verschillende schaalniveaus : geen 
tegenstrijdigheden 

• Afstemming nodig tussen de vervoerregio’s onderling 
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Schaalniveau : wat op welk schaalniveau ? 
NETWERKEN 

• Vertrekpunt : één tabel waarin per modus zichtbaar is 
welk netwerk op welk schaalniveau relevant is 

• Vertrekpunt : bestaande beleidskaders ! RSV, BFF, 4-
lagig OV-netwerk,… - aan te passen bij nieuwe 
beleidskaders 

• Het gaat om minimumeisen voor een bepaalde modus 
op een bepaald schaalniveau : MEER MAG 

• Steeds visie of suggestie mogelijk vanuit ander 
schaalniveau 
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Schaalniveau 
: netwerken 

Voetganger – Fiets - Bromfiets B – 
Auto – Vrachtwagen – 
Landbouwvoertuigen - Voertuigen 
voor collectief personenvervoer -  
Trein - Boot / schip – Lucht-
vaartuigen - pijpleiding 
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Schaalniveau : wat op welk schaalniveau ? 
KNOPEN 

• Vertrekpunt : één tabel waarin voor personen en 
vracht zichtbaar is welke knoop op welk schaalniveau 
relevant is 

• Het gaat hier eerder om een opsomming van 
mogelijkheden 

• Sommige knopen zijn zeer locatie-gebonden => tabel 
niet limitatief bedoeld 

• Op welk schaalniveau moet knoop in eerste instantie 
aan bod komen. 
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Schaalniveau : wat op welk schaalniveau ? 
KNOPEN 

  Schaalniveau 

Knopen Lokaal 

(gemeente) 

Regionaal 

(vervoersregio) 

Vlaams 

Personen mobipunten 

hubs 

randparkings 

hoofdhaltes van tram, 

metro en bus 

P&R in relatie tot 

klein- of regionaal- of 

grootstedelijk gebied 

Luchthavens  

Havens 

Treinstations  

P&R in relatie tot 

bovenregionale 

verplaatsingen 

Vracht mobipunten Overslagpunten 

(stedelijke) logistiek 

kades 

Luchthavens 

Kades 
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Fasering 
geïntegreerd 
mobiliteitsplan 

‘Vlaanderen is een voorbeeld in Europa’ 
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Werken in 4 fases 

• Fase 1 : oriëntatie d.m.v. inventarisatie en onderzoek 
=> SUMP cycle 1 t.e.m. 3.1 + Milestone 1 

• Fase 2 : planopbouw (d.m.v. ontwikkelingsscenario’s) 
=> SUMP cycle 3.2 t.e.m. 5.2 

• Fase 3 : visiedocument : het beleidsplan 
=> SUMP cycle 6.1 t.e.m. 9.3 + Milestone 2 / 3 

• Fase 4 : evaluatie en monitoring 
=> SUMP cycle 10.1 t.e.m. 11.3 
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Fase 1 : Oriëntatie 

• Wat ? 
– Planningscontext (bestaande toestand, plannen en studies, visies van stakeholders, …). 

– Evtl. verdere onderzoeken uitgevoerd. 

– Mobiliteitsproblemen en –kansen (SWOT). 

• Resultaat ? 
Rapportering over voorgaande vormt samen de oriëntatienota die een status quaestionis weergeeft 
van de problemen en de gewenste oplossingsrichtingen voor het mobiliteitsbeleid. 
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Fase 2 : Planopbouw 

• Wat ? 
– Operationele doelstellingen betreffende de mobiliteitsontwikkeling.  

– De gewenste mobiliteitsontwikkeling, afgestemd op de andere beleidsdomeinen (ruimte, milieu, economie, 
…) d.m.v. een of meerdere ontwikkelingsscenario’s. Er gebeurt een afweging. 

– Een voorkeurscenario wordt bepaald. 

– Afstemming op andere beleidsplannen wordt aangegeven. 

• Resultaat ? 
De strategische visie omvat een 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.  
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Fase 3 : Actieplan 
• Wat ? 
Het eerder gekozen voorkeursscenario wordt hernomen en spreekt zich uit over 

– het gewenste openbaar vervoernetwerk 

– het fietsroutenetwerk 

– het privaat gemotoriseerd verkeer 

– het vrachtroutenetwerk 

– de infrastructuur over de diverse modi heen … én over de diverse onderlinge 
verknopingsvormen. 

– Aanzet van ruimtelijk beleid en flankerend beleid 

De acties die worden ondernomen om dit te bereiken 

Voorstel voor monitoring en evaluatie 

• Resultaat ? 
Het actieplan vertaalt de operationele doelstellingen, omschrijft concrete 
maatregelen, middelen, verantwoordelijkheden en timing. Het kan thematisch of voor 
een gebiedsdeel maatregelen omschrijven. 
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Fase 4 : Evaluatie en monitoring 

• Wat ? 
De effectieve monitoring en evaluatie van het mobiliteitsplan gebeurt periodiek 
na het afronden van het visiedocument. Evtl. zijn hiertoe nulmetingen te voorzien 
in het actieplan. Het evaluatiekader hiertoe opgesteld in de vorige fase geldt als 
leidraad. 

• Resultaat ? 
Rapportering over monitoring en evaluatie gebeurt d.m.v. evaluatienota’s 
incl. besluitvorming. 

 

Niet opgenomen binnen de opdracht 
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Stand van zaken 
vervoerregio’s 
Studiebestek voor de opmaak van een RMP per VVR 
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Stand van zaken 

• VVR Antwerpen : RMP is in uitwerking 

• De prijsvraag voor aanstelling van een bureau andere 
14 regio’s : lopende 

• Effectieve start met een bureau : tegelijk in april 
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Timing 

• OV-plan :  
In de VVRR advies op kernnet en beslissing over 
aanvullend net : eind 2019 

• RMP : 
We nemen aan dat dit afgerond wordt in de loop van 
2020 


