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VERSLAG 
 

 

1. Verwelkoming door mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, deputeerde 

voor ruimtelijke ordening 

Mevrouw de gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu opent de vergadering. De gedeputeerde 

verwelkomt de nieuwe voorzitter, de nieuwe leden en plaatsvervangers, en de collega’s vanuit de 
provincieraad. 

De gedeputeerde verontschuldigt zich om de vergadering niet verder te kunnen bijwonen omwille 

van de deputatiezitting. 

2. Een nieuwe (door)start van de PROCORO door de heer Jan Victor, 
nieuwe voorzitter 

De nieuwe voorzitter Jan Victor verwelkomt op zijn beurt de nieuwe leden en plaatsvervangende 

leden van de PROCORO.  

De nieuwe voorzitter wil de ruimtelijke planning in de provincie helpen sturen, niet dicteren. Het is 

aan de deputatie om het advies van de PROCORO al dan niet te volgen. De PROCORO kan zorgen 

voor inspiratie aan de plannenmakers en het beleid, rekening houdend met de instrumenten en 

bestaande regelgeving. De voorzitter hoopt op open en constructieve discussies binnen de 

PROCORO en om duidelijke en klare boodschappen aan het beleid te kunnen geven.  

3. Een korte voorstelling van de leden van de PROCORO 

Elk effectief lid, plaatsvervangend lid, waarnemende provincieraadsleden, medewerkers van de 

dienst ruimtelijke planning stellen zich kort voor. 

4. Toelichting door prof. Dirk Lauwers, Universiteit Gent – Afd. mobilitiet 
en wegstructuur over de tendensen in de mobiliteit 

Zie PowerPoint als bijlage. 

5. Toelichting door de heer Evert de Pauw, diensthoofd dienst mobiliteit 

en infractructuur over het nieuwe decreet mobiliteit met in het 
bijzonder de vervoersregio’s 

Zie PowerPoint als bijlage. 

 

 

Vraagstelling op de toelichtingen: 

 

Een lid stelt vast dat het rekening rijden niet aan bod is gekomen. Het lid wil weten of dit de 

mobiliteit mee kan oplossen?  

Prof. Dirk Lauwers antwoordt dat het rekening rijden sturend kan zijn, indien er slim mee wordt 

omgegaan. Daar waar veel files zijn, en volgens tijdstip, kan dat mensen duwen in een andere 

richting met name wanneer het goedkoper wordt (buiten tijdstip van file) of door een andere 

vervoersmodi te gebruiken. Dit betekent dat er ook moet geïnvesteerd worden in andere 

vervoersmodi. Dit gebeurt nu ook al met parkeertarieven, die veel duurder zijn in de centra dan op 

de randparking. Het rekening rijden invoeren waarbij de budgetneutraliteit centraal staat voor het 

individu werkt niet sturend. 

 

Een ander lid vindt het als vakbond vaak moeilijk om een standpunt in te nemen. Enerzijds wordt 

het fietsen in het kader van woon-werkverkeer mee ondersteund. Anderzijds zijn er meer en meer 

fietsongevallen van werknemers met een langdurige afwezigheid tot gevolg. Vaak gaat het om 

ongevallen zonder derden door de slechte infrastructuur. Het is dus moeilijk om het sociale, het 

ecologische en het economische te combineren. De beleidsmakers moeten niet enkel de fiets 

promoten maar ook zorgen voor goede fietspaden. 
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Prof.Dirk Lauwers beaamt dit. Het is de taak van de overheid om te zorgen voor een goed 

uitgebouwde infrastructuur. Naast het lanceren van campagnes, moet de overheid zorgen dat de 

kwaliteit van de fietspaden omhoog gaat. Hierbij verwijst de professor naar Nederland waar in de 

jaren ’70 acties waren aan scholen met ‘stop de kindermoord’. Toen kwamen er meer dan 150 
kinderen per jaar om in het verkeer in Nederland. Dit heeft het beleid er toe aangezet om de 

mobiliteit anders te organiseren. 

De heer Evert de Pauw vult aan dat statistisch gezien er veel meer fietsers zijn. Hierdoor stijgt ook 

het aantal verkeersslachtoffers als fietser. Er is heel wat werk aan de fietsstructuur. Na WOII werd 

het openbaar domein stelselmatig ingenomen door de auto door wegen te verbreden, 

parkeerplaatsen te creëren, autosnelwegen aan te leggen, tankstations te voorzien, … . Op heden 

moet er gewerkt worden aan een andere inrichting van het openbaar domein. 

 

Een waarnemend lid vraagt of er voldoende budget zal zijn voor de vervoersregio’s om de 

beslissingen uit te voeren. 

De heer Evert de Pauw legt uit dat de budgetten blijven bij de verschillende partners. De 

vervoersregio is een samenwerking tussen gemeenten, Vlaanderen, de Lijn, NMBS, … om de 

middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. De minister heeft budgetten gereserveerd voor lokaal 

openbaar vervoer maar dit is om bijvoorbeeld de belbus te kunnen betalen. 

 

Volgens het waarnemend lid is er in de Westhoek weinig openbaar vervoer en ook weinig budget. 

Een budgetverhoging is aan de orde. 

De heer Evert de Pauw beaamt dit. 

 

Een plaatsvervangend lid meent dat er heel wat ambitie is in het mobiliteitsverhaal en het 

geïntegreerd denken. De bevoegdheden zijn echter verspreid over verschillende beleidsniveaus en 

instanties. Als er bijvoorbeeld andere visies zijn op een gewestweg, waardoor de weg moet 

aangepast worden, zal dit ook voorwerp zijn van de vervoersregio’s? 

De heer Evert de Pauw bevestigt dit. In de schoot van de vervoersregio worden regionale 

mobiliteitsplannen gemaakt, waarin prioritieten worden gemaakt over alle vervoersmodi heen. Het 

anders inrichten van een gewestweg maakt hier deel van uit. 

 

Een plaatsvervangend lid wil weten wanneer de regionale mobiliteitsplannen klaar zullen zijn voor 

de vervoersregio’s. Wat is de timing van het provinciaal beleidsplan? En hoe zullen de regionale 

mobiliteitsplannen verhouden tot provinciale en gemeentelijke beleidsplannen en is het niet 

wenselijk dat PROCORO dit ook opvolgt? 

De heer Evert de Pauw verduidelijkt dat Vlaanderen verschillende studiebureaus heeft aangesteld. 

De bedoeling is dat in maart 2020 de plannen kunnen opgeleverd worden. Dit is een ambitieuze 

planning. Het is van belang dat beide planfiguren geïntegreerd worden. Als er bijvoorbeeld een 

nieuwe handelsruimte wordt voorzien van 10000 m², dan heeft dit invloed op de mobiliteit. 

De vaste secretaris vult aan dat het de bedoeling is dat er een conceptnota in het najaar 2020 in 

openbaar onderzoek kan gaan. 

De voorzitter zegt dat er nog verder moet nagedacht worden over de betrokkenheid van PROCORO 

bij de regionale mobiliteitsplannen. 

 

Een plaatsvervangend lid verwijst naar tal van infrastructuurwerken en plannen zoals de A11, de 

N8, ringwegen Diksmuide en Anzegem, enz. . Het plaatsvervangend lid vroeg zich af of het niet 

wenselijk is om geen bijkomende infrastructuur te voorzien en de wegen te laten dichtslibben 

zodat het openbaar vervoer meer zal gebruikt worden. Zullen de regionale mobiliteitsplannen 

hierover uitspraken doen?  

De heer Evert de Pauw antwoordt dat er niet in het luchtledige wordt gewerkt. Het is natuurlijk wel 

de bedoeling dat er beleidskeuzes worden gemaakt. Er kan nog iets nodig zijn om bepaalde dorpen 

of steden bereikbaar en leefbaar te houden. Het kunnen ook andere standpunten zijn. Het wordt 

sowieso moeilijk om in de toekomst nog nieuwe ringwegen aan te leggen. 

 

Een waarnemend lid maakt de bedenking dat er alsmaar nieuwe handelsruimte bijkomt. Panden 

worden gesloopt voor nieuwbouw waar het gelijkvloers naar handel gaat en daardoor bijkomende 

mobiliteit genereerd terwijl er heel wat leegstaande winkels zijn. 

 

Een lid heeft gehoord vanuit de toelichtingen dat het aantal verplaatsingen het hoogst is bij het 

winkelen. Het lid meent dat het beleid hiermee te weinig bezig is. Er komen alsmaar baanwinkels 

bij. De stadscentra worden uitgehold. Er zou veel beter op buurtniveau winkels worden 

georganiseerd.  
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Prof. Dirk Lauwers bevestigt dat door het voorzien van baanwinkels de voorzieningen in de stad 

worden uitgehold. De vaststelling is evenwel dat de mobiliteit efficiënter wordt naar tijd en kosten 

zoals bijvoorbeeld door de e-bike. Ook naar regionale logistiek wordt getracht te werken met 

HUB’s waar alles wordt gebundeld en van waaruit een lokale distributie wordt georganiseerd op 
een milieu-vriendelijke manier. Prof. Dirk Lauwers verwijst hierbij naar Mechelen. Het gevaar is dat 

de zelfrijdende wagen een verspreiding van activiteiten met zich mee zal brengen omdat je tijdens 

de mobiliteit andere dingen kan doen. 

 

En ander lid stelt vast dat in de praktijk op heden 2 dossiers met de aanvraag voor een 

Omgevingsvergunning voor een supermarktketen zijn ingediend op een perifere ligging. De 

betrokken gemeentebesturen zijn wel voorstander. Het beleid zal wel eens kleur moeten 

bekennen. 

6. Een korte toelichting over het huishoudelijk reglement en enkele 
praktische afspraken 

Huishoudelijk reglement 

De vaste secretaris, Stephaan Barbery, overloopt een gecoördineerd voorstel van huishoudelijk 

reglement. Enkel de paragrafen die niet uit het decreet (D) en het uitvoeringsbesluit (U) komen, 

zijn voorwerp van goedkeuring op de volgende bijeenkomst. 

 

Een plaatsvervangend lid wil weten hoe er verder kan afgesproken worden wanneer hij/zij kan 

komen in plaats van het effectieve lid.  

De vaste secretaris raadt aan dat er heel goede afspraken worden gemaakt tussen het effectief lid 

en plaatsvervangend lid. Het plaatsvervangend lid krijgt telkens ook de uitnodiging ter informatie. 

 

 

Documenten 

De documenten zullen enkel nog digitaal aan de leden worden overgemaakt. 

De uitnodiging wordt verstuurd via mail. De bijhorende documenten kunnen de leden vinden op 

website van PROCORO: westvlaanderen.sharepoint.com/procoro 

Elk lid heeft hiervoor een uitnodigingsmail ontvangen om toegang te krijgen tot deze website. 

 

 

Plaatsbezoeken 

Het bureau van de PROCORO zou de plaatsbezoeken organiseren ifv een dossier. Dit betekent dat 

de PROCORO bij de opstart van een dossier sneller een bezoek zal brengen ter plaatse. Het dossier 

wordt dan aansluitend op het plaatsbezoek in een vergaderzaal in de dichtstbijzijnde gemeente 

verder besproken.  

Een plaatsvervangend lid vraagt of het mogelijk is dat de plaatsvervangers ook aanwezig kunnen 

zijn bij de plaatsbezoeken en bespreken. Dit was in het verleden het geval. 

De vaste secretaris legt uit dat het vroeger ging om daguitstappen. Het experiment is om de 

bijeenkomst van de PROCORO buitenshuis te organiseren in functie van een dossier. De vaste 

secretaris stelt voor om dit verder te bekijken samen met de voorzitter en ondervoorzitter. 

Een ander plaatsvervangend lid zegt dat het moeilijk is om in te vallen als de voorgeschiedenis van 

dossier niet is gekend. Bij een plaatsbezoek kan de plaatsvervangend lid ook de nodige kennis 

opdoen. 
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Agenda najaar PROCORO 

Dit jaar staan nog volgende dossiers op de agenda: 

 

 3 oktober: 

- Goedkeuren ontwerpverslag installatievergadering 

- Goedkeuren huishoudelijk reglement 

- Toelichting herziening GRS Blankenberge 

- Bezwaren behandeling ifv planologisch attest Metafox (Ardooie) 

- Adviseren ifv plenaire vergadering PRUP Camping Ter Hoeve (De Panne) 

- Adviseren ifv plenaire vergadering PRUP De Horizon (Bredene) 

 17 oktober: 

- plaatsbezoek en advisering startnota Zilveren Spoor (Moorsele) 

- Advisering herziening GRS Blankenberge 

 5 december: 

- Adviseren ifv plenaire vergadering F7 fietssnelweg Kortrijk –Waregem 

- Bezwaren behandeling ifv PRUP Blekerijbeek Ichtegem 

- Toelichting over zoekzones bedrijvigheid in kader van het Vlaams reservepakket 

 19 december: zeker vrijhouden (mogelijks verdere toelichting bedrijvigheid, PRUP Egem put 

(onder voorbehoud) 

7. Een korte voorstelling van de dienst ruimtelijke planning 

De vaste secretaris stelt de dienst ruimtelijke planning voor.  

Zie PowerPoint als bijlage. 

 

Inhoudelijk kunnen de dossiers, die reeds in de loop der jaren zijn goedgekeurd zijn, alsook de 

dossiers die in procedure zijn, geraadpleegd worden op de provinciale website www.west-

vlaanderen.be/ruimtelijke-planning. 

Het is de bedoeling dat ieder jaar aan de PROCORO een overzicht wordt gegeven van alle lopende 

provinciale dossiers. 

8. Slotwoord door de heer Jan Victor, voorzitter PROCORO 

De voorzitter bedankt de sprekers en de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor de receptie, 

aangeboden door de provincie. 

 

 

 

 

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

 

 

Stephaan Barbery       Jan Victor 
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en de uitdagingen die dat stelt
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Onderzoeksgroep Stedelijke Ontwikkeling

Faculteit Ontwerpwetenschappen – UAntwerpen
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een groot verschil?
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Mobiliteit (gisteren, vandaag, morgen)                                                                                       Provinciehuis Boeverbos - Brugge

wat is mobiliteit? 

wat zijn indicatoren?

Scala aan dimensies en indicatoren kan tot verschillende inzichten 
leiden

Wat is belangrijkste verplaatsingsmotief in Vlaanderen?

Winkelen onderschat, werken overschat? Of tocht niet?
Bron Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 4:  https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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wat is mobiliteit?

wat zijn indicatoren?

Enkele meeteenheden mobiliteit (volgens OVG = Onderzoek     

Verplaatsings_Gedrag)

Bron Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 1:  https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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Mobiliteit (gisteren, vandaag, morgen)                                                                                       Provinciehuis Boeverbos - Brugge

wat is mobiliteit? 

wat zijn indicatoren?
Scala aan dimensies en indicatoren kan tot verschillende 

inzichten leiden

(paradoxen?)
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x

wat is mobiliteit? 

wat zijn indicatoren?
Scala aan dimensies en indicatoren kan tot verschillende

inzichten leiden

(paradoxen?)
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MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Hypermobiel?

2007…………………………………………………………….2016

• Bron:  Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 5.2:  https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland (maar jaar op jaar een beetje minder)
• (2007-2016), nu 65%

• Fiets steeg met 3,3% pnt

2007……………………………………………….2016 Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 5.2:  https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

Voor ‘helft’
Vlamingen

bestaat

OV niet’
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

(verankerd in ruimtelijke ordening?!)

Dirk Lauwers                                                                                                                 Installatievergadering PROCORO 12 september 2019 

Mobiliteit (gisteren, vandaag, morgen)                                                                                       Provinciehuis Boeverbos - Brugge

Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

(verankerd in ruimtelijke ordening?!)
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

vormt

spiraal

met

Ruimtelijke

Versnippering
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

Evolutie lengte

wegennet

Bron MIRA 2014
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

Verhoging wegcapaciteit ?

Filewet 

Spiraal
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

Toenemend autobezit

Bron FGOV
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

Gestage groei

autobezit maar

exponentiele groei

autodelen

(nichemarkt: 

stedelijke millennials)

Bron: Autodelen.net

BEGINNEN MET DE FACTS

Vlaanderen telt eind 2018 ca. 70.000 autodelers. Dit is 

een verdubbeling in vergelijking met eind 2017. 

Vlaanderen kent ondertussen 9 actieve 

autodeelorganisaties. Er zijn 4 autodeelaanbieders met 

een eigen vloot (Cambio, Bolides, Partago en Stapp.in). 

Zij hebben een wagenpark en stellen dat ter beschikking 

van hun leden. Daarnaast is het ook mogelijk om een 

eigen privé-auto te delen. Dat kan kostendelend (via 

Cozycar en Dégage) of tegen een marktprijs op een 

online platform (via CarAmigo, Drivy en Tapazz). Deze 

laatste wordt ook wel P2P-autodelen genoemd, best te 

vergelijken met AirBnB maar i.p.v. het aanbieden van 

privé-accommodaties worden auto’s op de website 
geplaatst.
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Autoland

Gestage groei

autobezit maar

exponentiele groei

Bron: Autodelen.net

BEGINNEN MET DE FACTS

Vlaanderen telt eind 2018 ca. 70.000 autodelers. Dit is 

een verdubbeling in vergelijking met eind 2017. 

Vlaanderen kent ondertussen 9 actieve 

autodeelorganisaties. Er zijn 4 autodeelaanbieders met 

een eigen vloot (Cambio, Bolides, Partago en Stapp.in). 

Zij hebben een wagenpark en stellen dat ter beschikking 

van hun leden. Daarnaast is het ook mogelijk om een 

eigen privé-auto te delen. Dat kan kostendelend (via 

Cozycar en Dégage) of tegen een marktprijs op een 

online platform (via CarAmigo, Drivy en Tapazz). Deze 

laatste wordt ook wel P2P-autodelen genoemd, best te 

vergelijken met AirBnB maar i.p.v. het aanbieden van 

privé-accommodaties worden auto’s op de website 
geplaatst.
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Afstand

Verplaatsingen

19% verplaatsingen< 1km

53% verplaatsingen< 5km

72% verplaatsingen< 10km

• Bron Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 4 3: https://www mobielvlaanderen be/ovg/

Dirk Lauwers                                                                                                                 Installatievergadering PROCORO 12 september 2019 

Mobiliteit (gisteren, vandaag, morgen)                                                                                       Provinciehuis Boeverbos - Brugge

Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Afstand

&

Vervoerswijze

• Bron Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 4:  https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Dagritme

 spitsverkeer

• Bron Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 2:  https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Dagritme

 spitsverkeer

• Bron Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 2:  https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Is Vlaanderen (opnieuw) ook fietsland (aan het worden)?

Invloed Ebike?/fietssnelwegen!

• Bron Fietsberaad 2017 (Fietstelweek) http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/Eindrapport%20FTW%202016_def.pdf
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Personenmobiliteit & verplaatsingsgedrag 

x

MOBILITEITSPROFIEL VLAANDEREN

Is Vlaanderen (opnieuw) ook fietsland (aan het worden)?

Autoluwe wijken, steden, routes

• Bron Fed. Diagnostiek Woon-Werkverkeer, 2017-2018
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
• Wat zijn paradigma’s, hoe worden ze 

bepaald?

• Technologie speelt een belangrijke rol in 
mobiliteit. Ook technologische ontwikkeling gaat 
met sprongen (disrupties). Deze ontwikkelingen 
kunnen op zich nieuwe paradigma’s genereren. 
Of kunnen integendeel gezien worden als een 
mogelijkheid om paradigmawisselingen te 
kunnen vermijden. 

• Game changers, bv. introductie zelfrijdende 
voertuigen, maar bv. ook van e-bikes worden 
door sommigen gezien als een oplossing voor 
huidige mobiliteitsproblemen. 
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Wat zijn paradigma’s, 
hoe worden ze bepaald?
Waarden naar Jonathan Haldt
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours in 
Vlaanderen

Conventionele paradigma dat hoofdzakelijk steunt op verdere 

evolutie van het autoverkeer is nog sterk aanwezig in Vlaanderen.

Infrastructuur wordt ontwikkeld 

op basis van ‘predict and provide’.

• Bron: PlanMER A102-R11bis
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours in 
Vlaanderen

‘Duurzame mobiliteitsparadigma’ was basis voor Ontwerp 

Mobiliteitsplan Vlaanderen (2003) 

en daarop gebaseerde 

gemeentelijke/stedelijke 

mobiliteitsplannen 
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours in 
Vlaanderen

‘Duurzame mobiliteitsparadigma’ spitst zich maatschappelijk toe 
op verkeersveiligheid en luchtkwaliteit (gezondheid)
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours in Vlaanderen
‘Duurzame mobiliteitsparadigma’ gelinkt aan klimaatprotest/kennis?
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours
‘Duurzame mobiliteitsparadigma’ van de baan door gele hesjes?

Bron: le parisien 10/01/2019
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours

Prof Banister

Vermijden

Verkorten

Veranderen

Verschonen
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours in Vlaanderen
‘City as a place’ paradigma is reeds geruime tijd ‘in ontwikkeling’ in 
verschillende Vlaamse steden (Brugge, Mechelen, Leuven, Gent…) en was 
recent aanleiding tot radicale verkeerscirculatieplannen in Leuven en Gent.
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in huidige mobiliteitsdiscours in Vlaanderen
Slimme mobiliteitsparadigma is sterk opkomend zowel gerelateerd aan 

eerder conventionele benadering (Slim naar Antwerpen) als aan ‘city as a 

place’ (Gent).

• https://www.trafficmanagementasaservice.com/
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in mobiliteitsdiscours Europa
Slimme mobiliteitsparadigma meestal gefocust op provider-gebruiker
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in mobiliteitsdiscours Europa
Slimme mobiliteitsparadigma meestal gefocust op provider-gebruiker
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Maatschappelijke visies m.b.t. verkeer en vervoer

x

MOBILITEITSPARADIGMA ’s
Dominante paradigma’s in mobiliteitsdiscours Europa
Slimme mobiliteitsparadigma meestal gefocust op provider-gebruiker
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Inspiratiekader: pact van Amsterdam

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf
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Inspiratiekader: pact van Amsterdam

4 thema’s                               9 acties

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf
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Inspiratiekader: pact van Amsterdam

3 hefbomen Vlaanderen        9 acties

1. Modal shift

-- Openbaar vervoer + actieve modi

2. Nieuwe mobiliteit

-- MAAS/Shared Mobility

3. Autoluwe steden/wijken

-- UVAR
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Hefbomen

Modal shift
voorbeeld Toekomstverbond Antwerpen 

(‘eerste’ interpretatie Ringland)
(uitwerking in Routeplan2030 = regionaal plan)
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Hefbomen

Modal shift
Uitdagingen openbaar vervoer
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Hefbomen

Modal shift
Uitdagingen fietsmobiliteit (corridors – gebieden)

https://fietsberaad.be/documenten/rapport-fix-the-mix-aanpak-voor-veilig-fietsen-in-gezonde-buurten/
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Hefbomen

Modal shift
Uitdaging nr 1
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Disruptieve technologie? (autonoom rijden)

(e-bike:afstand x2 = opp. x4)
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Disruptieve technologie? (autonoom rijden)

Ontwikkelingspaden - Ruimtelijke dimensie
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Nieuwe businessmodellen - technologie
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Nieuwe busines(smodellen) - technologie

Dirk Lauwers                                                                                                                 Installatievergadering PROCORO 12 september 2019 

Mobiliteit (gisteren, vandaag, morgen)                                                                                       Provinciehuis Boeverbos - Brugge

Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Nieuwe busines(smodellen) – technologie - ruimtebeheer
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Mobility as a Service (info-data/betalen)
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit
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Hefbomen

Autoluwe steden: Buchanan, Traffic in Towns 1964

Maakt onderscheid tussen ‘environmental areas’ 

and ‘collectors’ 

Sinds jaren 80 ook sterke nadruk op snelheidsbeheersing : 

verblijfsgebieden

Onderscheid tussen verblijfsgebieden  en verkeersgebieden basis 

verkeerstechnische ontwerpprincipes 

Basis stedenbouwkundige concepten (‘Superblocks’ Barcelona bv.)



9/12/2019

35

Dirk Lauwers                                                                                                                 Installatievergadering PROCORO 12 september 2019 

Mobiliteit (gisteren, vandaag, morgen)                                                                                       Provinciehuis Boeverbos - Brugge

Hefbomen

Autoluwe steden: Buchanan, Traffic in Towns 1964

Maakt onderscheid tussen ‘environmental areas’ 

and ‘collectors’ 

Sinds jaren 80 ook sterke nadruk op snelheidsbeheersing : 

verblijfsgebieden

Onderscheid tussen verblijfsgebieden  en verkeersgebieden basis 

verkeerstechnische ontwerpprincipes 

Basis stedenbouwkundige concepten (‘Superblocks’ Barcelona bv.)
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Hefbomen

Autoluwe steden: Buchanan, Traffic in Towns 1964
Toepassing Mechelen 1980 …
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Hefbomen

Autoluwe steden: superblocks Barcelona
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Hefbomen

Autoluwe steden: regulering/ technologie selectieve toegang

In 2007, the following results were available:

• Reduction of access flows: - 15/20%

• Increase of average speed (inside) : + 4%
• Increase of T.P. passengers (local) : + 5%

• Increase of two wheels (access): +10%
• Residual illegal transit: 25.000 /wk

• Pollution concentration: local reductions,
almost compensated by the increase of “two

wheels” access 
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Hefbomen

Autoluwe steden: parkeren/stallingsnorm
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Hefbomen

Autoluwe steden: in combinatie met zelfrijdende voertuigen
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Inspiratie in eigen streek

Circulatieplan Brugge (‘UVAR’) -> Mobiliteitsplan (‘STOP’)

Bron: Groep Planning, 1972 – Arcadis, 2016
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Inspiratie in eigen streek

Fietszone Kortrijk 

Bron: Fietsberaad - A. Weydts, 2019
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Inspiratie in eigen streek

Herverkaveling verkeersruimte - Nieuwpoort

Bron: Fietsberaad , 2019
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Inspiratie door nieuwe samenwerkingsverbanden?

Vervoersregio - nood aan ruimtelijke benadering

VRP – Vlaams Bouwmeester - … als inspiratiebron? Publicaties –Workshops – Labs 
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VERDER CONTACT?

prof. Dirk Lauwers

Research Group for Urban Development

University of Antwerp

Faculty of Design Sciences

Mutsaardstraat 31

2000 Antwerpen

Belgium

https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/center-for-urban-development/

mailto: dirk.lauwers@uantwerpen.be

twitter: @Dirk_Lauwers

www.linkedin.com/in/dirk-lauwers-b759404

T +32 475 65 65 20
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Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

decreet basisbereikbaarheid van 26 april 2019

Evert de Pauw

diensthoofd Mobiliteit en infrastructuur

provincie West-Vlaanderen

Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

vóór 1996 

elke overheid naar godsvrucht en vermogen

vanaf 1996 convenantenbeleid

overheden gaan samenwerken

2009 decreet mobiliteit

gemeenten – provincies – MOW agentschappen

gemeenschappelijke aanpak van:

• mobiliteitsplanning

• methodiek

eenduidige afspraken over :

• financieringsmechanismen

• besluitvorming
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Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

decreet basisbereikbaarheid, 26 april 2019

Doelstellingen

• vraaggericht i.p.v. aanbodgericht

• geïntegreerd i.p.v per vervoersmodus

• nieuwe samenwerkingsvorm: de vervoerregio

• opheffen van het monopolie van de VVM de Lijn

• vereenvoudiging en flexibiliteit

Decreet basisbereikbaarheid

Vraaggerichte mobiliteit

• aanbod basismobiliteit duur

• onvoldoende antwoord op de vraag (gemeenten)

• onvoldoende afgestemd op combimobiliteit

• budget te beperkt om belangrijke OV vervoersstromen te

versterken

• onvoldoende flexibiliteit voor kostenefficiënte oplossingen

in het buitengebied
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Decreet basisbereikbaarheid

Geïntegreerde mobiliteit

• combimobiliteit en synchromobiliteit

• aandacht voor verknoping

• geïntegreerde visie mobiliteit - investeringen - ruimtelijke planning 

• geïntegreerd investeringsprogramma

Decreet basisbereikbaarheid

De vervoerregio

• 15 vervoerregios in Vlaanderen

• vervoerregioraad: gemeenten, provincie, MOW, overige

• regie vanuit MOW

• regionaal mobiliteitsplan

• verantwoordelijk voor de organisatie en kostenefficiënte

invulling van basisbereikbaarheid

• adviseert OV kernnet, aanvullend net en organiseert het 

lokaal net
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Decreet basisbereikbaarheid

Opheffen monopolie De Lijn

• uitvoering Europese verordening 1370, 23 oktober 2007

• mogelijkheden verruimen voor een volledig

gedereguleerde markt OV

• aanstelling van De Lijn als interne operator voor het 

kernnet en het aanvullend net (tot 31 dec. 2020)

• regiecentrale vervoer op maat voor lokaal OV

Decreet basisbereikbaarheid

Vereenvoudiging en flexibiliteit

• twee planniveaus: mobiliteitsplan Vlaanderen en

regionaal vervoerplan

• gemeentelijk mobiliteitsplan vrijblijvend

• de provincie en de gemeenten maken hun ruimtelijke

beleidsplannen conform aan het regionaal mobiliteitplan

• projectstuurgroep o.l.v. de intiatiefnemer ipv GBC

• interne kwaliteitscontrole i.p.v. externe controle via RMC

• de vervoerregio staat in voor het lokaal OV
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Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

De provincie

Provinciale beleid (mobiliteitsdecreet 2009)

• (bovenlokaal) Fietsbeleid

• Recreatief fietsen

• Duurzaam woon-werkverkeer

• Gebiedsgerichte mobiliteit

• Buurtwegen

Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

De provincie

Provinciale beleid (decreet basisbereikbaarheid 2019) 

• (bovenlokaal) Fietsbeleid

• Recreatief fietsen

• Duurzaam woon-werkverkeer

• Gebiedsgerichte mobiliteit

• Buurtwegen ? 

(cfr decreet

gemeentewegen)
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Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

De provincie

Heroriëntering binnen de dienst Mobiliteit en

infrastructuur en andere provinciale diensten

• één contact voor elke vervoerregio,

• hetzelfde contact voor elke regioteam

Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

De provincie

Interne communicatie administratie

Vervoerregio Contact mobiliteit Regioteam

Kortrijk Koen Vanneste ZuidWest

Brugge Bram Verheire NoordWest

Roeselare Katrien Vancraeynest MidWest

Westhoek Christophe Boval Westhoek

Oostende Sofie Vanhooren Kust
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Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

De provincie

Interne communicatie politiekVervoersregio Politiek 

vertegenwoordiger

vervoerregio 

Betrokken 

gedeputeerde
(vertegenwoordiger 

burgemeesters

overleg)

Regio

Kortrijk Jurgen Vanlerberghe Jean de Bethune ZuidWest

Brugge Jurgen Vanlerberghe Bart Naeyaert NoordWest

Roeselare Jurgen Vanlerberghe Jean de Bethune MidWest

Westhoek Jurgen Vanlerberghe Sabine Lahaye-Battheu

/ Jurgen Vanlerberghe

Westhoek

Oostende Jurgen Vanlerberghe Sabine Lahaye-Battheu Kust 

Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

Stand van zaken

• 2017-2018 vervoerregio Westhoek als pilootproject

• november 2018 en februari 2019, formele opstart van de 

5 West-Vlaamse vervoerregio’s

• de provincie maakt deel uit van elke vervoerregioraad en

stemt in voorkomend geval mee met de lokale besturen.

• het decreet in werking vanaf 22 juni 2019 (decreet 2009 

opgeheven)

• besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 ter

aanvulling/actualisering van het BVR van 25 januari 2013

• bijkomende aanpassing regelgeving verwacht



12/09/2019

8

Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

Besluit

• het decreet basisbereikbaarheid zet een drastische

hervorming in, vooral m.b.t. planning en openbaar vervoer.

• de concrete invulling moet nog gedeeltelijk uitgewerkt worden

• alle betrokkenen zullen de komende jaren een aanzienlijk

leerproces moeten verwerken

• de provincie West-Vlaanderen is klaar om een belangrijke rol

op te nemen in de vervoerregio.

• de provincie werkt nauw samen met MOW West-Vlaanderen

en MOW Brussel.  

provincie West-Vlaanderen
mobiliteit en infrastructuur

www.west-vlaanderen/mobiliteit

nieuwsbrief mobiliteit west-vlaanderen

mobiliteitspunt@west-vlaanderen,be
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PROVINCIAAL  
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 

WEST-VLAANDEREN 

 strategische planning 

 geïntegreerder werken 

 actiegericht 
 deelruimten 

 

 BELEIDSPLAN RUIMTE WEST-VLAANDEREN 

 

 

gemeentelijke 

 

 - structuurplannen          
     goedkeuren 
 

 - ruimtelijke uitvoerings- 

 plannen adviseren 
 

  - beleidsplannen  
     adviseren 

 

 

 

 

bovenlokale visies en  
provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

 

 

 

 

 

 

strategische 

projecten 
 

 

 
 

 

2 

 

3 

 

1 

 

DUURZAME ONTWIKKELING 

 

 Visie dienst ruimtelijke planning 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

 

MAATWERK 

 

PARTICIPATIE 

 

EDUCATIE en SENSIBILISERING 

 

ONDERZOEK 


