
 

Brussel, 13 mei 2009 
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Mevrouw Kathleen VAN BREMPT 
Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie 
& Gelijke Kansen 
Koolstraat     35 
 
1000      Brussel 

 

 

 

 

Betreft : Adviesvraag over het voorontwerp van besluit betreffende het provinciale 

mobiliteitscharter. 

 

 

 

 

Mevrouw de Minister, 

 

 

 

Bij brief van 27 april ‘09 werd u een MORA-advies m.b.t. bovenvermelde adviesvraag onder voorbehoud 

overgemaakt. 

 

De raad van de SERV heeft op zijn bijeenkomst van heden de beslissing van het dagelijks bestuur van 1 

april jl. bekrachtigd waarin de SERV het MORA-advies tot het zijne maakt. 

 

 

 

Met bijzondere hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal voorzitter 



Brussel, 24 april 2009 

042409_Advies provinciale mobiliteitscharter 

Advies 
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale 

mobiliteitscharter 
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Situering en inhoud voorontwerp van be-
sluit 

1 .  Situering  

De Vlaamse Regering keurde op 5 december 2008 het ontwerp van decreet betreffende het 

mobiliteitsbeleid goed. Hiermee werden planningselementen van een duurzaam mobiliteitsbe-

leid decretaal verankerd (Mobiliteitsdecreet van 11 maart 2009). De mobiliteitsplanning op 

provinciaal beleidsniveau werd in dit mobiliteitsdecreet omschreven onder hoofdstuk IV. ‘Mobi-

liteitsplanning op tussenliggend niveau’. Er is daarbij gekozen voor een innovatieve wijze van 

samenwerking onder de vorm van een provinciaal mobiliteitscharter. Dit flexibel juridisch in-

strument geeft de mogelijkheid dat in overleg met de Vlaamse Overheid wordt bepaald welke 

taken in uitvoering van het Vlaamse mobiliteitsbeleid de Provincies op zich kunnen nemen, als 

ze daartoe bereid zijn.  

 

Zoals omschreven in artikel 23 van het mobiliteitsdecreet, kan de Vlaamse Regering nadere 

regels vaststellen voor de opmaak en de inhoud van het provinciaal mobiliteitscharter. Het 

voorliggend ontwerp van besluit vormt de uitvoering van dit artikel. Het beoogt een duidelijk 

kader te scheppen voor het  provinciaal mobiliteitscharter en het bijhorende actieplan, alsook 

een eenvormige werkwijze voor alle provincies.  

 

2.  Samenvatt ing voorontwerp van beslui t  

Het voorliggend besluit geeft aan welke vereisten een provinciaal charter en een daaruit voort-

vloeiend provinciaal actieplan minimaal moeten voldoen. 

 

Provinciaal charter  

Concreet wordt de inhoud van het provinciaal mobiliteitscharter als volgt minimaal vastgelegd: 

 een omschrijving van het toepassingsgebied bestaande uit één of meer mobiliteitsthema’s 
zoals vermeld in artikel 22, §1 van het decreet. Drie thema’s maken standaard deel uit van 
het mobiliteitscharter om de continuïteit van de huidige samenwerking te verzekeren.  

 de organisatie van de besluitvorming over het provinciaal actieplan; 

 de engagementen van de partijen; 

 de evaluatiemethodiek; 

 de wijze van rapportering. 
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Het toepassinggebied van het charter zijn minstens volgende mobiliteitsthema’s:  

 het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 

 de provinciale mobiliteitspunten 

 ongevallen-GIS 
 

Het besluit bepaalt ook dat het provinciaal mobiliteitscharter ten allen tijde kan worden aange-

past door de partijen. Indien het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt herzien, wordt het charter in 

ieder geval getoetst aan de nieuwe bepalingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en in voor-

komend geval aangepast.  

 

 

Provinciaal actieplan 

 

Conform artikel 22 van het mobiliteitsdecreet bevat een provinciaal actieplan de uitwerking van 

de operationele doelstellingen en prioriteiten van het provinciaal mobiliteitscharter bepaald op 

basis van de thema’s vastgelegd in het provinciaal mobiliteitscharter. 

 

Voorliggend ontwerp van besluit bepaalt verder de doelstelling en structuur van het provinciaal 

actieplan. Het provinciaal actieplan bevat met betrekking tot de geselecteerde mobiliteitsthe-

ma’s: 

 een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand en de bestaande knel-
punten; 

 de selectie van bepaalde operationele doelstellingen en prioriteiten van het Mobiliteitsplan 
Vlaanderen; 

 de vertaling van deze Vlaamse operationele doelstellingen naar provinciale operationele 
doelstellingen; 

 een toekomstplan met de maatregelen, middelen en termijnen die worden vastgesteld om 
deze doelstellingen te bereiken, evenals de prioriteiten die daarbij gelden; 

 een programmatie van de concrete uitvoeringsmaatregelen, gerangschikt naar prioriteit.  
  

Om te zorgen voor een eenvormige werkwijze, bevat het ontwerp van besluit in bijlage een 

model van provinciaal mobiliteitscharter. De aanpak is analoog aan de werkwijze bij het con-

venantendecreet en haar uitwerking. 

 

De provincie verbindt zich ertoe uiterlijk twaalf maanden na de ondertekening van het mobili-

teitscharter een provinciaal actieplan op te stellen voor het toepassingsgebied (thema’s) op-

genomen in het charter.  
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Er wordt een begeleidingscommissie opgericht die instaat voor voorbereiding van en de be-

sluitvorming over het provinciale actieplan. Na het advies van de provinciale begeleidings-

commissie wordt het provinciale actieplan bekrachtigd door de provincie. 

 

De provincie dient tweejaarlijks te rapporteren over de voortgang van het actieplan.  
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Advies 

In voorliggend ontwerp van besluit bepaalt de Vlaamse Regering specifieke regels voor de opmaak 

en de inhoud van het provinciaal mobiliteitscharter. De voorgestelde structuur en inhoud van het 

charter en het actieplan zijn voor de MORA logisch. Ook de voorgestelde procedures vinden in-

stemming bij de MORA .  

 

In het ontwerp van besluit zijn drie mobiliteitsthema’s vastgelegd die minimaal worden opgenomen 

in het mobiliteitscharter. Deze niet-limitatieve lijst kan in overleg uitgebreid worden. Om te komen 

tot transparantie naar het middenveld en gemeenten inzake het takenpakket van de provincies 

vraagt de MORA bij de opmaak ervan duidelijk te communiceren wat al dan niet in het charter 

wordt opgenomen. 

 

Via het charter wordt in samenspraak tussen Vlaanderen en de provincie bepaald welke as-

pecten van het Vlaams niveau een doorvertaling krijgen op provinciaal niveau. Deze charters 

kunnen ook thema’s opnemen die de gemeenten niet alleen kunnen of willen uitwerken. Wat 

niet betekent dat die thema’s per definitie en alleen via dit charter kunnen uitgewerkt worden. 

De MORA meent dat deze thema’s slechts in het actieprogramma kunnen opgenomen worden 

wanneer er bij de gemeenten voldoende draagvlak is.  

 

In artikel 4 van de bijlage van het ontwerp besluit staat de oprichting van een begeleidings-

commissie, bestaande uit ambtenaren van de betrokken partijen. Om het draagvlak van het 

provinciale actieplan te vergroten vraagt de MORA dat het ontwerp van deze actieplannen 

voor advies worden voorgelegd aan een klankbordgroep. Deze klankbordgroep moet minstens 

bestaan uit de stakeholders van de in het besluit opgesomde thema’s van het mobiliteitschar-

ter. Dit betekent dat minstens de sociale partners en Komimo moeten worden betrokken, maar 

dat afhankelijk van de aangevulde thema’s ook andere stakeholders worden betrokken. Dit 

advies van de klankbordgroep moet de leden van de provincieraad inzicht geven in het draag-

vlak voor het actieplan dat ter goedkeuring voorligt.  
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