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Wat is een mobiliteitsplan? 
 
Een mobiliteitsplan is een plan dat aangeeft welke visie een 
lokaal bestuur heeft op welke richting de lokale mobiliteit 
moet uitgaan de komende 5 tot 10 jaar, en welke stappen 
op korte, middenlange termijn nodig zijn om die visie waar 
te maken. 
 
Bemerkt dat het gaat om een mobiliteitsplan en niet om 
een verkeersplan. De focus is dus niet alleen waar welk 
verkeer toegelaten kan worden en op welke manier, maar 
ook welke kansen burgers in de gemeenten krijgen om hun 
leven vorm te geven via hun verplaatsingen, en met welk 
vervoersmiddel dat op welke momenten kan.  
 
Mobiliteitsplannen hebben traditioneel een nauwe band 
met andere beleidsplannen: 

 Milieu- en klimaatplannen 
 GRUP en RUPS 
 Masterplannen 
 Lokale economie 
 Welzijns & Welvaartsplannen 
 …. 

Mobiliteit is bepalend voor deze andere plannen. Waar 
verplaatsingsmogelijkheden vroeger vooral faciliteerden, 
zijn ze nu meer en meer grensstellend: wat er wordt 
waargemaakt van deze andere plannen, hangt voor een 
behoorlijk deel af van wat mogelijk is op vlak van verkeer 
en vervoer. 
 
Daarom is het mobiliteitsplan voor een stuk het sluitstuk 
van deze andere beleidsplannen, en is het vaak een hele 
puzzel om alle belangen en noden met elkaar te verzoenen 
binnen de beschikbare budgetten. 
 

Is een mobiliteitsplan 
verplicht? 
 
Sinds 2013 is een mobiliteitsplan verplicht. Ook haar statuut 
is daarbij ondubbelzinnig vastgelegd: het is sindsdien een 
formeel en bindend toetsingskader voor alle projecten en 
maatregelen inzake mobiliteit binnen een gemeente.  
 
Het is dus niet langer ‘een vodje papier dat de geesten 
vormt’, maar een bindend beleidsplan. Dat betekent dat 
het afdwingbaar wordt, wat voor 2013 niet het geval was.  
 
Meer zelfs, je moet niet alleen een plan hebben, het plan 
moet ook ‘geldig’ zijn – of ‘conform’ zoals dat in het jargon 
heet. Is je plan niet geldig, dan kan je geen subsidies meer 
verkrijgen voor mobiliteitsprojecten – en dat zijn nogal wat 
centen die je dan laat liggen voor een plan dat je 
kostenneutraal kan opstellen! (zie verder)  
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Wanneer moet je een (nieuw) 
plan hebben?  
Aka: Wat betekent 
‘conformiteit’ en hoe kom je 
eraan? 
 
Een plan is ‘conform’ of ‘geldig’, zoals het officieel heet, 
wanneer het voldoet aan vier criteria: 
 
1. De kwaliteitsadviseur moet een gunstig advies gegeven 
hebben op alle fases van de opmaak ervan. (meer over de 
kwaliteitsadviseur verderop in de tekst) 
 
2. De gemeenteraad moet het plan officieel goedkeuren of 
‘vaststellen’.  
 
3. Deze beslissing van de gemeenteraad moet vervolgens in 
het staatsblad gepubliceerd worden. Van zodra dit gebeurt 
is, is het plan van kracht. Het oude plan blijft geldig tot er 
een nieuw plan wordt bekendgemaakt in het staatsblad.  
 
4. Binnen de zes jaar na de publicatiedatum moet een plan 
aan een sneltoets onderworpen worden. Een sneltoets is 
een formulier met vragen. Samen met de interne en externe 
partners vul je dat formulier in. Aan het einde van het 
formulier kom je doorgaans vrij snel tot een conclusie over 
hoe het verder moet: welk spoor is te volgen, en met welke 
focuspunten.  
 
Praktisch: 
 
- Dateert je plan van voor 1 mei 2003? Dan heb je geen 
geldig plan meer. Doe zo snel mogelijk een sneltoets. 

- Dateert je plan van de periode tussen 1 mei 2003 en 30 
april 2009? Dan is je plan in 2013 gelijkgesteld met een 
geldig plan. Maar die geldigheid verliep zes jaar na de 
goedkeuring ervan door de gemeenteraad, dus uiterlijk 30 
april 2015. Heb je nog geen sneltoets en vervolgtraject 
opgestart? Dan is je plan niet langer geldig. Doe zo snel 
mogelijk een sneltoets. 
 
- Dateert je plan van na 30 april 2009, dan geldt ook daar 
de geldigheidstermijn van zes jaar vanaf publicatie in het 
staatsblad. Ga na wanneer de publicatie gebeurde, tel er 
zes jaar bij en je weet wat de deadline is om je plan te 
evalueren. Heb je een spoor 3-plan van na 30 april 2009? 
Doe dan hetzelfde met de GR-beslissingsdatum. Weet dat 
je vanaf nu ook voor een spoor 3 aan de vier voorwaarden 
moet voldoen, inclusief publicatie in het staatsblad. 
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Wat zijn die ‘sporen’ die je 
kan volgen bij het opmaken 
van een mobiliteitsplan? 
 
Aan het einde van de sneltoets moet je als groep een keuze 
maken rond welk spoor aangewezen is. (meer over wie tot 
die groep behoort vind je onder ‘wie moet mee aan tafel 
zitten)  
 
Er zijn drie sporen:  
 
Spoor 1. Een nieuw plan schrijven: dit doe je officieel met 
name als je niet meer achter de uitgangspunten staat van 
het vorige plan. In de praktijk doe je dit ook: 
 

 wanneer er veel ruimtelijke plannen zijn 
goedgekeurd met verkeersimplicaties,  

 wanneer je meer dan 4 thema’s wil uitdiepen of 
toevoegen 

 wanneer je het duurzame scenario niet duurzaam 
genoeg meer vindt – bijvoorbeeld omdat je 
gemeente vol wil gaan voor -40% emissies, en een 
belangrijke bijdrage van verkeer wordt verwacht. 

Spoor 2: Je huidig plan is ok, maar er zijn wat zaken die toe 
te voegen zijn of die wat meer uitgediept mogen worden. 
In de vorige generatie plannen waren thema’s als openbaar 
vervoer, trage wegen en lokale fietsroutes bijvoorbeeld 
heel populair.  
 
Let wel, het aantal nieuwe of uit te diepen thema’s moet 
beperkt zijn, omdat de methodiek van een spoor 2 anders 
niet meer werkbaar is. Stel je vast in de sneltoets dat er wel 
heel veel zaken extra input vergen, dan kan je beter voor 
een spoor 1 kiezen.  
 

 
Spoor 3: Bij een spoor 3 ga je er van uit dat je huidige visie 
en aanpak nog prima is, en dat het vooral zaak is om de 
actietabel te gaan updaten. Spoor 3 is niet de juiste keuze 
als je een aantal thema’s tussen twee plannen door hebt 
uitgewerkt en deze eenvoudigweg wil ‘toevoegen’: in dat 
geval is een spoor 2 aan de orde, ook al heb je geen 
onderzoek te doen.  
 
Spoor 3 is vooral relevant voor gemeenten die weinig werk 
hebben gemaakt van de uitvoering van het vorige plan, of 
gemeenten die door hun kleine omvang weinig nieuws te 
melden hebben en geen nood ervaren aan nieuw beleid.  
 
Mocht je in deze laatste situatie verkeren, is een 
intergemeentelijk plan mogelijk ook een optie. Daarbij 
maken verschillende gemeenten samen een plan op, dat 
gemeenteoverschrijdend werkt.  
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Hoeveel kost een 
mobiliteitsplan? 
 
Doorgaans kost een spoor 3 weinig geld – vaak kan het in 
eigen beheer gedaan worden.  
 
Een spoor 2 kost wat meer, maar de prijs hangt sterk samen 
met de thema’s die je wil uitdiepen of toevoegen, en de 
hoeveelheid voorbereidend werk je al hebt gedaan. Hoe 
specifieker je bestek kan zijn over het nodige onderzoek, 
hoe lager de prijs doorgaans is. De bureaus dienen immers 
zich niet in te dekken voor om het even welk onderzoek dat 
nodig kan blijken.  
 
Een spoor 1 is een duur plan, daar moeten we eerlijk in zijn. 
Maar doorgaans volstaan de subsidies van de Vlaamse 
Overheid grotendeels of geheel om de kosten te dekken. 
Ook hier hangt alles af van de beschikbare voorbereiding 
en het gewenste onderzoek. Ook hier geldt dus dat het 
technisch luik van het bestek bepalend is voor hoeveel je 
plan zal gaan kosten.  
 
Wil je meer tips rond een geslaagd mobiliteitsplan proces? 
Vraag dan op info@uitrit4.be de Factsheet ‘De 13 meest 
gemaakte fouten in mobiliteitsplanning en hoe ze te 
vermijden!’ 

Zijn er subsidies voor het 
opmaken van 
mobiliteitsplannen? 
 
Kies je voor spoor 1 of 2, dan kan je subsidies aanvragen 
voor je plan. De regels zijn simpel: 
 
1. Je kan niet meer subsidies krijgen dan je aan bewezen 
uitgaven hebt 
 
2. Een spoor 2 heeft als maximum de helft van de 
maximumsubsidies voor een spoor 1. 
 
3. De maximumsubsidies voor een spoor 1 hangen af van 
hoeveel inwoners je gemeente telt: 
 

 Antwerpen en Gent mogen rekenen op 150.000 
euro 

 Ligt je gemeente gedeeltelijk of geheel in 
grootstedelijk gebied volgens het RSV? OF geheel 
of gedeeltelijk in een regionaalstedelijk gebied 
volgens het RSV? Of geheel of gedeeltelijk in het 
VSGB? Dan is de maximale subsidie bij spoor 1  
75.000 euro. En dat is ook zo indien uw gemeente 
geheel in kleinstedelijk gebied ligt. 

 Voldoet uw gemeente niet aan bovenstaande 
criteria? Dan is de maximale subsidie voor een 
spoor 1 30.000 euro. 

Doorgaans volstaan deze subsidies om een plan 
kostenneutraal op te maken. 
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Waarom een hele procedure 
om een visie op te stellen in 
plaats van enkel een 
actietabel? 
 
Op het eerste zicht lijkt de procedure voor een nieuw plan, 
los van of je voor een spoor 1 of 2 kiest, best wel 
ingewikkeld. Is dat werkelijk nodig, vragen sommige 
besturen zich dan af. Kunnen we niet volstaan met wat een 
spoor 3 doet, nl eenvoudigweg de actielijsten vernieuwen? 
 
Het antwoord is eenvoudig: neen. Actielijsten zijn het 
eindpunt, niet het beginpunt van een plan. Op grond van 
waar je op mikt, moet je immers je doelen anders bepalen. 
Het heeft geen zin om oplossingen te verzinnen voor je 
goed begrepen hebt wat het probleem net is, wat de 
oorzaken zijn en wat binnen je macht ligt (of die van je 
partners) om dingen te veranderen.  
 
Een voorbeeld. Stel dat je gemeente te kampen heeft met 
sluipverkeer. Of dat denk je toch. Dan is het een heel 
verschil of je: 
 
- het sluipverkeer wil weren op die plek en elders meer 
verkeer toestaat,  
 
- je sluipverkeer wil ontmoedigen door verkeersremmende 
maatregelen, zonder aan de stroom zelf iets te veranderen 
 
- een modal shift wil bereiken zodat er minder auto’s zijn.  
Deze drie vereisen een heel andere aanpak in je actietabel. 
 
Welke van de drie je kiest, hangt af van heel wat andere 
zaken: zijn er alternatieve routes? Kan je daar meer verkeer 
verwerken? Is er mogelijkheid om gebundelde stromen per 

bus van een carpoolparking naar het bedrijf te brengen dat 
voor 80% van het verkeer instaat? Etc.  
 
Problemen begrijpen en hun onderlinge interactie zien, 
komt voor oplossingen formuleren. Niet omgekeerd. En dat 
is waarom de verschillende stappen die de Vlaamse 
Overheid oplegt, in je eigen voordeel zijn om een robust, 
efficiënt en realistisch actieplan op te stellen. 
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Hoe lang duurt het om een 
plan te herzien? 
 
De snelste herziening die ik zelf meemaakte was een spoor 
3 die op drie maand door alle stappen ging. Maar er zijn 
ook gemeenten die meer dan 10 jaar discussiëerden over 
wat er nodig was.  
 
Alles hangt dus af van hoe groot de bereidheid is om de 
neuzen in een gedeelde richting te krijgen. Eens dat 
gebeurd is, kan op een half jaar het plan afgerond worden.  
 
De meeste sporen 3 en 2 vergen tussen de zes en twaalf 
maanden. Een spoor 1 tussen negen en 18 maanden.  
 
De termijnen hangen af van : 
 

 Het gekozen spoor 
 De eensgezindheid bij de start of in de tweede 

fase  
 Of advies van de kwaliteitsadviseur moet 

ingewonnen worden 
 De mate waarin de gemeente zelf de tijdslijnen 

uitzet en doet respecteren. Roep je als gemeente 
geen Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) 
samen, dan beweegt er natuurlijk niets! Dat kan 
niemand in jouw plaats doen. 

Kan je een plan zelf 
aanpassen? Of heb je een 
bureau nodig? 
 
Bij een spoor 3 kan je een plan zelf aanpassen. Bij een spoor 
2 of 1 kan het in principe ook zelf, maar in de praktijk is de 
workload van de mobiliteitsambtenaar dusdanig dat dit 
niet realistisch is. Een bureau biedt dan uitkomst. Ook voor 
het uitvoeren van het nodige onderzoek is meestal 
expertise nodig die niet bij de gemeente aanwezig is. 
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Wat moet er in het plan 
staan? 
 
Wat in het plan moet staan, hangt af van het gekozen 
spoor.  

 Bij een spoor 3 is er slechts 1 document: het 
beleidsplan, aangevuld met de nieuwe actietabel.  

 Bij een spoor 2 er 4 documenten: de 
verkenningsnota, de uitwerkingsnota, het nieuwe 
mobiliteitsplan en de nieuwe actietabel. 

 Bij een spoor 1 zijn er ook 4 documenten: de 
orientatienota, de synthesenota, de beleidsnota en 
de actietabel. 

Hoe begin je aan een 
mobiliteitsplan? 
 
Je kan ervoor kiezen om een sneltoets te doen, en te kijken 
waar je van daaruit terecht komt.  
 
In vele gevallen zal echter blijken dat niet alle informatie 
beschikbaar is om een gedegen keuze tussen de sporen te 
maken. Daarom is het aangewezen om een kort voortraject 
te lopen, waarbij de mobiliteitsambtenaar een aantal zaken 
inventariseert die relevant zijn voor de sneltoets.  
 
Te denken valt aan: 

 Stand van zaken rond busroutes en halte-
infrastructuur 

 Stand van zaken rond fietspaden en wegenis 
 Stand van zaken rond trage wegen 
 Stand van zaken rond rioleringswerken die de 

komende vijf jaar gepland zijn 
 Analyse van mobiliteitsgebonden klachten van de 

laatste vijf jaar 
 Analyse van ongevallen en snelheidsmetingen van 

de laatste vijf jaar 
 Oplijsting van relevante plannen, waarbij ook het 

OCMW en intergemeentelijke dienstverleners niet 
te vergeten zijn 

 Een rondje maken bij de collega-ambtenaren om 
na te gaan of er zaken zijn die best kunnen 
meegenomen worden, bv een jeugdbeleidsplan of 
een verlanglijstje van de senioren- of 
landbouwersraad met verkeersgebonden aspecten 

Het verdient aanbeveling om deze zaken in enkele 
grafische plannen samen te vatten. Doel is niet om 
gedetailleerd te zijn, wel om een checklist te maken die 
tijdens de sneltoets kan gebruikt worden om na te gaan of 
alle relevante zaken aan bod zijn gekomen. 
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Heel wat gemeenten verkiezen om zelf intern de 
mobiliteitstoets al in te vullen alvorens een GBC samen te 
roepen. Dat is geen slechte keuze, zeker indien er binnen 
het bestuur discussie bestaat over welke klemtonen en 
prioriteiten nodig zijn.  
 
Het is echter niet nodig om er volledig uit te zijn alvorens je 
een GBC samenroept: net in het overleg met de externe 
partijen kunnen soms nieuwe pistes opduiken die de 
neuzen in dezelfde richting krijgen.  
 
De meeste besturen verkiezen om de sneltoets samen met 
het vervolgtraject uit te besteden. Zelf ben ik daar geen 
voorstander van, omdat de sneltoets net dient om het 
vervolgtraject af te bakenen. De offertes die je ontvangt bij 
een bestek waarin het onderzoek nog niet bepaald is, 
vermelden daarom een hogere prijs dan wanneer je eerst 
de sneltoets uitvoert, al dan niet met externe hulp, om 
vervolgens een bestek op te maken voor de opmaak of 
herziening van je plan. 
 
Mocht de voornaamste overweging zijn dat de ambtenaar 
onvoldoende thuis is in deze eerste stap, dan kan de 
mobiliteitsbegeleider van je gemeente bij het Vlaams 
Gewest je alle nodige uitleg geven.  
 
Mocht daarentegen de overweging eerder ingegeven zijn 
door de noodzaak van een mediator of iemand die de 
nodige administratie kan doen voor het verslag en RMC, 
dan is het zinvol om in twee keer te werken, met een 
prijsvraag voor de sneltoets en eventueel voortraject 
enerzijds en het eigenlijke plan anderzijds. 
 
Wat hoe dan ook vooraf dient te gebeuren zijn volgende 
twee zaken: 

 Samenstelling van de GBC: De GBC wordt 
opgericht bij besluit van de gemeenteraad, die ook 
de samenstelling (vaste, variabele en adviserende 
leden) en de voorzitter vastlegt.  

Hier vindt je een model van gemeenteraadsbesluit 
zoals verspreid door de Vlaamse Overheid.  
 

 Participatietraject van burgers, middenveld en 
bedrijven vastleggen dat tijdens de herziening van 
het mobiliteitsplan zal doorlopen worden. 

http://www.mobielvlaanderen.be/docs/convenants/ontwerp%20raadsbesluit%20GBC_v27052013.doc
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Wie moet mee aan tafel 
zitten? Waarom is dat zo? 
 
We hebben het al een paar keer gehad over de GBC of de 
Gemeentelijke BegeleidingsCommissie, zoals het voluit 
heet. Naast de gemeente, die de GBC samenroept, zetelen 
volgende leden in de GBC als vaste leden: 
 

 De Lijn 
 MOW (Mobiliteit en Openbare werken, 

vertegenwoordigd door de mobiliteitsbegeleider) 
 Initiatiefnemer (niet relevant bij een 

mobiliteitsplan) 
 
Mogelijk verplicht uit te nodigen variabele leden: 

 Provincie 
 AWV 
 RWO 
 LNE 
 NMBS 

 
De mobiliteitsbegeleider kan je helpen met de exacte 
namen voor deze twee groepen instanties.  
 
Het staat je echter vrij om uit te nodigen wie je wil. Rijdt in 
jouw gemeente de TEC, de MIVB of een private 
busmaatschappij die georganiseerde ritten aanbiedt? Dan 
kan je die mee uitnodigen. Wil je graag een 
vertegenwoordiger van een belangengroep uitnodigen? 
Dan kan dat ook. Of wil je de rioleringsbeheerder 
uitnodigen of de beheerder van de openbare verlichting? 
Kan allemaal. 
 
Waarom de vaste en variabele leden aanwezig zijn, is 
evident: vaak gaat het plan ook over zaken die vallen onder 
hun centen en verantwoordelijkheid. De vrij te kiezen leden 

fungeren eerder als klankbord, en hebben een adviserende 
stem.  
 
Je kan er ook voor kiezen om de eerste vergaderingen met 
meer mensen te doen, en het eigenlijke planningswerk in 
kleinere groep te doen.  
Ervaring leert dat het moeilijk werken is met grote groepen 
in de tweede fase. Het is vaak beter om een actief 
participatieproces te doen en regelmatig terug te koppelen 
dan iedereen in één grote vergadering uit te nodigen. 
Vergaderingen met meer dan 12 personen zijn niet 
bevorderlijk voor het efficiënt verloop van het planproces.  
 
Doorgaans wordt er niet gestemd tijdens een GBC. Er wordt 
gezocht naar een consensus die voor iedereen een win-win 
inhoudt.  



 

     

Sin Declerc - Uitrit4 Mobiliteitsplannen for Dummies  

 

12 

 

Wie neemt de eindbeslissing? 
 
De gemeente neemt finaal de beslissing tot vaststelling in 
de gemeenteraad.  
 
De minister beslist finaal over of het plan geldig is, en volgt 
daarbij de beslissing van de kwaliteitsauditor.  
 
De leden van de GBC beslissen elk voor hun eigen domein 
wat ze haalbaar achten, en wat niet. 
 
Het gaat dus om een gedeelde verantwoordelijkheid, die in 
maximale consensus wordt genomen.  

Wat te doen als er geen 
consensus is rond de tafel? 
 
Mocht je onverhoopt niet tot een consensus kunnen 
komen, dan kan je drie zaken doen: 
 

1. Je kan een agendering vragen van je dossier op de 
regionale adviescommissie, en daar samen met de 
kwaliteitsauditor de kwestie bespreken. Hij of zij 
treedt dan als mediator op, en geeft sturend 
advies mee aan de GBC. Vraag je mobiliteits-
begeleider om hulp mocht dit geval zich voordoen. 
 

2. Je kan in de nota een minderheidsstandpunt laten 
noteren. Het gaat dan vaak over minder essentiële 
zaken voor het globale plan. Denk aan de 
routering van een buslijn: hoewel het een 
belangrijk punt is, staat het doorgaans niet de 
keuze voor dees of geen globaal beleid in de weg. 
Het is eerder een punt dat in latere discussie moet 
uitgeklaard worden. 
 

3. De gemeente is bevoegd voor wat op haar 
grondgebied gebeurt. Maar niet wanneer de 
hogere overheid hierover uitspraken doet. Dit heet 
het subsidiariteitsbeginsel.  
 
In sommige gevallen waar een hogere overheid 
bevoegd is, is het zinvol om de visie van de 
gemeente actief te laten opnemen in het 
mobiliteitsplan, met name indien alle vaste en 
variabele leden de visie ondersteunen.  
 
Op die manier kan een gemeente een suggestie 
door aan de hogere overheid. In vele gevallen 
worden dergelijke suggesties apart bijgehouden 
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door de bevoegde overheid, en overwogen bij de 
herziening van een RSV of Provinciaal ruimtelijk 
structuurplan. Hoewel deze ‘suggesties’ dus geen 
kracht van wet hebben, zijn ze wel een belangrijk 
signaal aan de hogere overheid.  

Wat doet de kwaliteitsauditor 
nog meer? 
 
De kwaliteitsadviseur staat voor vier taken in: 
 

 Advies aan de minister over de geldigheid van het 
plan of advies over de conformiteit van een 
planstap/project met het Vlaams Beleid 
 

 Kwaliteitsbewaking: Wordt aan best practices 
voldaan? Wordt de wetgeving gerespecteerd? 
 

 Zijn alle opties bekeken? Is er realistisch 
omgesprongen met beschikbaar budget? Komen 
ook de deelgemeenten aan bod, of enkel de 
hoofdgemeente? 
 

 Is er voldoende draagvlak en participatie voor de 
uitvoering? 
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Heb je nog vragen over dit 
document? Of heb je een 
offerte voor een sneltoets of 
mobiliteitsplan nodig? 
 
 
Stuur een mailtje naar info@uitrit4.be met je vraag en hoe  
en wanneer je liefst gecontacteerd wordt.  
 
We helpen je snel verder met een antwoord waar je wat 
aan hebt.  
 
 

mailto:info@uitrit4.be
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