
 

 

 

 
 

 
PROGRAMMA  
Mobiliteitstoets, MOBER en MER – Lesdag 2 

Vrijdag 5 mei 2023 | VAC Herman Teirlinck (Brussel Noord) - Zaal  01.16 Rik Wouters 

 

Enid Zwerts, adviseur verkeersplanning SUUNTA, docent PCVO Limburg - Afdeling verkeerskunde 
 

 

08.30 uur Onthaal 

09.15 uur Verwelkoming en kennismaking 

Karen Foubert, projectverantwoordelijke Vorming Professionals, VSV 

09.30 uur Kort overzicht mobiliteitseffectenbeoordelingen 

Enid Zwerts 

We hernemen kort een aantal elementen van lesdag 1: welke mobiliteitseffectenbeoordelingen bestaan er en 

hoe staat de discipline Mens-Mobiliteit van een milieu-effectenrapport in dit verhaal. 

 

09.50 uur Pauze 

10.00 uur MER-procedures en de rol van de discipline mobiliteit (deel 1) 

Lieselotte Van Egdom en Björn van Staeyen Dienst MER, Vlaamse Overheid 

De opmaak van een MER kent zeer specifieke procedures. Naast een Plan- en Project-MER, zijn er nog de 

MER-screening en de MER-ontheffing. We bekijken hoe de discipline mobiliteit aan bod komt in deze 

verschillende MER-procedures en wat er van uitwerking verwacht wordt. Ook de instrumenten die gehanteerd 

worden om de disciplines te beoordelen komen aan bod.  

11.00 uur Pauze 

11.10 uur MER-procedures en de rol van de discipline mobiliteit (deel 2) 

Dienst MER, Vlaamse Overheid 

De opmaak van een MER kent zeer specifieke procedures. Naast een Plan- en Project-MER, zijn er nog de 

MER-screening en de MER-ontheffing. We bekijken hoe de discipline mobiliteit aan bod komt in deze 

verschillende MER-procedures en wat er van uitwerking verwacht wordt. Ook de instrumenten die gehanteerd 

worden om de disciplines te beoordelen komen aan bod.  

12.45 uur Lunch 

  



 

 

 

 

 

 

 

13.30 uur Plan-MER- Project-MER 

Enid Zwerts 

In dit deel bekijken we specifiek de toepassing van het Plan-MER en Project-MER als vorm van 

mobiliteitseffectenbeoordeling. Wat staat in een Plan/Project-MER en hoe wordt de discipline Mens-Mobiliteit 

daarin uitgewerkt. Hoe beoordeel je de inhoud van een Plan/Project-MER. 

14.30 uur Oefening 

Enid Zwerts 

15.00 uur Pauze 

15.15 uur Globaal mobiliteitsadvies bij RUP’s, Masterplannen, verkavelingsaanvragen, … 

Enid Zwerts 

Naast de procedureel geregelde beoordelingskaders, zijn er nog verschillende andere planningsprocessen 

waarbij mobiliteitsadvies gewenst is maar niet procedureel is vastgelegd. Op welke wijze wordt er in die 

processen al dan niet met mobiliteit omgegaan en op welke wijze beoordeel je de voorstellen naar mobiliteit.  

16.15 uur Globale terugkoppeling  

Enid Zwerts 

We blikken terug op de twee dagen waarin de verschillende wijzen van mobiliteitsbeoordelingen aan bod 

kwamen. Specifieke vragen en opmerkingen die in de loop van de twee dagen naar boven kwamen worden 

bekeken en in groep beantwoord. Verschillen in aanpak tussen de verschillende gemeenten zijn hier zeker een 

element dat verder besproken zal worden. 

16.30 uur Einde 

 


