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Leeswijzer 

 

Deze bijlage 3. “Verslag participatie en tabel verwerking inspraakreacties Startnota” omvat 
verschillende documenten. 

 

- Verslag participatiemoment Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ruimtelijke 
herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord : tijdens de inspraakperiode op 
de startnota (1 juni - 30 juli 2018) werden 3 publieke participatiemomenten 
georganiseerd: in Wemmel op zaterdag 9 juni, in Zaventem op zaterdag 16 juni, en in 
Vilvoorde op zaterdag 23 juni. De weerslag van deze participatiemomenten is in dit 
verslag opgenomen. 
 

- Bijlage bij het verslag participatiemoment: als bijlage bij het bovengenoemde verslag 
werden de panelen gevoegd die op de participatiemomenten aan de bevolking werden 
getoond. Deze panelen waren meeromvattend dan enkel het GRUP voor de 
herinrichting van de Ring rond Brussel – deel Noord. De panelen betroffen het hele 
programma ‘Werken aan de Ring’. De panelen m.b.t. het geïntegreerd planningsproces 
zijn de 5 panelen op slides 9 t.e.m. 13 van deze bijlage. 
 

- Tabel verwerking inspraakreacties startnota: tijdens de inspraakperiode (1 juni - 30 juli 
2018) werden een heel aantal inspraakreacties op de startnota gegeven vanwege 
adviesverleners, bevolking, etc. Het betreft zowel inspraak via de website van het 
Departement Omgeving, als inspraak tijdens de bovengenoemde 
participatiemomenten. De inspraak wordt niet letterlijk en integraal weergegeven in 
deze bijlage, maar werd samengevat en vervolgens beantwoord. Deze tabel is een 
weergave van enerzijds de samengevatte inspraak; en anderzijds van hoe met de 
inspraak wordt omgegaan in de scopingnota en/of procesnota versie 2.  
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VERSLAG 

Participatiemoment Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ruimtelijke herinrichting van de 

Ring rond Brussel (R0) – deel Noord 

 

De Vlaamse Regering keurde op 18 mei 2018 de startnota en procesnota 1 goed. De raadpleging loopt van 1 juni tot en met 30 juli 2018. Er werden 3 

publieke participatiemomenten georganiseerd: 

- zaterdag 9 juni van 10u tot 13u in het Gemeentecomplex, Zijp 101 in Wemmel,  

- zaterdag 16 juni van 10u tot 13u in De Factorij, Keibergstraat 1 in Zaventem, 

- zaterdag 23 juni van 10u tot 13u in de Kruitfabriek, Steenkaai 44D in Vilvoorde. 

Voor deze participatiemomenten werd de werkvorm gebruikt van een infomarkt. Op deze infomarkt werden 2 standen voorzien: 1 in functie van het 

geïntegreerde planningsproces en 1 in functie van het algemene programma ‘Werken aan de Ring’.  

Voor het participatiemoment in functie van het geïntegreerde planningsproces werden 5 panelen (zie bijlage – slides 9-13) voorzien waarbij mensen van het 

planteam (het Departement Omgeving en De Werkvennootschap), werknemers van Antea (milieubeoordeling) uitleg verschaften over de 

planningsprocedure, de plandoelstelling, het planvoornemen en de manier waarop het onderzoek zal gebeuren. Er werd tevens een brochure ter 

beschikking gesteld. 

Tijdens het participatiemoment werden formulieren ter beschikking gesteld waardoor mensen de gelegenheid kregen om ter plaatse hun opmerkingen ook 

schriftelijk door de geven. 
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Voor het participatiemoment in functie van het algemene programma ‘Werken aan de Ring’ werden 8 panelen (zie bijlage – slides 1-8) voorzien. Ook hier 

konden mensen schriftelijk hun ideeën of opmerkingen formuleren. Omdat het onderscheid tussen het planningsproces en het algemene programma 

‘Werken aan de Ring’ voor aanwezigen misschien niet altijd even duidelijk te maken is, worden deze opmerkingen eveneens meegenomen in het verslag. 

Dit verslag geeft een samenvatting van alle mondelinge en schriftelijke ideeën, suggesties en opmerkingen die tijdens de participatiemomenten gegeven 

werden. In het verslag wordt geen verwerking van deze ideeën, suggesties en opmerkingen opgenomen. Deze verwerking zal gebeuren in de volgende fase, 

bij de opmaak van scopingsnota en de aanvulling van de procesnota door het planteam. 

Het is niet verplicht en vandaag ook niet gebruikelijk dat  dat mensen die een opmerking formuleerden een individueel antwoord krijgen van het planteam 

waarin hen wordt meegedeeld op welke manier rekening is gehouden met de ingediende ideeën, opmerkingen en suggesties. Het is een gangbare praktijk 

dat alle adviezen, opmerkingen en bezwaren over een bepaald onderwerp samen behandeld worden in de scopingsnota. De scopingsnota wordt 

gepubliceerd op de website en maakt daarna ook deel uit van het GRUP dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek. 

 

ZATERDAG 9 JUNI VAN 10U TOT 13U IN HET GEMEENTECOMPLEX, ZIJP 101 IN WEMMEL 

1. Aantal deelnemers infomarkt: 

106 

 

2. Mondelinge informatieve vragen, ideeën, opmerkingen, suggesties (op basis van notities van begeleiders bij de panelen): 

- Wat ligt er al vast en wat niet? Wordt het profiel zeker 3 doorgaande rijstroken + 2 rijstroken voor lokaal verkeer ? 

- Heel veel vragen m.b.t. de timing: wanneer wordt er gestart? Het duurt allemaal veel te lang!  

- Vragen i.v.m. de fasering: wordt er in fases gewerkt, waar zal men eerst starten? 

- Er zijn nog geen studies terug te vinden  m.b.t. ‘lucht’ 

- Het minderhinderplan zal toch niet werken, we zullen er toch last van hebben. 
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- Uitbreiding van de R0 zal meer verkeer aantrekken, niet minder. 

- Zullen in het RUP volledige percelen opgenomen worden, of enkel de delen die nodig zijn? 

- Vragen over fietsbrug thv Laarbeekbos. Ter hoogte van Laarbeekbos is de nood hoog voor een fietsbrug. De bestaande fietsonderdoorgang wordt 

hier niet gebruikt wegens te onveilig. 

- Veel algemene vragen over het volledige programma ‘Werken aan de Ring’. 

- Profiel thv Laarbeekbos: als dit bos ontzien worden, hoe ver komt de R0 dan richting Wemmel/Relegem? 

- Het zal toch onmogelijk zijn om Laarbeekbos niet te raken tijdens de werken. 

- De parallelweg wordt de sluipweg voor de doorgaande ringweg weg bij file en conflicten op de doorgaande ringweg. Hoe wordt dit vermeden? 

- Lokaal verkeer op parallelweg klopt niet, vermits hier heel wat regionaal verkeer op zal zitten ook (ontsluiting Heizelpaleis, bedrijventerreinen,…) 

- Wanneer wordt wat uitgevoerd? 

- Wateroverlast van R0 thv Wemmel/Relegem. Dit is momenteel al een probleem, wat tijdens/na werken aan de Ring? 

- Geluidsoverlast thv Wemmel/Relegem. 

- Welke ruimte wordt ingenomen thv Laarbeekbos? 

- De sneltram zou moeten rechtgetrokken worden t.h.v. de Boechoutlaan en door de knoop van de A12 en de R0 lopen zodat het niet nodig is met 

een hoge keermuur te werken ten noordwesten van de knoop. 

- Tram door knoop A12: kan het aangepaste tracé opgenomen worden in dit proces? 

- Waarom wordt Laarbeekbos beschermd en niet de bewoning/BAG/HAG aan de overzijde? 

- Als De Limburg Stirumlaan wordt afgesloten, zal al het verkeer langs de Steenweg op Brussel komen. Dit is niet wenselijk! 

- 4 huizen gelegen achter de Bowling. Wat gebeurt hiermee? Krijgen zij een afrit voor hun deur? 
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- Capaciteitsuitbreiding is niet goed. Waarom niet laten wat er ligt en inzetten op andere maatregelen (openbaar vervoer, belastingen, autogebruik 

duurder maken). 

- Op de infopanelen staat niets concreet. 

- Het GRUP zal geen concreet zicht geven op de geplande werken. Hoe kan dit dan beoordeeld worden? 

- Algemene suggestie om in het GRUP ook Park & Rides op te nemen. Specifieke vraag naar P+R in Wemmel. Andere suggestie is P+R op Parking C.  

- De werken leveren alleen voordelen voor mensen van buiten de rand, de inwoners van de rand ondervinden enkel de nadelen: sluipverkeer, 

geluidsoverlast, luchtvervuiling, hinder tijdens de werken. Er moeten ook initiatieven genomen worden voor de inwoners van de rand. Concrete 

vraag naar veilige fietspaden en goed openbaar vervoer (OV) die bijvoorbeeld de scholen en ziekenhuizen in de buurt ontsluiten. 

- Aan P+R moeten goede aansluitingen met openbaar vervoer (OV) zijn. Belangrijk zijn: prijs, snelheid en comfort. Zolang het OV geen winst oplevert 

zullen mensen de auto blijven gebruiken. Er moet ook nagedacht worden over tarifering. Bijvoorbeeld betalen om Brussel binnen te rijden in 

combinatie met gecombineerd ticket voor P+R en openbaar vervoer. 

- Op- en afrit Jette moet volwaardig knooppunt worden. 

- Er is in het plan nergens sprake van de treinen. Wat met de uitbouw van het GEN en de aansluitingen hierop?  

- Zal de ring verbreed worden? Zo ja, waar? Probleem is dat bestaande woningen dichter bij de ring zullen komen te liggen en/of dat groen bermen 

die als buffer dienen zullen verdwijnen. 

- Wordt de De Limburg Stirumlaan afgesloten? Nood aan fietspaden langs de De Limburg Stirumlaan. Nu zijn er voetpaden van 5 meter breed die tot 

niets dienen. 

- Is er samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten? Hoe verloopt die concreet? Komt er ook een 

bestemmingsplan in Brussel? 

- Wordt er in deze fase advies gevraagd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten? Kan men deze adviezen inkijken? 

- Ook financiële maatregelen nodig zoals rekeningrijden. 
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- Er zal hinder zijn tijdens de werken. Welke maatregelen zullen genomen worden om deze te beperken? 

- Niet alle werken mogen tegelijk uitgevoerd worden. Specifieke opmerking betreffende de A12: aan de ene kant de fietssnelweg, aan de andere kant 

de tram. Zal voor hinder zorgen in de omgeving. 

- Komt er een fietssnelweg van Lebbeke / Dendermonde naar Brussel via Wemmel? 

- Vraag naar fietssnelweg langs de R0. Vooral radiaal fietspad ter hoogte van Laarbeekbos belangrijk. 

- Zal het systeem van 3+2 wel werken? Hoe vermijden dat het doorgaand verkeer toch op de parallelwegen komt? 

- Wordt rekening gehouden met het NEO-project? 

- Wordt de impact van het project op de eventuele aanwezigheid van bijennesten (in de bodem) langs de R0 onderzocht?  Sommige zomergeneraties 

nestelen in schraalbegroeide plekken op zandige of lemige bodem. Aculea (de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt) zou bezig zijn met een 

inventarisatie van nestplekken in de bodem? 

- Er moet meer ruimte voorzien worden voor pechstroken/calamiteitenhaventjes in het ontwerp dan in de huidige toestand op de R0 aanwezig is. 

- Kan een aparte afrit voorzien worden voor prioritair verkeer (ziekenwagens) en evt. openbaar vervoer (bus) naar het ziekenhuis AZ Jette? Dit vanaf 

ca. oprit Zellik richting Wemmel tussen km-punt 47 en 45,5? Momenteel is er al een aanzet die er deels ligt. Dit kan levens redden op momenten 

dat ziekenwagens stil staan in de file op de ring. Wellicht zal men dit niet willen omwille van het ‘heilige’ Laarbeekbos dat dan een paar meter moet 

afgeven? Dit zou nochtans een goede quick win zijn. 

- Nogal wat vragen over de methodologische aanpak van het MER-onderzoek (veel is gebaseerd op modellen, hoe nauwkeurig is dat?) 

- Pleidooi om uniforme en makkelijke overstapmogelijkheden te hebben tussen de verschillende openbaar vervoerssystemen in de Brusselse rand 

(STIB, TEC, NMBS, De Lijn >> 1 ticketsysteem en alle vervoersystemen op elkaar afgestemd) 

- Geschiedt er in kader van het milieuonderzoek een bevraging van de nabije omwonenden die geaffecteerd worden door de werken? 

 

3. Schriftelijke ideeën, opmerkingen, suggesties: 
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Er werden door 39 aanwezigen op het ogenblik van de infomarkt zelf een schriftelijke reactie geformuleerd.  

 

4. Samenvatting ideeën, opmerkingen en suggesties (mondeling en schriftelijk): 

 

Onderwerp Idee, opmerking of suggestie Aantal personen die het 

idee, de opmerking of 

suggestie formuleerden 

Informatieve vragen of 

stellingen 

Wat ligt er al vast en wat niet? 1 

 Wanneer wordt er gestart? Het duurt allemaal veel te lang!  5 

 Wordt er in fases gewerkt, waar zal men eerst starten? 5 

 Zullen in het RUP volledige percelen opgenomen worden, of enkel de delen die nodig zijn voor 

de werken? 

1 

 Het minderhinderplan zal toch niet werken, we zullen er toch last van hebben. 1 

 Veel algemene vragen over het volledige programma ‘Werken aan de Ring’. 10 

 Op de infopanelen staat niets concreet. 1 

 Het GRUP zal geen concreet zicht geven op de geplande werken. Hoe kan dit dan beoordeeld 

worden? 

1 

 Is er samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten? Hoe 

verloopt die concreet? Komt er ook een bestemmingsplan in Brussel? 

1 
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 Wordt er in deze fase advies gevraagd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse 

gemeenten? Kan men deze adviezen inkijken? 

1 

 Komt er een fietssnelweg van Lebbeke / Dendermonde naar Brussel via Wemmel? 1 

 Wordt rekening gehouden met het NEO-project? 1 

 Vragen over de methodologische aanpak van het MER-onderzoek (veel is gebaseerd op 

modellen, hoe nauwkeurig is dat?) 

5 

 Geschiedt er in kader van het milieuonderzoek een bevraging van de nabije omwonenden die 

geaffecteerd worden door de werken? 

1 

 Pleidooi om uniforme en makkelijke overstapmogelijkheden te hebben tussen de verschillende 

openbaar vervoerssystemen in de Brusselse rand. 

6 

Plandoelstelling De plandoelstelling wordt 200% ondersteund. 1 

 Er moeten meer park & rides komen, bv. aan de treinstations, Wemmel, Parking C, ze moeten 

voorzien worden buiten Brussel en er moet meer ingezet worden op openbaar vervoer en fiets. 

4 

 Herinrichting van de Ring kan pas aangevat worden wanneer de bijkomende beloofde tram- en 

busverbindingen er zijn. 

2 

 Er is nood aan betere tangentiële openbaar vervoerverbindingen (langs ring Wemmel-Meise-

Grimbergen). Kan er een bus, mono-rail of tram langs de R0 met vele stops bekeken worden? 

2 

 Er is nood aan een afgesloten rustparking voor vrachtwagens. Nu stoppen deze op de 

pechstrook van de Ring als hun rijtijden op zijn of staan voor het K. Boudewijnstadion op de H. 

De Strooperlaan. 

1 

 De inrichting van een boeiend, avontuurlijk speelbos zou een enorme meerwaarde zijn in het 1 
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noordwesten van Brussel. 

 Vragen m.b.t. een veilig fietspad langs de De Limburg Stirumlaan. 1 

 Extra maatregelen voorzien bij de aanleg van de sneltram ter hoogte van de Plantentuin om 

geluidsoverlast van de tram en de A12 te beperken. 

1 

 Wat met het GEN? Waarom wordt dit niet meegenomen? 1 

 Vraag naar een fiets(snel)weg langs de R0 tussen Groot-Bijgaarden en Wemmel. 2 

 Vragen naar voldoende en veilige fietsverbindingen over de R0. 2 

Planvoornemen  Het tracé van de sneltram A12 t.h.v. Bever wordt best herzien samen met de heraanleg van de 

knoop A12/R0. 

2 

 Profiel 3+2? 2 

 Er moet meer ruimte voorzien worden voor pechstroken/calamiteitenhaventjes in het ontwerp 

dan in de huidige toestand op de R0 aanwezig is. 

1 

Alternatieven Komt de op- en afrit t.h.v. de bowling in Wemmel naast het gebouw? Het gebied rond 

Ronkelhof is een beschermd landschap. 

1 

 Lager aanleggen van de R0 t.h.v. Astridlaan en op- en afrit Wemmel. Dit geeft minder fijn stof, 

minder vertragingen en minder geluid. 

1 

 Bij de afweging van alternatieven wordt voorrang gegeven aan groen in plaats van bewoners 

(ontzien Laarbeekbos). Waarom? 

2 

 Uitrit parking C enkel voor bewoners en bij evenementen. 1 

 Toegang van de De Limburg Stirumlaan openlaten voor bewoners van Wemmel. 2 
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 De verbinding Wemmel – Brussel via de De Limburg Stirumlaan behouden bij afsluiten van de 

De Limburg Stirumlaan van de R0. 

2 

 Fietsverbindingen voorzien van speciale structuren die de plaatselijke fauna ten goede komen 

zodat er voor deze dieren geen te grote grenzen komen (ringslang, salamanders, kikkers, ...). 

1 

 Ter hoogte van Laarbeekbos is de nood hoog voor een fietsbrug. De bestaande 

fietsonderdoorgang wordt hier niet gebruikt wegens te onveilig. 

3 

 R0 afrit 10 richting N9 Asse behouden en richting N9 Brussel afsluiten. Oude afrit 10 R0 

binnenring heropenen voor <3,5T. 

1 

 Afrit 8 Wemmel sluiten 1 

 Op- en afrit Jette moet volwaardig knooppunt worden. 1 

 Kan een aparte afrit voorzien worden voor prioritair verkeer (ziekenwagens) en evt. openbaar 

vervoer (bus) naar het ziekenhuis AZ Jette?  

1 

 Voorstel: R0: 2V houden, E40 2V houden 1 

 Ook financiële maatregelen nodig zoals rekeningrijden. 1 

Plangebied Door het ontzien van Laarbeekbos komt de R0 dichterbij de bewoning. Vraag om deze 

‘opschuifzone’ zo klein mogelijk te houden. Het lijkt onmogelijk om het Laarbeekbos niet te 

raken. 

3 

Scoping milieubeoordeling Geluidsoverlast ter hoogte van de bewoning aan Laarbeekbos beperken door overkapping of 

geluidswanden. 

2 

 Probleem van sluipverkeer vandaag al en zeker bij afsluiten van de De Limburg Stirumlaan. 

Vraag naar maatregelen. 

4 



      

10 

 

 Uitbreiding van de R0 zal meer verkeer aantrekken, niet minder. 1 

 Zal het systeem van 3+2 wel werken? Hoe vermijden dat het doorgaand verkeer toch op de 

parallelwegen komt? Welk verkeer zit er op de parallelweg? Vrees dat er sluipverkeer op zal 

zitten. 

3 

 Zoveel mogelijk beperkten van kappen van oude bomen, struiken, hagen. 1 

 Geen werken uitvoeren in het voorjaar en het broedseizoen en kunnen interessante graszodes 

verplaatst worden zodat de plaatselijke zadenbank niet verloren gaat?  

1 

 Vraag naar studies m.b.t. ‘lucht’. 1 

 Effecten op Laarbeekbos? Het lijkt onmogelijk om hier geen effecten te hebben. 2 

 Wateroverlast van R0 thv Wemmel/Relegem is momenteel al een probleem, wat tijdens/na 

werken aan de Ring? 

1 

 Er zal hinder zijn tijdens de werken. Welke maatregelen zullen genomen worden om deze te 

beperken? 

1 

 Wordt de impact van het project op de eventuele aanwezigheid van bijennesten (in de bodem) 

langs de R0 onderzocht?   

1 

 

 

ZATERDAG 16 JUNI VAN 10U TOT 13U IN DE FACTORIJ, KEIBERGSTRAAT 1 IN ZAVENTEM 

 

1. Aantal deelnemers infomarkt: 
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78 

 

2. Mondelinge informatieve vragen, ideeën, opmerkingen, suggesties (op basis van notities van begeleiders bij de panelen): 

- Veel vragen over hoe de procedure verloopt en wat de timing ervan is 

- Vragen omtrent de uitvoering: de timing en de fasering van de werken 

- Vragen over de afbakeningslijn van het plangebied: krijgt alles binnen de lijn dan een andere bestemming? 

- De uitbreiding op het viaduct zal nooit lukken, het viaduct is niet gemaakt om daar 4 rijstroken aan te leggen. 25 jaar geleden heeft men dit al eens 

geprobeerd en na een tijdje is dit afgevoerd omdat het viaduct dit niet kon dragen. 

- Goed idee, de scheiding van lokaal en doorgaand verkeer, nu zijn de weefbewegingen veel te gevaarlijk, ook de snelheid is nu veel te hoog, moet 

naar omlaag gebracht worden 

- Mensen die in Sint-Stevens-Woluwe wonen, worden volledig geïsoleerd. Ze zijn bezorgd om de ontsluiting van hun dorp en de aansluiting richting 

R0 en Zaventem. 

- Vrees voor toename van sluipverkeer. 

- Mensen willen een auto- ontsluiting van Sint-Stevens-Woluwe richting Henneaulaan, via een opgewaardeerde Belgicastraat (nu een smal -

noodweggetje). Als deze doorgang ook enkel mogelijk is voor plaatselijk verkeer (via bvb camera en nummerplaatherkenning) dan wordt het 

sluipverkeer quasi volledig gebannen. 

- De aansluiting van de Jozef van Damstraat naar de R22 blijft noodzakelijk. 

- Vraag naar fiets- en voetgangers oversteken. 

- Bezorgdheid over de bijkomende ontwikkelingen die in Sint-Stevens-Woluwe nog gepland staan. Bezorgd omwille van het bijkomende verkeer dat 

hierdoor gegenereerd gaat worden en ook weg moet. 
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- Vragen rond het fietspad R22: 

- waarom een tunnel in overstromingsgebied? 

- waarom kon dit niet meegenomen worden in de vorige werken?  

- Vraag over onteigeningen. 

- Slechte busverbindingen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem Centrum/Diegem. 

- Geluidsoverlast in de huidige situatie (Kraainem, verkeerswisselaar, hoger gelegen woningen Oudstrijderslaan?), geluid wordt versterkt door 

reflectie op gebouwen, vraag om meetpunt. 

- Vraag over relatie van proces R0 met Curieuze Neuzen-project  

- Wel geluidsmetingen voorzien, waarom ook geen luchtmetingen 

- Natuurwaarde bosje t.h.v. verkeerswisselaar onderschat op biologische waarderingskaart (BWK) ? 

- Aanwezigheid van vossen e.a. in driehoek tussen R0, R22 en E40 

- Wat zal er gebeuren met de Pietre Schroonsstraat in Machelen? Wordt deze autoluw / autovrij gemaakt? Wat met openbaar vervoer? Suggestie om 

éérichtingsverkeer te overwegen. Een aandachtspunt is alleszins afstemming met geplande werken op de Woluwelaan / R22 – deelfase 2 (werken 

van AWV)    

 

3. Schriftelijke ideeën, opmerkingen, suggesties: 

Er werden door 74 aanwezigen op het ogenblik van de infomarkt zelf een schriftelijke reactie geformuleerd.  

 

4. Samenvatting ideeën, opmerkingen en suggesties (mondeling en schriftelijk): 
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Onderwerp Idee, opmerking of suggestie Aantal personen die het 

idee, de opmerking of 

suggestie formuleerden 

Informatieve vragen en 

stellingen 

Hoe verloopt de procedure en wat is de timing? 5 

 Wat is de timing en de fasering van de werken? 5 

 Vragen rond het fietspad R22: 

- waarom een tunnel in overstromingsgebied? 

- waarom kon dit niet meegenomen worden in de vorige werken?  

2 

 Vraag over onteigeningen. 1 

 Vraag over relatie van proces R0 met Curieuze Neuzen-project   1 

Plandoelstelling Goed idee, de scheiding van lokaal en doorgaand verkeer, nu zijn de weefbewegingen veel te 

gevaarlijk, ook de snelheid is nu veel te hoog, moet naar omlaag gebracht worden. 

1 

 Vraag naar een betere ontsluiting via openbaar vervoer vanuit Sint-Stevens-Woluwe, 

bijvoorbeeld door: 

- Tram te verlengen tussen Roodebeek en Zaventem luchthaven 

- Tram van Everestraat naar Bordet 

- Busverbinding naar Sint-Lucas 

- Openbaar vervoer (OV) van Zaventem naar Kraainem 

3 
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 Heeft het zin om een Ring te hebben met 6 rijbanen tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-

Woluwe, als het verder gaat in 2 rijbanen? 

1 

 Vraag naar veilige fiets- en voetgangersverbindingen over de R0. 4 

 Vraag naar park & rides voor: 

- mensen van Sterrebeek, Moorsel en rond Zaventem  

- mensen die van E40 richting Brussel of ring gaan 

4 

 Door de verbreding, de aanleg van parallelwegen, wordt de berm die momenteel veel geluid 

tegenhoudt afgegraven. Is dat echt nodig? 

2 

 Het viaduct is niet gemaakt om daar 4 rijstroken aan te leggen.  1 

Planvoornemen  Krijgt alles binnen de lijn van het plangebied een andere bestemming? 1 

Alternatieven De Belgicastraat openhouden voor bewoners.  2 

 Verbreding van Belgicastraat moet ook onderzocht worden. 1 

 Vraag naar motivering wijziging lokale verkeerssituaties. 1 

 De fietstunnel onder de Leuvensesteenweg heeft weinig zin. Tunnels zijn onveilig. Beter wordt 

een brug voorzien. 

12 

 Het afsluiten van de oprit naar de Ring via de Woluwelaan is niet aanvaardbaar. 10 

 Goed idee om geen link meer te voorzien tussen de Ring en Woluwedal, vermits de R22 niet 

meer gebruikt wordt door Ring-gebruikers. 

1 

 Het verkeer dat naar de luchthaven moet, niet via de Ring sturen. Zorgen voor een 1 
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rechtstreekse verbinding naar de luchthaven. 

 Er moet een goede autoverbinding blijven tussen Sint-Stevens-Woluwe naar het centrum 

zonder al te veel tijdsverlies.  

15 

 De Belgicastraat (en Van Damstraat) moet(en) open blijven voor bewoners. 7 

 Verbreding van Belgicastraat moet ook onderzocht worden. 1 1 

Plangebied Krijgt alles binnen de lijn van het plangebied een andere bestemming? 1 

Scoping milieubeoordeling Vraag naar meer geluids- en luchtkwaliteit in Kraainem - Karel Verhaegenlaan. 1 

 Graag geluid en luchtmetingen in onze streek: Laag-Kraainem - Verhaegenlaan - kruising E40 - 

Ring. Deze omgeving is vandaag reeds onleefbaar. 

1 

 Onderzoek naar sluipverkeer. 2 

 De recente mobiliteitsonderzoeken zijn niet representatief door de vele werken die de voorbije 

tijd plaatsvonden in de enclave Van Damstraat / Leuvensesteenweg / Korenveld. 

2 

 Wat zijn de mobiliteitseffecten wanneer Sint-Stevens-Woluwe enkel kan bereikt worden via de 

Leuvensesteenweg? 

2 

 De huidige berm met beplanting bestaat meer dan 30 jaar en is uitgegroeid tot waardevol bos 

met diverse planten en diersoorten. Door de verbreding van de ring loopt dit bos gevaar om 

geheel of gedeeltelijk te verdwijnen. Zal dit grondig worden onderzocht in de MER-studies? 

1 

 Door de aanleg van de parallelwegen verdwijnen de bestaande bermen achter Bloemenveld, 

Bosrankstraat en verder richting de Hector Henneaulaan. Als dit gebeurt, wat komt er dan in de 

plaats voor de buffering van het geluid? 

1 
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 Bezorgdheid over de bijkomende ontwikkelingen die in Sint-Stevens-Woluwe nog gepland 

staan. Bezorgd omwille van het bijkomende verkeer dat hierdoor gegenereerd gaat worden en 

ook weg moet. 

1 

 Wel geluidsmetingen voorzien, waarom ook geen luchtmetingen 1 

 Natuurwaarde bosje t.h.v. verkeerswisselaar onderschat op BWK ? 1 

 Aanwezigheid van vossen e.a. in driehoek tussen R0, R22 en E40   1 

 

ZATERDAG 23 JUNI VAN 10U TOT 13U IN DE KRUITFABRIEK, STEENKAAI 44D IN VILVOORDE 

1. Aantal deelnemers infomarkt: 

25 

 

2. Mondelinge informatieve vragen, ideeën, opmerkingen, suggesties (op basis van notities van begeleiders bij de panelen): 

- Vragen over het verloop van de procedure en de timing van het GRUP 

- De Woluwelaan mag tijdens de werken aan de R0 nog niet afgesloten worden zodat deze als doorgaande weg kan gebruikt worden tijdens de 

werken 

- Algemene vragen over het milieuonderzoek: welke disciplines, grootte studiegebied. 

- Vraag waar informatie te vinden is => folder meegegeven, verwezen naar hoofdstuk 4 in Startnota. 

- Methodologische vragen over discipline lucht. 

- Opmerking dat ‘alles voor de fiets’ is. 
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- Vraag of het milieuonderzoek ook gezondheidskosten in beeld brengt. 

- Complimenten voor het participatief traject en vraag of dat ook voor andere Vlaamse dossiers (met name luchthaven Zaventem) kan gebeuren. 

  

3. Schriftelijke ideeën, opmerkingen, suggesties: 

Er werden door 18 aanwezigen op het ogenblik van de infomarkt zelf een schriftelijke reactie geformuleerd.  

 

4. Samenvatting ideeën, opmerkingen en suggesties (mondeling en schriftelijk): 

Onderwerp Idee, opmerking of suggestie Aantal personen die het 

idee, de opmerking of 

suggestie formuleerden 

Informatieve vragen en 

stellingen 

Vragen over het verloop van de procedure en de timing van het GRUP 3 

 Algemene vragen over het milieuonderzoek: welke disciplines, grootte studiegebied. 3 

Plandoelstelling Liefst goed op elkaar afgestemd openbaar vervoer en haltes. 1 

 De fietsbrug over het kanaal ter hoogte van Drie Fonteinen is niet zo nuttig, noch op korte en 

noch op lange termijn, vermits er reeds alternatieven zijn en het aantal gebruikers beperkt zal 

zijn. 

1 

 Investeren in onderhoud van wegen, fietspaden en de omgeving. 1 

 Doortrekken van de R22 fietssnelweg op Brussels grondgebied? 1 

 De verbreding van de 4-armentunnel is prioritair. 1 
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Alternatieven Oneigenlijk gebruik verkeerswisselaar A12 als sluipweg 1 

 De aansluiting R22 met ring moet blijven.  1 

 Tolheffing of aparte rijstroken voor zware vrachtwagens 1 

Scoping milieubeoordeling Vraag naar minder hinder maatregelen bij uitvoering van de werken op de R0, bv. geen werken 

op de Woluwelaan tijdens de werken aan de R0. De Woluwelaan kan dan als doorgaande weg 

gebruikt worden in beide richtingen. 

2 

 Problemen met grondwater ter hoogte van de Albert I-laan en de Brusselsesteenweg 2 

 Vraag naar maatregelen tegen sluipverkeer 1 

 Teveel verkeer geeft vervuiling: geluidsoverlast, fijn stof,... De negatieve effecten geven 

gezondheidsproblemen. 

 

 



Waarom 
Werken aan de Ring?

Groenzones en woonkernen 
raakten versnipperd

Zowel woonkernen als groengebieden 
werden doorgesneden of abrupt 
onderbroken door de Ring of een  
op- of afrit. De Ring werd zo een 
barrière voor mens en dier.

4Sluipverkeer genereert overlast 
in omliggende gemeenten

Gemeenten langs de Ring kreunen al 
jaren onder het sluipverkeer en een 
slechte luchtkwaliteit. Verkeer dat niet 
thuishoort in woonomgevingen zoekt 
noodgedwongen een uitweg, weg van 
de Ring met zijn structurele files en 
ongevallen. 

3

De regio blijft groeien

Ook de economische 
ontwikkeling van de regio 
zet door. Aangepaste 
ontsluitingsmogelijkheden voor 
fiets, openbaar vervoer en 
auto zijn meer dan ooit nodig.

5

Complexe infrastructuur 
veroorzaakt onveiligheid en files

1

Op- en afritten liggen kort bij elkaar waardoor erg korte 
weefbewegingen noodzakelijk zijn. De Ring krijgt zowel 
internationaal, nationaal als lokaal verkeer te verwerken. 
Doorgaande en lokale verkeersstromen rijden door 
mekaar en creëren structurele files en onveilige situaties. 

ZAVENTEM

ZAVENTEM

DIEGEM-ZUID

ZA AAN

E40 

De weginfrastructuur
is verouderd

2

De oudste delen van de Ring dateren al uit de jaren 
vijftig. Op een regelmatig onderhoud na, werd 
de infrastructuur sindsdien niet meer vernieuwd. 
Bepaalde delen zijn dan ook aan vervanging toe.

1958

1977

1976

1974

Brussel

A12

E40

E40

E19

E40

E40

N9

N8

N1
N21

N2

R21

R20

R22

R22

R21

R20
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openbaar
vervoer

fiets

auto

P+R

Samenwerken aan 
leefbaarheid en bereikbaarheid 
in en rond Brussel

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Door ruimte te creëren voor groene en lokale 
verbindingen verminderen we de barrièrewerking van 
de Ring voor mens en dier. We zetten voluit in op een 
Ring die verbindt in plaats van verdeelt.
Samen met de inwoners van de omliggende gemeenten 
onderzoeken we hoe we met de werken aan de Ring 
de leefbaarheid kunnen verhogen, hoe we sluipverkeer 
kunnen aanpakken, hoe we de luchtkwaliteit kunnen 
verbeteren en de geluidshinder beperken.

We willen de Vlaamse rand en Brussel opnieuw beter leefbaar 
en beter bereikbaar maken. Door in te zetten op diverse 
aspecten creëren we een omgeving waar het aangenaam 
wonen en werken is.

Ruimte en verbindingen 
voor groen en dieren 

Versterken van 
de verschillende 
vervoersmodi
Om in de toekomst een 
duurzame mobiliteit te 
verzekeren, zullen we de 
verschillende vervoersmodi 
op en langs de Ring moeten 
uitbouwen en versterken. 
We zetten bewust in op 
een mobiliteit waarbij het 
veilig combineren van auto, 
fi ets en openbaar vervoer 
gestimuleerd wordt.

Multimodale 
knooppunten

Om het combineren van 
vervoersmodi eenvoudig 
en veilig te maken, bouwen 
we nieuwe Park & Rides uit. 
Hier kan je snel overstappen 
van de auto of de fi ets op 
het openbaar vervoer en 
omgekeerd. 

1 2

Ruimte en verbindingen 
voor voetgangers en fi etsers

Verhogen van de leefbaarheid 
voor wie er woont of werkt

3

1

2
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P+R

Tijd voor actie

We verbeteren de 
leefbaarheid van 
woon- en  werk-
gebieden

We bannen het 
sluipverkeer uit de 
woonkernen en maken 
ze zo aangenamer 
om wonen. Een betere 
bereikbaarheid en 
landschappelijke 
inpassing van 
bedrijventerreinen zorgt 
voor een aantrekkelijke 
werkomgeving.

We investeren
in fi etsinfrastructuur

Met de aanleg van zo’n 40 km nieuwe 
fi etsinfrastructuur en het verder uitbouwen 
van de fi etsvoorzieningen stimuleren we 
verplaatsingen met de fi ets.

We investeren in meer 
en beter openbaar vervoer

Drie nieuwe tram(bus-)lijnen – 
samen goed voor 60 km - zorgen 
voor een vlotte verbinding tussen 
de Noordrand en de hoofdstad. 

53 4

We vereenvoudigen 
het kluwen van 
op- en afritten

Door de knooppunten 
van op- en afritten te 
vereenvoudigen, werken 
we aan een betere 
doorstroming en een meer 
logische infrastructuur.

We scheiden 
doorgaand van 
lokaal verkeer op de Ring

Om dit te realiseren leggen we 
een parallelrijbaan aan voor het 
lokale verkeer. Zo halen we de 
gevaarlijke weefbewegingen 
eruit: voertuigen die kriskras door 
mekaar rijden om de Ring op te 
rijden of een afrit te nemen. 

1

We verbinden 
de grote groenzones 

Groene verbindingen en 
oversteken geven ook de 
dieren langs de Ring meer 
ruimte. Het wegwerken van 
de versnippering van de 
groenzones versterkt de 
recreatieve verbindingen 
voor fi etsers & wandelaars.2

Met de Werken aan de Ring zet 
De Werkvennootschap voluit in op een leefbare 
en werkbare omgeving in de gemeenten rond de 
Ring, op een vlotter en veiliger verkeer, op een 
mobiliteit die bewust inzet op veilig combineren 
van fi ets, openbaar vervoer en auto, op een ring 
die verbindt in plaats van verdeelt.

Brussel

A12

E40

E40

E19

E40

RINGTRAMBUS

SNELTRAM 
NAAR 
WILLEBROEK

LUCHTHAVENTRAM

KANAALROUTE

HST
N9

N8

N1
N21

N2

R21

R20

R22

R22

R21

R20

.be

Overzichtskaart R0
auto - tram en bus - fiets

Het volledige programma 
van Werken aan de Ring 
in een oogopslag
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Investeren in 
weginfrastructuur
De huidige inrichting van de Ring is 
onoverzichtelijk en niet meer aangepast aan de 
verkeersstromen van vandaag. Met structurele fi les 
en tal van ongevallen tot gevolg. We zetten met 
de herinrichting van de Ring dan ook voluit in op 
meer veiligheid en een vlottere doorstroming. 

Parallelbanen scheiden 
lokaal van doorgaand verkeer

Om de Ring rond Brussel 
veiliger te maken, worden 
lokaal en doorgaand verkeer 
gescheiden. Zo verminderen de 
gevaarlijke ‘weefbewegingen’ 
van voertuigen die kriskras door 
elkaar rijden om de Ring op te 
rijden of een afrit te nemen.

We gaan de huidige Ring 
herinrichten met hoofd- en 
parallelbanen. Hoofdbanen 
voor het doorgaande verkeer: 
verkeer dat de Ring gebruikt 

voor langere afstanden, van 
de ene snelweg die op de Ring 
uitkomt naar de andere. 

Parallelbanen voor het lokale 
verkeer: verkeer dat de Ring 
gebruikt om een op- of afrit te 
nemen naar een gemeente in 
de Vlaamse Rand of het Brussels 
Gewest. De parallelrijbaan 
biedt ook een oplossing om het 
sluipverkeer weg te leiden van 
de omliggende gemeenten. 

Compacte verkeerswisselaars 
creëren een overzichtelijke infrastructuur

zonder
parallelrijbaan

met
parallelrijbaan

lokaal
verkeer

doorgaand
verkeer

doorgaand
verkeer

lokaal
verkeer

lokale
verbinding

lokaal
verkeer

De verkeerswisselaars verbinden 
de Ring met andere snelwegen 
en lokale invalswegen. Deze 
knooppunten zijn vandaag 
nodeloos complex. Bij de 
herinrichting van deze 
knelpunten streven we naar 
compacte verkeerswisselaars 
met een minimum aan verloren 
ruimte in de knoop.

Zo willen we directe en 
logische verbindingen maken 
die een vlotte  doorstroming 
van het verkeer bevorderen. 
Elke verkeerswisselaar wordt 
geïntegreerd in het omliggende 
landschap. Door te kiezen voor 
compacte knopen, geven we 
bovendien ruimte terug aan de 
omgeving.

concept

parallelstructuur Parking C

parallelstructuur Zaventem

parallelstructuur Zellik

R22

Parallelle rijstroken Lokaal verkeer Knooppunt Doorgaand verkeer Op- en afritten Lokaal verkeer

E40

E40

E19

A12
R22

R22

Romeinse Steenweg

A201

Gent

Brussel Leuven

Antwerpen

Antwerpenhuidige toestand

Romeinse Steenweg

E40

E40

E19

A12

A201

Gent

Brussel Leuven

Antwerpen

Antwerpenna heraanleg
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Investeren in nieuwe 
en bestaande fi etsinfrastructuur
(T)rap naar Brussel

Kraainem

Leuven

Brussel

Haacht

Mechelen

Zemst

Kapelle 
op den Bos

Grimbergen

Wemmel

Meise

Londerzeel

Dendermonde

Aalst

Asse

Lebbeke

Ternat

Denderleeuw

Vilvoorde

Machelen

Zaventem

Herent

Kampenhout

bestaande of geplande regionale fietsverbindingen

quick - wins fietssnelweg

Brusselse fietsinfrastructuur 

Veiligheid

- verkeer scheiden van elkaar
- vrijliggende fi etspaden
- ongelijkgrondse kruispunten

Comfort

- breed fi etspad met ruime 
bochten en een vlak 
parcours

- aangepaste verlichting
Continuïteit

- constant kwaliteitsniveau
- goede signalisatie
- confl ictvrij

Integratie
- aansluiting met openbaar vervoer
- veilig overstappen op tram of bus
- aangepaste fi etsstallingen

Aantrekkelijkheid

- aandacht voor luchtkwaliteit, 
lawaaihinder en publieke ruimte

- inpassing in de omgeving
- samenhangende groenstructuur

Kraainem

Leuven

Brussel

Haacht

Mechelen

Zemst

Kapelle 
op den Bos

Grimbergen

Wemmel

Meise

Londerzeel

Dendermonde

Aalst

Asse

Lebbeke

Ternat

Denderleeuw

Vilvoorde

Machelen

Zaventem

Herent

Kampenhout

bestaande of geplande regionale fietsverbindingen

quick - wins fietssnelweg

Brusselse fietsinfrastructuur 

Om de fi ets verder te versterken als een 
volwaardig transportmiddel voor woon-
werkverkeer, werken we ‘missing links’ in 
het fi etsnetwerk weg. We zorgen voor 
kwalitatieve fi etsinfrastructuur en willen zo 
mensen stimuleren zo vaak mogelijk de fi ets 
te gebruiken.

We investeren in fi etssnelwegen die 
de Vlaamse rand veilig en vlot met de 
hoofdstad verbinden, maar verbeteren ook 
andere fi etsvoorzieningen die de lokale 
en recreatieve fi etsers ten goede komen. Er 
komen onder meer nieuwe fi etspaden langs 
het tracé van de Ringtrambus en nieuwe of 
verbeterde fi etsverbindingen langs, onder en 
over de Ring.
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Investeren in hoogwaardig 
openbaar vervoer
Brabantnet: drie extra tram(bus)lijnen 

Ringtrambus
- nieuwe lijn die belangrijke locaties 

in de Noordrand verbindt, zoals de 
Heizel, het station van Vilvoorde en 
Brussels Airport 

- nieuwe fi etsinfrastructuur langs het 
hele tracé

Sneltram
- langs de A12 van het Fort van Breendonk 

naar Brussel Noord in slechts 40 minuten 
- haltes in Willebroek, Londerzeel, Meise 

en Strombeek-Bever 

Luchthaventram
- van het hart van de hoofdstad 

naar de luchthaven in 25 minuten
- ter hoogte van de NAVO is er 

aansluiting op het bestaande 
tramsporennet

We willen de vele automobilisten op en rond de Ring 
meer alternatieven bieden. Daarom versterken we 
het openbaar vervoer. De drie voorziene lijnen vullen 
een leemte op in het huidig aanbod. 

Met het Brabantnet willen we bijdragen aan een 
betere leefkwaliteit door te zorgen voor:

A12

E19

E40

E40

P+R
P+R

P+R

P+R

P+R
P+R

P+R

Bestaand
treinstation

Bestaande
Tram- en Metronet

Bestaande
Treinnet

Brabantnet Park and Ride

Minder tijdverlies

Openbaar vervoer 
moet vandaag snel 
en effi ciënt zijn. Het 
Brabantnet wil de 
reistijd terugdringen, 
zodat we meer tijd 
overhouden voor wat 
echt belangrijk is.

1 Meer kwaliteit

Kwalitatief openbaar 
vervoer vormt een 
ijzersterk alternatief voor 
de auto en de dagelijkse 
fi les. Een kwalitatieve 
verbinding, zodat u niet 
enkel weet wanneer 
u vertrekt, maar ook 
wanneer u aankomt. 
Daarnaast kwalitatieve 
voertuigen, met een hoog 
comfort voor de reizigers. 

2 Meer mobiliteit

Het Brabantnet is een 
belangrijke schakel om 
de Vlaamse rand weer in 
beweging te krijgen, in 
samenwerking met Brussel 
en nauw afgestemd 
op ander (openbaar) 
vervoer. Park & Rides 
zullen snel overstappen 
van het ene op het 
andere vervoersmiddel 
mogelijk maken.

3

Sneltram

Ringtrambus

Luchthaventram

concept

concept
concept

concept
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Investeren in  
lokale verbindingen
Sinds 1958 doorsnijdt de Ring de 
gemeenten in de Vlaamse Rand. De 
aanleg van de R0 zorgde voor een 
grootschalige groei in de regio, tegelijk 
ging de R0 een barrière vormen voor 
de omliggende woonkernen en het 
landschap. We grijpen de herinrichting 
van de R0 aan om die barrièrewerking 
van de Ring te verminderen en de 
lokale verbindingen te versterken.

De lokale verbindingen zijn er in vele 
gedaanten: grote invalswegen die de 
Ring kruisen of lokale straten tussen 
woonwijken, verbindingen over en 
onder de Ring van het fietsroutenetwerk 
of groenverbindingen.

Met de lokale verbindingen willen 
we meer doen dan enkel een 
barrière overbruggen, ze moeten 
een verbindende publieke ruimte 
worden tussen de woonwijken en 
landschappen langs beide zijden van 
de Ring. Bruggen maken we groener 
en integreren we in het landschap. 
Onderdoorgangen trekken we open 
zodat er voldoende natuurlijk licht 
binnenstroomt en ze ruim aanvoelen.

Groene bermen voor een 
aangename fietservaring

Ruime 
onderdoorgangen 
met veel natuurlijke 
lichtinval

Integratie in het 
landschap dankzij 
groene buffers

concept

concept

Investeren 
in groen
Door de aanleg van de R0 werden natuur- en 
boskernen doorsneden, waterlopen werden 
toegedekt. Daardoor ontstonden barrières 
in het ecologisch systeem en raakte het 
leefgebied voor flora en fauna versnipperd. 
 
Ontsnippering
De Werken aan de Ring bieden nu de 
mogelijkheid om deze ontsnippering tegen 
te gaan. 

- Met compacte verkeerswisselaars geven we 
ruimte terug aan de omgeving en versterken 
we bestaande groenzones. 

- Door middel van ecopassages en –tunnels 
op strategisch gekozen locaties, verbinden 
we geïsoleerde natuurgebieden opnieuw 
met mekaar. 

Grote groenpolen
De Vlaamse Rand telt een aantal 
grote recreatieve groenpolen: 
het Laarbeekbos in Jette, het 
Tangebeekbos en het domein 
Drie Fonteinen in Vilvoorde en de 
Woluwevallei in Zaventem en Sint-
Stevens-Woluwe.  

Open ruimtegebieden
Daarnaast zijn er tal van waardevolle 
open ruimtegebieden,  bijvoorbeeld 
het gebied rond Hooghof en Ronkelhof, 
de akkers aan het Populierendal en de 
open ruimte aan het Woluweveld. 

Al deze gebieden willen we op een 
kwalitatieve manier weer met mekaar 
verbinden.

Plantentuin Meise Prinsenkasteel

Drie Fonteinen

Trawool

Landschap Zuid

Groen Link

Groen Link

Tangebeekbos

Groenweg

Hoogveld

Ossegempark

Laarbeekbos
Dielegembos

Moeras van Ganshoren

Koning
Boudewijnpark

Park van Laken

Kerkhof van Laken

Park Turn en Taxis

Kasteel van Bever
Beverbos
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Nieuwe onderzoeksvragen voor 
Werken aan de Ring
Tijdens de infomarkten in maart 2018 kregen we heel wat feedback en vragen bij het voorgestelde project.
Al deze feedback is geïnventariseerd en grondig besproken met het team Werken aan de Ring. Op basis hiervan hebben 
we nieuwe onderzoeksvragen geformuleerd waarvan de haalbaarheid nu op alle vlakken (ruimte, financieel, technisch, timing,…) 
wordt onderzocht:

1.   Is het ontwerp aangepast aan de mobiliteit van de toekomst?
2.  Kan de pechstrook ingezet worden als carpoolstrook, spitsstrook of bijkomende openbaar vervoersstrook 
     met of zonder haltes?
3. Wat zijn de mogelijkheden om een modal shi� te realiseren?
4. Kan er een fietspad aangelegd worden langs de Ring?
5. Kan de wateroverlast in de Vlaamse rand beperkt worden door waterbuffering op de Ring?
6. Zijn overkappingen wenselijk en haalbaar?
7.  Waar moeten er geluidsschermen geplaatst worden?



Wat willen we bereiken?

Het programma Werken aan de Ring omvat de ruimtelijke herinrichting 
van de Ring rond Brussel tussen en met inbegrip van de verkeerswisselaars 
Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe.

In de plandoelstelling leggen we uit wat we willen bereiken:

  

In functie hiervan zullen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
een aantal bestemmingswijzigingen opgenomen worden die, zoals omschreven 
in het planvoornemen, moeten bijdragen aan:

  • Het verhogen van de leefbaarheid rondom de Ring
  • Het verminderen van de barrièrewerking van de Ring
  • De multimodale bereikbaarheid van de Vlaamse Rand en Brussel
  • Een veilige en vlotte weginfrastructuur
  • De ruimtelijke inpassing van de infrastructuur

• De verkeersveiligheid verhogen 
 en de doorstroming verbeteren

• De werk- en leefomgeving 
 rond de ring verbeteren en 
 het sluipverkeer verminderen

• De multimodale bereikbaarheid        
 van de regio verhogen 

• De infrastructuur inpassen in 
 het landschap, groene, blauwe 
 en ecologische verbindingen 
 versterken en de barrièrewerking  
 van de R0 verminderen



Situering plangebied
Deze figuur gee� een ruwe indicatie van het projectgebied voor de ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) -  
deel Noord. Pas in een volgende fase kan het plangebied nauwkeurig worden afgebakend. 

Het mogelijk plangebied is de zone in het Vlaams Gewest waarin bestemmingswijzigingen nodig zijn voor 
de ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel.

Het projectgebied omvat alle zones waarop de ruimtelijke herinrichting van de Ring betrekking hee�:
 
    •  Zowel de zones op grondgebied van het Vlaams Gewest 
            die in het geïntegreerd planningsproces vervat zijn

    •  Als de zones op grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
            die niet in dit geïntegreerd planningsproces vervat zitten
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GRUP
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) is een plan opgemaakt door het 
Vlaams Gewest waarin bestemmings-
wijzigingen in een bepaald gebied 
worden vastgelegd.

Geïntegreerd planningsproces

WAT BETEKENT…
MER 
Het milieueffectrapport onderzoekt 
mogelijke gevolgen van bepaalde 
activiteiten of ingrepen op mens en 
milieu. Het wordt opgemaakt vóór de 
vaststelling van een plan of voor de 
uitvoering van een project zodat de 
impact ervan op mens en milieu reeds in 
een vroeg stadium is gekend en nodige 
maatregelen kunnen worden getroffen.

Startnota 
De startnota toont de eerste onderzoeks-
resultaten van het geïntegreerd 
planningsproces van het GRUP. 
Met deze startnota en de bijhorende 
procesnota start de Vlaamse overheid 
het planningsproces voor de concrete 
uitwerking van het GRUP formeel op.

Scopingnota
De startnota wordt in deze fase uitge-
breid naar de scopingnota. De adviezen, 
inspraakreacties en de verslagen van de 
participatiemomenten zullen in de 
scopingnota worden verwerkt. Zo wordt 
aangegeven hoe er wordt omgegaan 
met suggesties om het plan te verbeteren, 
of worden aandachtspunten in functie 
van het effectenonderzoek beschreven.

Procesnota 
De procesnota is een dynamisch 
document dat tijdens het verdere verloop 
van de procedure kan worden aange-
past. Het gee� de procesaanpak in 
elke fase van het project weer. De nota 
gee� weer wat de aanpak, overleg- en 
participatiemomenten en resultaten van 
elke fase in het proces zijn. Ook de wijze 
waarop het overleg met de betrokken 
actoren wordt gevoerd, is in de nota 
terug te vinden.

• Samenstellen planteam
• Infomarkten en gespreksavonden
• Werkateliers en werksessies

• Gedurende 60 dagen kunnen 
   het publiek en de adviesverlenende     
   instanties de nota’s raadplegen         
   maar ook adviezen, opmerkingen,     
   suggesties formuleren
• Eerste participatiemoment in 
   het kader van de procedure

Het planteam 
maakt de start- en 
procesnota op

Opmaak scopingnota 

Opmaak voorontwerp-GRUP 
en ontwerp milieubeoordeling en 
andere effectbeoordelingen

Vlaamse Regering 
hecht goedkeuring 
aan de start- en 
procesnota op 
18 mei 2018

01

02

03

04
Het voorontwerp-GRUP en 
het ontwerp milieubeoordeling 
en andere effectbeoordelingen 
overmaken aan adviesverlenende 
instanties 

07Plenaire vergadering 
of adviesronde 

Vlaamse Regering stelt het GRUP 
(en de effectbeoordelingen) 
voorlopig vast 

Het ontwerp-GRUP 
(en de effectbeoordelingen) 
wordt bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad

• Openbaar onderzoek over 
   het ontwerp-GRUP en 
   de effectbeoordelingen

• Tweede participatiemoment 

Het GRUP wordt 
principieel vastgesteld

Raad van State verleent advies

De dienst MER gee� zijn finale 
kwaliteitsbeoordeling over de 
effectenbeoordeling

De Vlaamse Regering stelt 
het GRUP definitief vast 

Het GRUP wordt bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad 
en treedt in werking
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Finaliseren scopingnota 
november - december 2018
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START

Een geïntegreerd planningsproces is een proces waarbij het planningsproces voor de ruimtelijke uitvoeringsplanning, 
de milieubeoordeling, de ruimtelijke veiligheidsrapportage, de passende beoordeling, de watertoets en andere effect-
beoordelingen ge¨ïntegreerd verlopen. De voorlopige indicatieve planning ziet eruit als volgt:

Geïntegreerd planningsproces

WAT BETEKENT…

Plenaire vergadering 
De plenaire vergadering met de advies-
instanties dient om het voorontwerp-GRUP 
waarbij de resultaten van de uitgevoerde 
effectenbeoordelingen mee zijn 
opgenomen, te bespreken.



Project-MER 
Het project-MER onderzoekt mogelijke 
gevolgen van bepaalde activiteiten of 
ingrepen op mens en milieu. Het wordt 
opgemaakt voor de uitvoering van het 
project zodat de impact ervan op mens 
en milieu reeds in een vroeg stadium is 
gekend en de nodige maatregelen 
kunnen worden getroffen.

Procedure aanvraag 
omgevingsvergunning
Na de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zal het project-MER 
worden opgesteld en een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De aanvraag zal worden ingediend bij 
de Vlaamse Regering. De procedure omgevingsvergunningsaanvraag verloopt als volgt:

Het project-MER 
wordt opgemaakt • Het project-MER wordt 

   aangemeld bij de dienst MER • Resultaat ontvankelijkheid 
• Volledigheid aanvraag

• Gedurende een termijn van 
   30 dagen vindt een openbaar 
   onderzoek plaats over het 
   project-MER en de omgevings-
   vergunningsaanvraag

• Adviesverlening door 
   de bevoegde instanties

De dienst MER beslist over 
de aanmelding 

Indienen van de omgevings-
vergunningsaanvraag bij 
de Vlaamse Regering

01

02

03

04

07

• Resultaat openbaar onderzoek
• Adviesverlening overmaken 
   aan de dienst MER

De dienst MER keurt 
het project-MER goed of af

• De Vlaamse regering beslist         
   over de omgevingsvergunnings-    
   aanvraag
• Bekendmaking 

0809

05

06

START

WAT BETEKENT…
Scopingadvies 
Dit betre� een advies over de inhoud 
van het project-MER.



Welke disciplines maken deel uit 
van het milieueffectrapport?
Voor de herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord wordt een milieubeoordeling opgemaakt 
waarin de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu onderzocht worden. 
De onderstaande disciplines worden bestudeerd. De milieubeoordeling maakt deel uit van het geïntegreerd 
planningsproces.

Milieueffectrapport

LANDSCHAP, 
BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN

ARCHEOLOGIE

MENS - 
RUIMTELIJKE 

ASPECTEN

MENS - 
GEZONDHEID

GELUID - 
TRILLINGEN

MENS - MOBILITEIT

KLIMAAT

LUCHT

BIODIVERSITEIT

OPPERVLAKTEWATER
GRONDWATER

BODEM

1. Microschaal

2. Mesoschaal

3. Macroschaal

1. Microschaal: het projectgebied en de directe omgeving
2. Mesoschaal: het gebied waarbinnen zich t.g.v. het plan aanzienlijke lucht-, geluids- en gezondheidseffecten kunnen voordoen
3. Macroschaal: het gebied waarbinnen zich significante mobiliteitseffecten kunnen voordoen



Samenvattende inhoud van de inspraakreactie(s) Verwerking in Scopingnota / Procesnota versie 2

De inspraak meldt 'verbreding van de ring in Jette'. De inspraak heeft vermoedelijk betrekking op de bezorgdheden rond Laarbeekbos. Deze opmerkingen 
komen in andere inspraakreacties terug. Er worden verschillende alternatieven onderzocht, die al dan 
niet een verbreding van de Ring in de omgeving van Jette inhouden. 

De inspraakreactie geeft een aantal informatiebronnen over de bodemkwaliteit van 
gronden uit het projectgebied mee. Daarnaast wordt ook gevraagd rekening te 
houden met een aantal aandachtspunten.

Dit zal meegenomen worden in de discipline bodem.

De inspraakreactie geeft in haar advies mee dat het voorstel tot opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan, milieubeoordeling (op plan of projectniveau) of de 
vaststelling of bescherming van onroerend erfgoed geen onderzoeksverplichting 
meebrengt in het kader van het Bodemdecreet.

Er wordt notie genomen van deze opmerking.

De inspraakreactie raadt een combinatie van buffering en zuivering aan voor het 
afspoelende vervuilde water van de autosnelweg. 

Dit zal meegenomen worden in de discipline water en desgevallend in het verdere ontwerp.

De inspraakreactie stel dat de verbreding van de 4-armentunnel prioritair is. De 4-armentunnel valt buiten de scope van het plangebied en zal niet binnen dit proces onderzocht 
worden. Er is  een ander proces opgestart voor het oostelijk deel van de R0. Deze opmerking zal in dat 
proces verder bekeken worden.

De inspraakreactie stelt voor om de inventarisatie van alle kwetsbare functies te 
beperken tot een zone van 2 km rond het projectgebied (noordelijke R0) zelf, en in 
de rest van het studiegebied enkel de ziekenhuizen in kaart te brengen.

De inventarisatie van alle kwetsbare functies zal zich, overeenkomstig deze inspraakreactie, beperken 
tot een zone van 2 km rond het plangebied. De effecten op kwetsbare functies buiten dit gebied 
kunnen gelijk gesteld worden aan de effecten op de bevolking van de statistische sector waarin ze 
gelegen zijn.

De inspraakreactie suggereert een aantal lokale ingrepen om de bereikbaarheid 
tussen gemeenten te verzekeren.

Algemeen maakt de multimodale bereikbaarheid van het gebied deel uit van de plandoelstellingen.
Dit kan gezien worden als een voorgestelde milderende maatregel. In de scopingnota is daarover 
opgenomen: "De adviezen en inspraakreacties op de startnota bevatten een aantal concrete 
voorstellen voor milderende maatregelen. Voor zover deze maatregelen nog geen deel uitmaken van 
één van de alternatieven van het planvoornemen of van de onderzochte scenario’s, kunnen ze door de 
deskundigen in overweging genomen worden voor de mildering van de vastgestelde effecten." 
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De inspraakreactie verwijst naar het uitgevoerde strategisch MER als vertrekpunt 
voor het bepalen van de nodige disciplines van de nog uit te voeren 
milieubeoordeling. Ze stelt ook dat de milieubeoordeling mee de keuze van het 
alternatief zal voeden.

De milieubeoordeling bekijkt alle disciplines voor de te onderzoeken alternatieven.

De inspraakreactie vraagt aandacht voor de passende beoordeling. De opmaak van een passende beoordeling is voorzien in de milieubeoordeling.

De inspraakreactie vraagt dat het nieuw richtlijnenboek mens-gezondheid van 2016 
volledig gevolgd wordt. 

De discipline mens-gezondheid zal opgemaakt worden conform het nieuwe richtlijnenboek.

De inspraakreactie vraagt de toepassing van omzendbrief RO/2010/01 mbt de 
Herbestemde Agrarische Gebieden (HAG).

De effecten op landbouw in het algemeen en HAG in het bijzonder worden in de milieubeoordeling 
onder de discipline mens-ruimtelijke aspecten onderzocht.

De inspraakreactie vraagt naar park & rides voor: 
- mensen van Sterrebeek, Moorsel en rond Zaventem 
- mensen die van E40 richting Brussel of ring gaan

Binnen het programma 'Werken aan de Ring' worden reeds een aantal mobipunten aangelegd. Ook 
binnen de vervoerregio's zal verder gezocht worden naar ideale verknopingen.  
De reeds gekende mobipunten zullen opgenomen worden in de referentiesituatie en maken zodoende 
deel uit van de verschillende onderzochte scenario's.

De inspraakreactie vraagt om binnen de discipline mens-ruimtelijke aspecten de 
functie recreatie verder te onderzoeken.

Dit is voorzien in de discipline mens-ruimtelijke aspecten.

De inspraakreactie vraagt om de bereikbaarheid van bedrijven binnen de discipline 
mens-mobiliteit te bekijken.

De impact op de bereikbaarheid van individuele bedrijven wordt, indien relevant, onderzocht in de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten. 

De inspraakreactie vraagt om de discipline klimaat toe te voegen in een tabel en 
figuur.

Dit werd aangevuld in de scopingnota.

De inspraakreactie vraagt om de impact van de werken op de erfgoedwaarde breder 
te bekijken dan enkel de verdwijning of aantasting van relicten. Ook de verdwijning 
of aantasting van erfgoedkenmerken heeft een impact op de erfgoedwaarde. Dit is 
in het bijzonder van belang bij de dorpsgezichten. In de omgeving van de hoeve 
Hooghof moeten o.a. de erfgoedkenmerken 'openheid van het landschap' en 
'agrarisch karakter' mee beoordeeld worden, net als de zichtassen. De waardering 
van de erfgoedelementen en -kenmerken gebeurt op basis van volgende criteria' 
zeldzaamheid, gaafheid, authenticiteit, representativiteit, ensemblewaarde en 
ruimtelijke contextwaarde.

Dit is voorzien in de discipline landschap en erfgoed.
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De inspraakreactie vraagt om de ruimte-inname voor buffers/schermen te 
beperken.

De ruimtelijke impact van voorgestelde milderende maatregelen vanuit geluid, lucht e.d. zullen worden 
onderzocht in de discipline mens-ruimtelijke aspecten.

De inspraakreactie vraagt om de totaliteit van de beslissing van de Vlaamse regering 
van 25 oktober 2013 te bewaken, niet enkel de beslispunten maar ook de 
'overwegende'. Hierin werd de nood aan het blijvend inzetten op alternatieven 
(fiets, OV), en ook fiscale maatregelen uitgesproken.

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, fiscale maatregelen, ...) is een uitdaging voor 
de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').

De inspraakreactie vraagt om een passende beoordeling op te maken. De opmaak van een passende beoordeling is voorzien in de milieubeoordeling.

De inspraakreactie vraagt om het aspect bosbalans aan bod te laten komen. Voor 
ontbossingen noodzakelijk voor de uitvoering van de werken wordt er immers vanuit 
gegaan dat deze normaal in natura en maximaal in (de onmiddellijke nabijheid van) 
het projectgebied gecompenseerd worden. Dit vormt mee een belangrijk aspect van 
de effectbeoordeling binnen de disciplines mens - ruimtelijke aspecten en van 
biodiversiteit

In de discipline biodiversiteit zal de oppervlakte te ontbossen en te rooien vegetatie berekend worden. 
Indien compensatie geldt, zal dit overeenkomstig het Bosdecreet, uitgewerkt worden in overleg met de 
betrokken actoren. Waar mogelijk en zinvol wordt de boscompensatie binnen het plangebied zelf 
voorzien. Waar nodig en nuttig, zullen terreinen worden herbestemd.

De inspraakreactie vraagt om het grondig doorrekenen van het sluiten van op- en 
afritten en het effect op de mobiliteit.

In de milieubeoordeling zal de impact van het afsluiten van op- en afritten uitvoerig bekeken worden. 
Hierbij worden zowel de congestie als de verkeersintensiteit op het onderliggend wegennet 
bestudeerd.

De inspraakreactie vraagt om meer te investeren in onderhoud van de wegen en 
fietspaden.

Het onderhoudsaspect valt buiten de scope van het plan.

De inspraakreactie vraagt om niet enkel kwalitatieve gegevens te gebruiken bij de 
discipline Bodem en grondwater/oppervlaktewater, maar ook kwantitatieve 
gegevens zoals de verzegelingsgraad van de verschillende alternatieven mee te 
nemen.

De toetsing van de verhardingsgraad is voorzien in de discipline water.

De inspraakreactie vraagt om te handelen conform artikel 8 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 juli 2006 inzake de watertoets en een afschrift van de 
beslissing te bezorgen aan de VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer.

Een afschrift van de beslissing zal worden bezorgd.

De inspraakreactie vraagt om te zoeken naar voldoende opvang voor het 
afstromend hemelwater van de R0. 

Dit zal meegenomen worden in de discipline water en desgevallend in het verdere ontwerp.
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De inspraakreactie vraagt om voor de discipline water ook de Brusselse equivalente 
kaarten te raadplegen en de effecten van het plan op het oppervlaktewater niet 
enkel kwalitatief maar ook kwantitatief te beoordelen. 

Voor zover relevant zullen ook de Brusselse equivalente kaarten worden geraadpleegd. 
Waar mogelijk zal de effectbeoordeling (benaderd) kwantitatief worden uitgevoerd. 

De inspraakreactie vraagt om zoveel als mogelijk betrokken te worden bij het 
planningsproces. Daarnaast vragen zij ook om samen te werken om te onderzoeken 
op welke wijze de multimodale verbindingsweg tussen Parking C en het 
Heizelplateau een rol kan spelen in het ontlasten van het verkeer in de omgeving 
zowel voor, tijdens als na de werken.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het sluipverkeer, verder in beeld gebracht worden in de discipline 
mobiliteit. In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van 
woonzones / bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / 
bedrijventerreinen beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.

De inspraakreacties peilen naar de impact van het plan m.b.t. onteigeningen van 
(bedrijven)terreinen.

Bij de verdere detaillering van het plangebied zal de impact wat betreft onteigeningen duidelijk 
worden; deze impact zal verschillen per alternatief / variant; dit aspect wordt ook meegenomen bij de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten in de milieubeoordeling.

De inspraakreacties peilen naar de multimodale bereikbaarheid van de 
bedrijven(terreinen).

Algemeen maakt de multimodale bereikbaarheid van het gebied deel uit van de plandoelstellingen.

De inspraakreacties vragen een ambitieus fietsbeleid. Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving.
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).
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De inspraakreacties vragen naar het inzetten op het verbeteren van de openbaar 
vervoer- en fietsverbindingen (fiets-GEN en Brabantnet).

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
In alle alternatieven, alsook in het referentiescenario, zitten de 3 HOV-verbindingen van het Brabantnet 
(ringtrambus, sneltram en luchthaventram) vervat. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

De inspraakreacties vragen om alle mogelijke attractiepolen in de omgeving mee te 
nemen (vrachtverkeer, verkeer naar grote shoppingcentra, verkeer naar 
ziekenhuizen, …).

Het gebruikte verkeersmodel houdt rekening met bestaande en geplande productie- en attractiepolen 
voor mobiliteit, zoals woonkernen en tewerkstellingsplaatsen. 
Bij de milieubeoordeling wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Gekende problemen met 
vrachtverkeer of geluidsoverlast maken daar deel van uit. Het plan streeft er immers ook naar de 
verkeersleefbaarheid te verbeteren.
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De inspraakreacties vragen om dwarsende OV-verbindingen mee op te nemen in het 
plan.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving.  
In alle alternatieven, alsook in het referentiescenario, zitten de 3 HOV-verbindingen van het Brabantnet 
(ringtrambus, sneltram en luchthaventram) vervat.  
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

De inspraakreacties zijn bezorgd over de gezondheidseffecten van de ring op de 
bewoners.

De gezondheidseffecten van het plan worden onderzocht in de discipline mens-gezondheid.

De inspraakreacties zijn bezorgd over het aanzuigeffect van een heringerichte ring, 
en het effect hiervan op luchtkwaliteit.

De methodiek van de beoordeling van de discipline mens-mobiliteit werd opgenomen in het deel 
Scoping van de startnota en wordt herhaald in de scopingnota. De milieubeoordeling behandelt, onder 
meer, de afnames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van andere routekeuze door 
betere doorstroming op R0) en toenames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van 
mogelijk verhoogde keuze voor modus auto door betere doorstroming op R0), evenals de 
afnames/toenames op het hoofdwegennet.

In de milieubeoordeling zal de impact op zowel de modal split als de verkeersintensiteit op het 
onderliggend wegennet/hoofdwegennet bestudeerd worden aan de hand van het regionaal 
verkeersmodel Vlaamse Rand om deze aspecten te objectiveren.

De effecten op luchtkwaliteit worden bekeken in de discipline Lucht.
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De inspraakreacties zijn bezorgd over het aanzuigeffect van een heringerichte ring. De methodiek van de beoordeling van de discipline mens-mobiliteit werd opgenomen in het deel 
Scoping van de startnota en wordt herhaald in de scopingnota. De milieubeoordeling behandelt, onder 
meer, de afnames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van andere routekeuze door 
betere doorstroming op R0) en toenames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van 
mogelijk verhoogde keuze voor modus auto door betere doorstroming op R0), evenals de 
afnames/toenames op het hoofdwegennet.

In de milieubeoordeling zal de impact op zowel de modal split als de verkeersintensiteit op het 
onderliggend wegennet/hoofdwegennet bestudeerd worden aan de hand van het regionaal 
verkeersmodel Vlaamse Rand om deze aspecten te objectiveren.

De inspreker stelt dat de openheid voor het bijkomend onderzoeken van redelijke 
alternatieven positief is.

Het gaat hier om een vaststelling; er worden inderdaad redelijke alternatieven onderzocht.

De inspreker verwijst naar het ontbreken van meetresultaten inzake luchtkwaliteit, 
en polst naar oplossingen (andere dan het vergroenen van de omgeving).

De effectbeoordeling inzake lucht gebeurt op basis van permanente metingen en luchtmodellering. 
Kortstondige metingen zijn minder zinvol wegens te seizoens- en weersgebonden. 

Er wordt wel bekeken of de beschikbare meetresultaten en modellering nog kan aangevuld worden met 
gegevens uit andere onderzoeken (zoals Curieuzeneuzen), voor zover beschikbaar.

Uit het significantiekader ‘lucht’ (zie scopingnota) zal blijken in welke mate milderende maatregelen 
i.f.v. het beperken van luchtverontreiniging dienen genomen te worden. Deze maatregelen zijn over het 
algemeen technisch van aard (bv. afzuiging aan tunnelmonden), het plaatsen van schermen en/of 
overkappingen, maar bv. ook het invoeren van een snelheidsverlaging. 

De inrichtingsmaatregelen i.f.v. vergroening van de omgeving van de ring hebben vooral een 
landschappelijke en/of ecologische functie.
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De inspreker vraagt om de aspecten die impact hebben op de gebruikskwaliteit van 
de gebruiksfunctie te beoordelen.

De impact op de bereikbaarheid van individuele bedrijven wordt, indien relevant, onderzocht in de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten.

De inspreker vraagt om de verknoping van netwerken te bekijken (randparkings of 
mobipunten), evenals de vlotte overstap op deze knooppunten.

Binnen het programma 'Werken aan de Ring' worden reeds een aantal mobipunten aangelegd. Ook 
binnen de vervoerregio's zal verder gezocht worden naar ideale verknopingen.  
De reeds gekende mobipunten zullen opgenomen worden in de referentiesituatie en maken zodoende 
deel uit van de verschillende onderzochte scenario's.

De inspreker vraagt om regelmatig overleg aangezien de ring een belangrijke impact 
heeft op zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

De inspreker vraagt specifiek aandacht voor de landbouwimpactstudie (LIS). Er zal aan Departement Landbouw & Visserij gevraagd worden om een landbouwimpactstudie (LIS) op 
te maken voor het plangebied en omgeving. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden in de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten.

De referentiesituatie op vlak van leefbaarheid (geluidsoverlast, luchtkwaliteit) moet 
worden verduidelijkt.

De referentiesituatie zal in de milieubeoordeling binnen de verschillende disciplines verder worden 
gedetailleerd. 
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Een aantal inspraakreacties stellen dat het planvoornemen onduidelijk is. Het 
project moet duidelijker beschreven worden (wat betreft aantal rijstroken, welke op- 
en afritten, etc.).

De scopingnota beschrijft de verschillende te onderzoeken alternatieven en varianten in meer detail. 
De milieubeoordeling zal de effecten van het plan (en de verschillende inrichtingsalternatieven) 
onderzoeken voor de verschillende disciplines. Een concrete beschrijving van 'het' project is aldus nog 
niet mogelijk op dit moment. Tevens moet worden opgemerkt dat hier een proces voor de opmaak van 
een plan gevoerd wordt, niet voor de realisatie van een project.

Een heel aantal inspraakreacties vragen maatregelen voor de geluidsoverlast 
langsheen de ring en aantakkende snelwegen.

Onderzoek naar de geluidsimpact van de ring maakt deel uit van de milieubeoordeling. Bij zones waar 
er relevante negatieve geluidseffecten worden vastgesteld zal in de milieubeoordeling op projectniveau 
bekeken worden welke maatregelen (o.a. geluidsarme wegverharding, geluidswanden/wallen, e.d.) er 
mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Een heel aantal inspraakreacties zijn bezorgd over de luchtkwaliteit ter hoogte van 
belangrijke natuurgebieden, zoals Laarbeekbos.

De effecten op de nabije natuurgebieden, o.a. Laarbeekbos, worden onderzocht in de discipline 
biodiversiteit, zowel op vlak van versnippering/barrièrewerking als op vlak van eutrofiëring (stikstof-
depositie). Depositiewaarden zullen aangeleverd worden vanuit de luchtmodellering door VITO. De 
impact op Natura 2000 gebied wordt onderzocht in een passende beoordeling.
Ook binnen de discipline Lucht zal de ruime omgeving, waaronder het Laarbeekbos, worden 
meegenomen.

Een inspraakreactie geeft aan dat de waterafvoer van de R0 regelmatig leidt tot 
piekafvoeren op de omliggende' waterlopen. In combinatie met contaminanten 
(dooizouten, PAKs, metalen, ... ) die grotendeels ongezuiverd mee geloosd worden, 
betekent dit een zware druk op het voortbestaan van een biodivers milieu in deze 
waterlopen, en door overstroming ook op de open ruimtegebieden grenzend aan 
deze waterlopen.  De aanpassing van de R0 zou ook aan deze problematiek een 
oplossing moeten bieden.

Het waterbeheer wordt behandeld in de discipline water. Eventuele effecten t.g.v. dit beheer naar 
fauna en flora toe worden behandeld in discipline biodiversiteit, voor zover op planniveau reeds 
detailgegevens beschikbaar zijn van waar de waterbuffering zal komen.

Een inspraakreactie vraagt naar het wegontwerp en naar de mogelijke 
onteigeningen die hieraan gekoppeld zijn.

Voor zover als mogelijk in dit stadium van het proces, wordt de impact van mogelijke onteigeningen (zij 
het verschillend per alternatief / variant) meegenomen in de effectenbeoordelingen. 
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Een inspreker vraagt om betrokken te worden bij het proces zodat het agrarische 
gebied kan ingericht worden ten behoeve van de landbouwers en 
landbouwactiviteiten.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Er wordt gevraagd om als programma-alternatief scenario 5 (modal shift) van de S-
MER, dat beantwoordt aan een groot deel van de doelstellingen, te koppelen aan 
lokale ingrepen aan de op- en afritten.

Er worden verschillende multimodale alternatieven en varianten meegenomen in het verdere 
onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de 
effectenbeoordelingen. 

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en 
voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').

Er wordt gevraagd om de problematiek van verzurende neerslag in Laarbeekbos 
gedetailleerd in beeld te brengen. 

Het aspect stikstofdepositie zal behandeld worden in de discipline biodiversiteit en dit voor de 
verschillende alternatieven en varianten zoals beschreven in de Scopingnota.
Voor het Natura-2000 gebied wordt een passende beoordeling opgesteld die deel uitmaakt van de 
milieueffectenbeoordeling. De beoordeling van het effect van stiktofdepositie op het 
Habitatrichtlijngebied is een onderwerp van deze passende beoordeling.
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Er wordt gevraagd om geen werken uit te voeren in het voorjaar en het 
broedseizoen. Daarnaast wordt gevraagd om interessante graszodes te verplaatsen 
om zo plaatselijke zadenbanken te behouden.

Deze onderwerpen komen aan bod in de discipline Biodiversiteit van de milieubeoordeling.
Dit kan gezien worden als een voorgestelde milderende maatregel. In de scopingnota is daarover 
opgenomen: "De adviezen en inspraakreacties op de startnota bevatten een aantal concrete 
voorstellen voor milderende maatregelen. Voor zover deze maatregelen nog geen deel uitmaken van 
één van de alternatieven van het planvoornemen of van de onderzochte scenario’s, kunnen ze door de 
deskundigen in overweging genomen worden voor de mildering van de vastgestelde effecten."

Er wordt gevraagd om i.k.v. het hoogwaardig openbaar vervoer de effecten te 
onderzoeken op niveau van heel de metropolitane regio rond Brussel (gaande tot 
Mechelen, Leuven, Aalst,…)

Het studiegebied op macroschaal zal, in grote lijnen, overeenkomen met de GEN-zone, die tot voorbij 
Mechelen, Leuven, Aalst,… reikt.

Er wordt gevraagd om in het onderzoek voldoende aandacht te besteden aan de 
mobiliteit op mesoschaal. De relatie tussen het hoofdwegennet en het 
onderliggende wegennet - en zo mogelijk de relatie tot het sluipverkeer- dient 
eveneens onderzocht te worden.

De discipline mens-mobiliteit behandelt, onder meer, de afnames van verkeer op onderliggend 
wegennet (als gevolg van andere routekeuze door betere doorstroming op R0) en toenames van 
verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van mogelijk verhoogde keuze voor modus auto door 
betere doorstroming op R0), evenals de afnames/toenames op het hoofdwegennet.

In de milieubeoordeling zal de impact op zowel de modal split als de verkeersintensiteit op het 
onderliggend wegennet/hoofdwegennet bestudeerd worden aan de hand van het regionaal 
verkeersmodel Vlaamse Rand om deze aspecten te objectiveren.

Er wordt gevraagd om ter hoogte van de Oude Woluwelaan, de toegang tot Diegem-
centrum zo aan te leggen dat doorgaand verkeer wordt ontraden, zodat de 
Woluwelaan slechts een lokale functie heeft ter hoogte van Diegem-centrum. De 
kantoorzone dient aangesloten te blijven op (de parallelwegen van) de Ring. De 
Woluwelaan mag niet geknipt worden t.h.v. de woonkern van Machelen

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het sluipverkeer, verder in beeld gebracht worden in de discipline 
mobiliteit. In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van 
woonzones / bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / 
bedrijventerreinen beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.

Er wordt gevraagd om ter hoogte van het Zeekanaal en de Zenne een zone of 
overdruk 'waterweginfrastruur' te voorzien in het GRUP.

De opmerking wordt meegenomen in het verdere proces. Naarmate het proces en het onderzoek 
vordert zal er meer in detail getreden kunnen worden. In het ontwerp GRUP zal aangegeven worden 
welke bestemmingen er uiteindelijk opgenomen worden.
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Er wordt opgemerkt dat de kader p. 119 een andere layout heeft dan in het 
richtlijnenboek.

O.i. is de significantietabel in onze layout gemakkelijker leesbaar dan die van het richtlijnenboek.

Gemeenten vragen om goed te communiceren opdat de afstemming met 
gemeentelijke planningsinitiatieven goed verloopt.

De procesnota versie 2 beschrijft het proces van samenwerking en overleg met de verschillende 
actoren.

Heel wat inspraakreacties stellen vragen over en willen informatie over 
onteigeningen van woningen en gronden, schade t.g.v. de werken,… In de startnota 
wordt hier geen antwoord op gegeven.

Voor zover als mogelijk in dit stadium van het proces, wordt de impact van mogelijke onteigeningen (zij 
het verschillend per alternatief / variant) meegenomen in de effectenbeoordelingen. 
Impact van de werken zelf kan pas in een volgende fase verder in beeld worden gebracht.

Heel wat inspraakreacties vragen een tunnel of een grote landschapsbrug ter hoogte 
van Laarbeekbos

In het alternatievenonderzoek worden ook varianten met een verlaagd lengteprofiel / insleuving / 
brede landschapsbrug / overkapping opgenomen. De scopingnota beschrijft de redelijke varianten. 
Bijlage 6  bij de scopingnota geeft zicht op het onderzoek naar deze redelijke varianten. De effecten 
ervan worden onderzocht in de effectenbeoordelingen.

Heel wat inspraakreacties vragen het behoud van het op-en afrittencomplex van de 
ring rond Brussel naar het Woluwedal/Woluwelaan.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Heel wat inspraakreacties vragen naar de impact van het wijzigen of sluiten van op- 
en afritten langsheen de ring rond Brussel.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.
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Heel wat inspraakreacties vragen om diverse inrichtingsalternatieven te 
onderzoeken, zoals verschillende locatiealternatieven voor de op- en afritten, 
uitvoeringsalternatieven voor een ecoduct aan het Laarbeekbos, ingraving ter 
hoogte van Laarbeekbos, het aantal rijvakken (2x3, 2x2,...) waarbij onder meer 
specifieke rijvakken voor OV, carpoolen of fiets op de R0, de aanwezigheid van 
pechstroken, de verschillende fiets- en openbaarvervoerverbindingen en de 
mogelijke alternatieven, de inrichting van de knopen, het reliëf, overstapparkings, 
verminderen toegelaten snelheid. Er wordt gevraagd dit te bestuderen voor de 
verschillende scenario's en dit voor 2025 en indien mogelijk ook voor 2030. Dit moet 
ook gebeuren in overleg met Brussel Mobiliteit (mobiliteitsscenario's 'No Move' en 
'Good Move').

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek, alsook 
verschillende ontwikkelingsscenario's. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. De te 
garanderen verbindingen voor fiets, openbaar vervoer, en het groenblauw netwerk in elk van de 
alternatieven, worden eveneens aangegeven in de scopingnota.

Heel wat inspraakreacties vragen om het 'verlagen van de snelheid' mee te 
bestuderen.

Het verlagen van de snelheid wordt meegenomen als variant. Dit wordt verduidelijkt in de scopingnota 
en de impact zal bekeken worden bij de effectenbeoordelingen.

Heel wat inspraakreacties vragen om rekening te houden met het principe van 
zuinig ruimtegebruik.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. 
Bij het onderzoek van de alternatieven wordt ook specifiek bekeken hoe aan de vraag voor zuinig 
ruimtegebruik gevolg kan gegeven worden. De impact wordt bekeken in de effectebeoordelingen.

Heel wat inspraakreacties vragen op welke manier het overleg tussen de gemeenten 
en het gewest georganiseerd zal worden i.v.m. de timing van de gemeentelijke en 
gewestelijke infrastructuurwerken en hoe de communicatie naar de inwoners zal 
georganiseerd worden teneinde de overlast te beperken.

De procesnota versie 2 beschrijft het proces van samenwerking en overleg met de verschillende 
actoren.
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In de inspraakreacties wordt gepeild naar het statuut van de startnota. Volgt hierna 
een concreet plan met bestemmingswijzigingen?

De startnota is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 mei 2018 en is eerste officiële stap in het 
geïntegreerde planningsproces. In de bijhorende procesnota is een schema opgenomen van hoe het 
geïntegreerd planningsproces verloopt. De startnota werd aangepast op basis van de adviezen en 
inspraakreacties en werd verwerkt tot een scopingnota. In de scopingnota werd bepaald welke 
alternatieven en effecten onderzocht zullen worden. Uit het effectenonderzoek wordt het ontwerp-
RUP opgemaakt waarin de bestemmingswijzigingen worden opgenomen.

In de inspraakreacties wordt gewezen op een fout in het adres. Het Phoenixgebouw 
is niet meer in gebruik.

Het correcte adres zal toegevoegd worden in de scopingnota.

In een aantal inspraakreacties is men bezorgd over het verdwijnen van bestaande 
bermen die momenteel een (geluids)buffer zorgen en vraagt men zich af hoe dit 
wordt opgevangen.

Onderzoek naar de geluidsimpact van de ring maakt deel uit van de milieubeoordeling. Bij zones waar 
er relevante negatieve geluidseffecten worden vastgesteld zal in de milieubeoordeling op projectniveau 
bekeken worden welke maatregelen (o.a. geluidsarme wegverharding, geluidswanden/wallen, e.d.) er 
mogelijk een oplossing kunnen bieden.

In een aantal inspraakreacties wordt aangehaald dat door de uitbreiding van de ring 
een aantal waardevolle bossen en bermen met diverse planten en diersoorten 
verdwijnen.

Alle vormen van ruimte-inname van ecotopen door het project worden behandeld in de discipline 
biodiversiteit. 

In een aantal inspraakreacties wordt gevraagd om de startnota aan te vullen met en 
de conformiteit aan te tonen voor wat betreft de beleidsplannen aan Vlaamse en 
Brusselse zijde: 
- RSV (lijninfrastructuur, stedelijke gebieden, natuurlijke structuur) 
- PRS Vlaams-Brabant (meest recente documenten) 
- Witboek Ruimte Vlaanderen (conformiteit met vermindering ruimtebeslag) 
- mobiliteitsplannen

In de scopingnota (zie bijlage 4) worden de relevante beleidsplannen opgenomen en besproken.

In een aantal inspraakreacties wordt gevraagd om een LIS op te maken. Hiervoor is 
een afgebakend studiegebied nodig.

Het plangebied zoals opgenomen in de startnota is ruim afgebakend. Zoals ook aangegeven in de 
startnota zal het effectieve plangebied van het GRUP pas bij het voorontwerp bepaald worden. Een LIS 
kan dan opgemaakt worden op basis van het afgebakende plangebied.
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In een inspraakreactie wordt gezegd dat bij de discipline mens-mobiliteit de 
evaluatietabel sterk uitgaat van een benadering vanuit mobiliteit voor auto's. Voor 
de ring zelf is die gerechtvaardigd, voor het onderliggende wegennet niet. Hierdoor 
worden inspanningen voor openbaar vervoer en flets, volgens de inspraakreactie, 
bijna automatisch in een neven- tot ondergeschikt verband geduwd en dreigen ze a 
priori negatief beoordeeld te worden omdat ze een rem zetten op mobiliteit voor de 
auto.

Het beoordelingskader wordt beschreven in de Scopingnota. Hierbij is het veeleer zo dat situaties 
waarbij gestremd autoverkeer hinder veroorzaakt voor doorstroming van openbaar vervoer negatief 
beoordeeld worden, niet omgekeerd.

In het advies van Elia worden veiligheidsvoorschriften meegegeven waarmee 
rekening dient gehouden te worden tijdens de werken.

Tijdens de uitvoeringsfase zal rekening gehouden worden met geldende veiligheidsvoorschriften.

In inspraakreacties worden geluid- en luchtmetingen gevraagd op Laag-Kraainem - 
Verhaegenlaan - kruising E40 - Ring en op de Karel Verhaegenlaan in Kraainem.

De lucht- en geluidsmodellering gaan uit van zo realistisch mogelijke aannames qua samenstelling en 
emissies van het wagenpark en worden gekalibreerd, resp. op basis van permanente luchtmetingen in 
de meetstations van VMM en BIM, en van geluidsmetingen op het terrein. In de discipline mens-
gezondheid wordt dit getoetst aan de grenswaarden van de WHO.

In inspraakreacties wordt aangegeven dat de discipline biodiversiteit ruimer is dan 
de vroegere discipline fauna & flora en er dus ook aspecten op populatle-, 
ecosysteem- en landschapsniveau meegenomen moeten worden. Dit kan impliceren 
dat daarvoor het onderzoeksgebied ruimer moet genomen worden dan enkel het 
projectgebied. Voor die aspecten waarvoor geen specifieke normering t.o.v. fauna 
bestaat, wordt minstens de normering voor mens - gezondheid gehanteerd.

Wat betreft het onderzoek van effecten op populatie-, ecosysteem- en landschapsniveau; dit zal 
opgenomen worden in de discipline biodiversiteit. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de reeds 
beschikbare gegevens en de reeds uitgevoerde of nog uit te voeren inventarisaties. Binnen de scope 
van een milieubeoordeling wordt echter geen (genetisch) onderzoek uitgevoerd om na te gaan of 
bepaalde populaties nu al dan niet met elkaar in verbinding staan. 
Wat de effecten inzake verlichting betreft; dit wordt opgenomen in de discipline biodiversiteit.

In inspraakreacties wordt aangegeven dat volgens het decreet integraal waterbeleid 
effecten eerst vermeden moeten worden, daarna gemilderd of hersteld en pas in 
laatste instantie gecompenseerd. Dat impliceert dus steeds de uitvoering van 
milderende maatregelen.

Het project zal getoetst worden aan het decreet integraal waterbeleid, ook indien dit strenger is dan 
het algemeen significantiekader water.
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In inspraakreacties wordt de bezorgdheid geuit dat de geplande bijkomende 
ontwikkelingen in Sint-Stevens-Woluwe bijkomend verkeer zullen genereren dat ook 
afgewikkeld moet worden.

Het regionaal multimodaal verkeersmodel van de Vlaamse Rand dat in de milieubeoordeling gebruikt 
wordt om de mobiliteitseffecten in beeld te brengen maakt gebruik van een ontwikkelingsscenario 
(BAU) waarin zowel geplande toekomstige ontwikkelingen in Vlaanderen als geplande ontwikkelingen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opgenomen. 

Een overzicht van deze ontwikkelingen zal bij de milieubeoordeling worden weergegeven in de 
beschrijving van het gebruikte modelinstrumentarium.

In inspraakreacties wordt de bezorgdheid geuit dat er enkel rekening wordt 
gehouden met de leefbaarheid van de woonwijken in de Vlaamse rand en dat de 
leefbaarheid in de Brusselse wijken minder belangrijk is. 

De gewestoverschrijdende effecten worden in alle disciplines in beeld gebracht.

In inspraakreacties wordt de nood aangekaart van een integrale benadering. De R0 
functioneert in een ruimer geheel/ruimere omgeving. Het is belangrijk dat actoren 
over verschillende beleidsniveaus inspanningen en engagementen leveren om alle 
gebiedsopgaven op te nemen.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

In inspraakreacties wordt een kwantitatieve berekening gevraagd van de CO2-
uitstoot om de gevolgen van verbreding van de ring te kunnen inschatten.

In de discipline lucht zullen de effecten van de verschillende scenario’s inzake CO2-emissies (en NO2, 
PM10, PM2,5 en EC-emissies) worden besproken op basis van de luchtmodellering van VITO (binnen het 
modelgebied). Emissie-wijzigingen buiten het modelgebied (bv. op niveau België) kunnen indicatief 
afgeleid worden uit de wijzigingen in aantal voertuig-kilometers zoals berekend in het verkeersmodel.
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In inspraakreacties wordt erop gewezen dat ook de bermen zelf ook een ecologische 
waarde hebben die maximaal moeten behouden blijven. Dit moet mee onderzocht 
worden.

Hiermee wordt rekening gehouden in de discipline biodiversiteit.

In inspraakreacties wordt gesteld dat het bijkomend verkeer niet gecompenseerd 
wordt door modal shift.

De methodiek van de beoordeling van de discipline mens-mobiliteit werd opgenomen in het deel 
Scoping van de startnota en wordt herhaald in de scopingnota. De milieubeoordeling behandelt, onder 
meer, de afnames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van andere routekeuze door 
betere doorstroming op R0) en toenames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van 
mogelijk verhoogde keuze voor modus auto door betere doorstroming op R0), evenals de 
afnames/toenames op het hoofdwegennet.

In de milieubeoordeling zal de impact op zowel de modal split als de verkeersintensiteit op het 
onderliggend wegennet/hoofdwegennet bestudeerd worden aan de hand van het regionaal 
verkeersmodel Vlaamse Rand om deze aspecten te objectiveren.

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en 
voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').

In inspraakreacties wordt gesteld dat niet alleen de samenhang en herstel tussen de 
geïsoleerde natuurfragmenten en groenblauw netwerk van belang is, maar ook de 
buffercapaciteit van dit netwerk.

Dit wordt onderzocht in de discipline biodiversiteit.

In inspraakreacties wordt gevraagd de bestaande natuurwaarden te bestendigen en 
te versterken.

Dit wordt behandeld in de discipline biodiversiteit.

In inspraakreacties wordt gevraagd een soortentoets uit te voeren om de effecten 
op zeldzame soorten te kennen. Zo komt de Ringslang voor in het gebied, is het 
gebied foerageergebied voor vleermuizen en komen een aantal zeldzame 
plantensoorten zoals o.a. orchideeën voor in het gebied (artikel 10 van het 
Soortenbesluit).

De toetsing aan het soortenbesluit maakt deel uit van de passende beoordeling en de discipline 
biodiversiteit.

P. 17 van 89



Samenvattende inhoud van de inspraakreactie(s) Verwerking in Scopingnota / Procesnota versie 2

In inspraakreacties wordt gevraagd naar een duidelijke verwijzing naar de reeds 
bestemde RUPs en lopende initiatieven.

In de scopingnota zal het hoofdstuk 'Bestaande juridische toestand' worden aangevuld en waar nodig 
gecorrigeerd.

In inspraakreacties wordt gevraagd of de aanwezigheid van bijennesten (in de 
bodem) langs de R0 wordt onderzocht.

De impact op de, in de nabijheid van de Ring, aanwezige soorten wordt in de discipline biodiversiteit 
van de milieubeoordeling onderzocht.

In inspraakreacties wordt gevraagd of het nodig is om t.g.v. de herinrichting van de 
ring de bermen die het geluid weren, af te graven.

In de scopingnota worden verschillende alternatieven en varianten opgenomen. In de beoordeling van 
de discipline mens-ruimtelijke aspecten zal de impact van de ruimte-inname van de verschillende 
alternatieven onderzocht worden.

In inspraakreacties wordt gevraagd of ook na de ruimtelijke herinichting van de ring 
de transportsector al haar verschillende functies (industrie, retail,..) nl. alle vormen 
van bestemmingsverkeer kan blijven uitvoeren zonder omwegen te moeten doen 
die de C02 uitstoot van de voertuigen zouden doen stijgen.

De impact op de bereikbaarheid van bedrijven wordt, indien relevant, onderzocht in de discipline mens-
ruimtelijke aspecten. 

In inspraakreacties wordt gevraagd om aanpassingen aan te brengen in de 
methodiek van de discipline 'biodiversiteit'.

Er wordt verwezen naar de Scopingsnota - Hoofdstuk 5 - Scoping milieubeoordeling.

In inspraakreacties wordt gevraagd om de analyse van bedrijventerreinen in de 
omgeving van de R0 grondig te doen (bv. naar vervoers- en bereikbaarheidsprofiel).

In de scopingnota zal het hoofdstuk 'Bestaande juridische context' aangevuld en waar nodig 
gecorrigeerd worden.

In inspraakreacties wordt gevraagd om de globale impact op de luchtkwaliteit te 
onderzoeken. Er wordt gevreesd dat een te positieve inschatting van een 
verschoning van het wagenpark geen reëel beeld zal geven van de luchtvervuiling.

De luchtmodellering door VITO gaat uit van zo realistisch mogelijke aannames qua samenstelling en 
emissies van het wagenpark.

In inspraakreacties wordt gevraagd om de impact van de uitbreiding van de ring en 
van de op-en afritten op de aanpalende industrieterreinen te bekijken.

De ruimtelijke effecten op alle bedrijventerreinen die wijzigingen ondervinden (grondinname, 
ontsluiting, bereikbaarheid,...) als gevolg van het plan, zullen behandeld worden in de discipline mens-
ruimtelijke aspecten.

In inspraakreacties wordt gevraagd om de Natura-2000 doelen op te nemen. Dit is voorzien in de discipline biodiversiteit.

In inspraakreacties wordt gevraagd om de planningscontext aan te vullen en een 
screening mee te geven van de zones waar een bestemmingswijziging nodig zou zijn.

Bestemmingswijzigingen kunnen pas concreet opgenomen worden op het moment van een 
voorontwerp RUP, dit wordt dus meegenomen naar een volgende fase. De scopingnota wordt wel 
aangevuld met een tabel waarin de bestaande RUP's en BPA's (huidige bestemmingen) zijn opgenomen.
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In inspraakreacties wordt gevraagd om de problematiek rond fijn stof verder te 
onderzoeken.

De effecten van luchtverontreiniging door verkeer op de bevolking, zowel in de referentiesituatie als in 
de verschillende alternatieven, worden onderzocht in de discipline mens-gezondheid op basis van 
modelresultaten aangeleverd vanuit de discipline lucht.

In inspraakreacties wordt gevraagd om de ring lager aan te leggen t.o.v. de 
Astridlaan en de op- en afrit Wemmel.

In het alternatievenonderzoek worden ook varianten met een verlaagd lengteprofiel / insleuving / 
brede landschapsbrug / overkapping opgenomen. De scopingnota beschrijft de redelijke varianten. 
Bijlage 6  bij de scopingnota geeft zicht op het onderzoek naar deze redelijke varianten. De effecten 
ervan worden onderzocht in de effectenbeoordelingen.

In inspraakreacties wordt gevraagd om een duidelijk inzicht te geven in het aandeel 
lokaal en doorgaand verkeer op elk segment van de ring.

Dit aspect wordt meegenomen in de milieubeoordeling (discipline mens-mobiliteit).

In inspraakreacties wordt gevraagd om een goede autoverbinding te behouden 
tussen Sint-Stevens-Woluwe en het centrum van Zaventem.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 
In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van woonzones 
/ bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / bedrijventerreinen 
beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.

In inspraakreacties wordt gevraagd om extra maatregelen te nemen bij de aanleg 
van de sneltram ter hoogte van de Plantentuin tegen de geluidsoverlast van de tram 
en de A12. 

Meer informatie mbt de andere projecten binnen het programma 'Werken aan de Ring' - o.a. het 
Brabantnet met de sneltram - is te vinden op de website www.werkenaandering.be

In inspraakreacties wordt gevraagd om het tracé van de sneltram A12 t.h.v. Bever te 
herzien samen met de heraanleg van de knoop A1-R0.

De interferentie tussen het tracé van de sneltram en de knoop A12/R0 kan pas geëvalueerd worden op 
het moment dat er een verder uitgewerkt referentieontwerp wordt gemaakt. Dit is in de fase van 
alternatievenonderzoek nog niet mogelijk. Wel wordt de mogelijkheid onderzocht in het 
effectenonderzoek om het tracé van de sneltram te herzien ter hoogte van de wisselaar A12xR0 en 
desgevallend, worden er bestemmingswijzigingen meegenomen.
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In inspraakreacties wordt gevraagd om het verkeer dat naar de luchthaven moet 
niet langs de ring te sturen maar voor een rechtstreekse verbinding te zorgen.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 
In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van woonzones 
/ bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / bedrijventerreinen 
beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.

In inspraakreacties wordt gevraagd om luchtmetingen te voorzien. De luchtmodellering gaat uit van zo realistisch mogelijke aannames qua samenstelling en emissies van 
het wagenpark en worden gekallibreerd op basis van permanente luchtmetingen in de meetstations 
van VMM en BIM.

In inspraakreacties wordt gevraagd om ook de luchtverontreiniging en de 
mobiliteitsknoop t.g.v. de luchthaven in rekening te brengen bij de 
milieubeoordeling.

De verkeersgeneratie van de luchthaven zit vervat in het verkeersmodel en derhalve ook in het lucht- 
en geluidsmodel. 

In inspraakreacties wordt gevraagd om rekening te houden met de Europese richtlijn 
inzake Nationale Emissieplafonds.

De totale NOx-emissies binnen het modelgebied kunnen afgeleid worden uit de luchtmodellering en 
zullen besproken worden. 
Daarnaast kan, zoals bij de klimaatreflex, een beschouwing gemaakt worden over de invloed van het 
project op het totaal aan voertuigkilometers in België en als afgeleide de impact op de nationale 
emissiereductiedoelstellingen.

De totale emissies worden berekend voor de polluenten NOx, NO2, PM10, PM2,5, EC en CO2, en dit zowel 
op niveau van het studie/modelgebied als op niveau van heel Vlaanderen (benaderende berekening op 
basis van voertuigkilometers). Aan de toe- of afnames van de emissies wordt geen effectscore 
toegekend, maar ze worden wel gebruikt om de bijdrage van het project aan de doelstellingen van het 
Vlaams lucht- en klimaatsbeleidsplan te toetsen.
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In inspraakreacties wordt gevraagd om rekening te houden met de visie van het 
Strategisch Project Groene Noordrand en dat er daarnaast maatregelen genomen 
worden ter bescherming van de rode lijstsoorten die groeien op de grasvelden van 
de verkeerswisselaar A12-R0. Er wordt ook gevraagd een concreet overzicht te 
geven van de compenserend maatregelen voor de inrichting van de de groenbuffers 
en ecoducten over het hele tracé Groot-Bijgaarden- viaduct Vilvoorde.

Dit wordt bekeken in de discipline biodiversiteit (en indien relevant ook in andere disciplines).

In inspraakreacties wordt gevraagd om rekening te houden met de waterkwaliteit 
alsook gewijzigde afwatering van oppervlaktewater door ruimtebeslag tijdens de 
aanlegfase en exploitatiefase.

(Tijdelijke) effecten tijdens de aanlegfase maken geen voorwerp uit van onderzoek in een 
milieubeoorderling op planniveau. 
Effecten tijdens de aanlegfase met een permanente impact worden wel besproken.

In inspraakreacties wordt gevraagd om te zoeken naar een oplossing waarbij niet het 
aantal voertuigen, maar wel de mobiliteit van het aantal mensen centraal staat.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

In inspraakreacties wordt gevraagd wat de effecten t.g.v. de ring zullen zijn op 
Laarbeekbos.

De effecten op het Laarbeekbos zullen worden beoordeeld in een passende beoordeling die deel 
uitmaakt van de discipline Biodiversiteit van de milieubeoordeling.
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In inspraakreacties wordt gezegd dat de beschrijving van de te onderzoeken effecten 
en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen nog te algemeen is 
omdat enerzijds alternatieven ontbreken en anderzijds de voorgestelde methodiek 
nog onvoldoende afgestemd werd op specifieke afspraken (vb. waterkwantiteit) en 
de mogelijke inzet op bijkomende onderzoeken te vrijblijvend werd opgenomen (vb. 
landbouwimpactstudie) of helemaal niet vermeld zoals de globale impact op de 
luchtkwaliteit (waarbij een fijnmaziger sensorennetwerk en coördinatie met ICRCEL-
CELINE en VMM primordiaal zijn).

De uiteindelijke inhoudelijke en methodologische aanpak van het effectenonderzoek wordt vastgelegd 
op basis van de startnota enerzijds en het scopingadvies anderzijds.

In inspraakreacties wordt gezegd dat de herinrichting van de Ring pas aangevat kan 
worden wanneer de bijkomende beloofde tram- en busverbindingen er zijn.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

In inspraakreacties wordt gezegd dat de keuze voor de scenario 's in het s-MER 
tendentieus is, een echt duurzaam alternatief met actieve vervoersmodi voorop, 
wordt niet onderzocht. 

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

In inspraakreacties wordt gezegd dat er problemen zijn met het grondwater t.h.v. de 
Albert I-laan en de Brusselsesteenweg.

De effecten zullen bestudeerd worden in de discipline water van de milieubeoordeling.
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In inspraakreacties wordt gezegd dat exploitatie en onderhoud ook een rechtstreeks 
effect heeft op biodiversiteit: een natuurgericht beheer heeft gezorgd voor de 
ontwikkeling van waardevolle ecotopen, maar moet meegenomen worden om 
bestaande en nieuwe natuurwaarden ook te behouden of te ontwikkelen.

In de discipline biodiversiteit zal onderzocht worden of natuurgericht beheer deel dient uit te maken 
van de milderende maatregelen voor biodiversiteit.

In inspraakreacties wordt gezegd dat het ecotoop steeds als geheel moet bekeken 
worden en niet enkel op de (beperkte) locaties waar (een selectie van) zeldzame 
planten voorkomen (bv Orchideeën op kruising A12-R0) .

De discipline biodiversiteit zal zich niet beperken tot specifieke soorten of locaties maar ecotopen in 
hun geheel bekijken.

In inspraakreacties wordt gezegd dat het moeilijk is voor de betrokken burgers om 
hun taak op te nemen in de kwaliteitsbewaking van de milieueffectenbeoordelingen. 
Het dusdanig beperken van de mogelijkheden tot participatie in het planningsproces 
vormt daarom een mogelijke inbreuk op het Verdrag van Aarhus. 

Voor het organiseren van de raadpleging over de startnota en procesnota 1 werden de bepalingen zoals 
opgenomen in het decreet en het uitvoeringsbesluit gevolgd. Ook de volgende participatiemomenten 
zullen volgens de bepalingen zoals opgenomen in het Decreet en het uitvoeringsbesluit georganiseerd 
worden.

In inspraakreacties wordt meegegeven dat de verkeerswisselaar A12 als sluipweg 
wordt gebruikt. 

In de scopingnota worden verschillende alternatieven en varianten opgenomen. In de beoordeling van 
de discipline mobiliteit zal de impact op sluipverkeer en oneigenlijk gebruik van bepaalde wegen 
worden onderzocht.

Inspraakracties vragen om op de R0 2 rijstroken te houden en op de E40 2 rijstroken 
te houden.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Inspraakreactie stelt dat de rol van de verbindingsweg tussen parking C en de Heizel 
onderzocht moet worden.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het sluipverkeer, verder in beeld gebracht worden in de discipline 
mobiliteit. In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van 
woonzones / bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / 
bedrijventerreinen beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.
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Inspraakreactie vraagt om een fietssnelweg van Dendermonde naar Brussel via 
Wemmel.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreactie vraagt om het plangebied uit te breiden tot E411xR0. Het plangebied zoals afgebakend in de startnota is beperkt tot het noordelijke deel van de R0 van E40 
tot E40. Het oostelijk deel van de R0 wordt onderzocht in een ander proces. In het verder onderzoek 
wordt wel rekening gehouden met ontwikkelingen in de ruimere omgeving die een impact kunnen 
hebben op de R0 of waar de R0 een impact kan op hebben.

Inspraakreactie vraagt om rekening te houden met (toekomstige) ontwikkelingen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De milieubeoordeling zal de gewestgrensoverschrijdende effecten in beeld brengen. Een uitgangspunt 
daarvoor is een zorgvuldige beschrijving van de huidige situatie (ruimtelijk, functies,...) en de geplande 
situatie in de nabije toekomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het regionaal multimodaal verkeersmodel van de Vlaamse Rand dat in de milieubeoordeling gebruikt 
wordt om de mobiliteitseffecten in beeld te brengen maakt gebruik van een ontwikkelingsscenario 
(BAU) waarin zowel geplande toekomstige ontwikkelingen in Vlaanderen als geplande ontwikkelingen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opgenomen. 
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Inspraakreactie vraagt om structureel overleg te voorzien en vraagt om bij het 
verdere planningsproces betrokken te worden.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreactie vragen de P+R en multimodale knooppunten waarover in de 
participatiesessies wordt gesproken te benoemen zodat het mogelijk is voor de 
burgers om in te schatten wat de gevolgen hiervan zijn.

Binnen het programma 'Werken aan de Ring' worden reeds een aantal mobipunten aangelegd. Ook 
binnen de vervoerregio's zal verder gezocht worden naar ideale verknopingen.  
De reeds gekende mobipunten zullen opgenomen worden in de referentiesituatie en maken zodoende 
deel uit van de verschillende onderzochte scenario's.

Inspraakreactie vragen om de onder- en oversteken niet allemaal voor de auto voor 
te behouden, maar vooral te optimaliseren voor voetganger, fiets en openbaar 
vervoer. De omrijdfactor voor de auto dient zo groot mogelijk gemaakt te worden 
om een omslag te kunnen maken.

De herinrichting van de Ring wordt multimodaal en integraal aangepakt. De te garanderen verbindingen 
voor fiets, openbaar vervoer, en het groenblauw netwerk worden aangegeven in de scopingnota. Bij de 
alternatieven en varianten zal het netwerk voor de verschillende modi in beeld gebracht worden. 

Inspraakreactie vragen om de op- en afrit Jette als volwaardig knooppunt uit te 
bouwen.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.
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Inspraakreactie vragen om ook programma-alternatieven te bestuderen die zich 
inschrijven binnen de doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het te realiseren programma staat vast, in de zin dat er binnen het plangebied gezocht wordt naar een 
inpassing van de ringinfrastructuur. Daarbij wordt eveneens binnen het plangebied gezocht naar 
ingrepen om de barrière weg te werken, om de multimodale bereikbaarheid te verbeteren en om de 
leefbaarheid aan te pakken. Er zijn dus geen locatiealternatieven, noch programma-alternatieven. Er 
worden wel verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Het 
betreft inrichtings- en uitvoeringsalternatieven, en inrichtings-, locatie- en exploitatievarianten. Dit 
wordt verder verduidelijkt in de Scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de 
effectenbeoordelingen. 

Inspraakreactie vragen waarom de inspraak slechts beperkt is gebleven tot de rand 
rond Brussel. De inspraak zou opengetrokken moeten worden naar de 
'metropolitane ruimte' die reikt tot Mechelen, Leuven en Aalst.

Voor het organiseren van de raadpleging over de startnota en procesnota 1 werden de bepalingen zoals 
opgenomen in het decreet het uitvoeringsbesluit gevolgd. Het is niet zo dat de inspraak zich beperkte 
tot de rand rond Brussel. De infomarkten en raadpleging werden onder meer bekendgemaakt in het 
Belgische Staatsblad en in 3 kranten die in het Vlaams Gewest worden verspreid. Dit geeft ook aan 
mensen buiten de betrokken gemeenten de kans om hun opmerkingen, suggesties, e.d. in te dienen. 

Inspraakreacties adviseren transport via de binnenvaart tijdens de bouwfase. Deze opmerking wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het project, het 'minderhinder' 
verhaal en de uitvoering.

Inspraakreacties betreuren het dat de helft van de inspraakperiode tijdens de 
vakantieperiode gebeurde.

Voor het organiseren van de raadpleging over de startnota en procesnota 1 werden de bepalingen zoals 
opgenomen in het decreet en het uitvoeringsbesluit gevolgd. Voor lopende procedures is het 
onmogelijk om rekening te houden met de verschillende verlofperiodes en de individuele verloven van 
burgers. De inspraakperiode liep over een periode van 60 dagen en is gestart een maand voor de 
vakantieperiode. Ook de aankondiging ervan is voldoende op voorhand gecommuniceerd waardoor er 
ruim voldoende tijd was om te reageren. Daarnaast werden ook de participatiemomenten voor de 
vakantieperiode georganiseerd.

Inspraakreacties gaan akkoord met de scoping betreffende oppervlaktewater. Er wordt nota genomen van deze opmerking.
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Inspraakreacties geven aan dat de afbakening van het plangebied niet duidelijk is 
m.b.t. beschermde monumenten, landschappen, erfgoed.

In de scopingnota zal het hoofdstuk 'Bestaande juridische context' aangevuld en waar nodig 
gecorrigeerd worden. Het plangebied zoals opgenomen in de startnota is ruim afgebakend. Zoals ook 
aangegeven in de startnota zal het effectieve plangebied van het GRUP pas bij het voorontwerp 
bepaald worden en zal duidelijk zijn welke percelen een andere bestemming krijgen.

Inspraakreacties geven aan dat de doelstellingen te algemeen geformuleerd zijn en 
vragen om: - de modal shift mee op te nemen in de alternatieven - te onderzoeken 
of een extra rijstrook als carpoolstrook of busbaan kan ingezet worden - het 
basisprofiel grondig te onderzoeken om zo tot het beste profiel voor de 
desbetreffende zone te komen, mede bepaald door de ecologische en economische 
context

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. 

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en 
voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').

Inspraakreacties geven aan dat de effecten van grondverzet en tijdelijke inname van 
bermen langs de R0, alsook voor de aanleg van fietssnelwegen, ringtrambus, … 
bekeken moeten worden.

Alle vormen van ruimte-inname van ecotopen door het plan worden behandeld in de discipline 
biodiversiteit. Grondverzet en tijdelijke inname van gronden maken voorwerp uit van de 
milieubeoordeling op projectniveau (en niet op planniveau).

Inspraakreacties geven aan dat de geplande fietsbrug over het kanaal t.h.v. Drie 
Fonteinen in Vilvoorde niet nuttig is mits er alternatieven zijn.

Geplande ontwikkelingen/ projecten worden mede beschouwd in de planningscontext en 
ontwikkelingsscenario's. Deze projecten zelf volgen een eingen (plannings)proces. 

Inspraakreacties geven aan dat de inrichting van een speelbos ten noordwesten van 
Brussel een enorme meerwaarde zou zijn voor de noordrand.

De specifieke inrichting van een speelbos ten noordwesten van Brussel maakt geen deel uit van de 
plandoelstelling.

Inspraakreacties geven aan dat de mens-ruimtelijke aspecten op mesoschaal 
bekeken moeten worden.

De ruimtelijke effecten op socio-economische functies worden onderzocht in de discipline mens-
ruimtelijke aspecten tot op de schaal waarop deze relevant geacht worden. 
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Inspraakreacties geven aan dat de startnota beperkt is tot de herinrichting van de 
R0, terwijl het programma 'Werken aan de Ring' veel ruimer is. Het is noodzakelijk 
dat in de startnota ook de krijtlijnen van het ruimere programma worden 
meegegeven zodat de uitgangspunten en plandoelstellingen consequent en 
transparant kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het 
programma.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreacties geven aan dat de verbreding van de R0 gebeurt in HAG. 
Compensatie van HAG kan niet op een overkapping.

Bij inname van HAG zal rekening gehouden worden met de Omzendbrief RO/2010/01 betreffende het 
Ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn.

De impact op landbouw zal onderzocht worden in de discipline mens-ruimtelijke aspecten. Daarbij zal 
aan Departement Landbouw en Visserij gevraagd worden om een LIS op te maken voor het plangebied 
en omgeving.

P. 28 van 89



Samenvattende inhoud van de inspraakreactie(s) Verwerking in Scopingnota / Procesnota versie 2

Inspraakreacties geven aan dat de verbreding van de ring meer verkeer zal 
aantrekken en enkel zal leiden tot een capaciteitsverhoging.

De methodiek van de beoordeling van de discipline mens-mobiliteit werd opgenomen in het deel 
Scoping van de startnota en wordt herhaald in de scopingnota. De milieubeoordeling behandelt, onder 
meer, de afnames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van andere routekeuze door 
betere doorstroming op R0) en toenames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van 
mogelijk verhoogde keuze voor modus auto door betere doorstroming op R0), evenals de 
afnames/toenames op het hoofdwegennet.

In de milieubeoordeling zal de impact op zowel de modal split als de verkeersintensiteit op het 
onderliggend wegennet/hoofdwegennet bestudeerd worden aan de hand van het regionaal 
verkeersmodel Vlaamse Rand om deze aspecten te objectiveren.

Inspraakreacties geven aan dat de verschillende maatregelen die voorzien worden 
om de leefbaarheid rond de ring te verbeteren en de multimodaliteit te versterken 
niet als pasmunt mogen gebruikt worden om extra rijstroken aan te leggen.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Inspraakreacties geven aan dat de wateroverlast van de R0 t.h.v. Wemmel/Relegem 
nu al een probleem is, en vragen zich af wat de effecten zullen zijn tijdens en na de 
werken.

De effecten zullen bestudeerd worden in de discipline water van het milieueffectenonderzoek.

Inspraakreacties geven aan dat door het bijkomende verkeer de Europese normen 
voor N02 en de gezondheidsdoelstellingen van de wereldgezondheidsorganisatie 
voor fijn stof niet gehaald worden. Er wordt gevraagd om ook een afweging te doen 
in de globale kosten-baten analyse.

De gezondheidseffecten van het plan worden onderzocht in de discipline mens-gezondheid voor heel 
het mesostudiegebied, tot op het niveau statistische sector. De in de milieubeoordeling in beeld 
gebrachte gezondheidseffecten zullen in de MKBA op hun kosten/baten onderzocht worden.

Inspraakreacties geven aan dat een sterke toename van de mobiliteit en het 
wangedrag van vele bestuurders op de ring rond Brussel leidt tot filevorming en 
ongevallen. Op korte termijn kan veel file- en ongevallenleed voorkomen worden 
door in te zetten op: verkeersbegeleiding, trajectcontrole, het verlagen van de 
snelheid. 

De genoemde aspecten worden verder meegenomen in het onderzoek. Het verlagen van de snelheid 
wordt meegenomen als variant. Dit wordt verduidelijkt in de scopingnota en zal onderzocht worden in 
de effectenbeoordelingen. Het louter verlagen van de snelheid, zonder infrastructurele aanpassingen, 
voldoet niet aan de plandoelstellingen. De huidige ringinfrastructuur voldoet immers niet aan de 
richtlijnen voor verkeersveilig wegontwerp.
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Inspraakreacties geven aan dat flessenhalzen zoals het viaduct van Vilvoorde zullen 
blijven bestaan.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek, ook ter 
hoogte van het Viaduct van Vilvoorde. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. In de discipline 
mobiliteit van het plan-MER zullen de effecten worden onderzocht. 

Inspraakreacties geven aan dat het een goed idee is om geen link meer te voorzien 
tussen de ring en Woluwedal.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 
In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van woonzones 
/ bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / bedrijventerreinen 
beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.

Inspraakreacties geven aan dat het moeilijk is de werken te beoordelen omdat het 
GRUP geen volledig zicht geeft op de werken.

De startnota en procesnota 1 worden opgemaakt aan de start van het planningsproces. In de 
scopingnota en procesnota 2 zijn alternatieven en varianten opgenomen. Naar mate dat het proces en 
het onderzoek vordert zal er meer in detail getreden kunnen worden. Het GRUP zal uiteindelijk 
aangeven welke bestemmingen er gewijzigd worden in functie van de effectieve herinrichting van de 
R0. Na het GRUP volgt een aanvraag tot omgevingsvergunning. Pas bij deze aanvraag komt er een 
volledig zicht op de werken.

Inspraakreacties geven aan dat het noodzakelijk is om, vooraleer men de 
voorgestelde oplossing (ring verbreden met 3 à 5 rijstroken) tot uitvoering brengt, 
de knelpunten grondig te bestuderen, er een oplossing voor te vinden en de impact 
van de maatregelen te bestuderen.

In de scopingnota wordt in het deel 'historiek, context en analyse' een duidelijke weergave en 
beschrijving gegeven van wat de knelpunten zijn en wat er aan de oorzaak ligt van deze knelpunten. De 
impact van de redelijke alternatieven en varianten wordt onderzocht in de effectenbeoordelingen.

Inspraakreacties geven aan dat het project van de R0 zelf slechts terloops aan bod 
komt in het krantje over het programma 'werken aan de ring'. Er wordt gevraagd om 
duidelijkere informatie te geven aan de burgers.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de ruimere 
omgeving opnemen. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is maar 1 schakel in het 
geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook doorheen heel het proces 
betrokken.
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Inspraakreacties geven aan dat het visualiseren van infrastructuurvarianten een 
meerwaarde zou zijn.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota, ook grafisch, zie o.a. bijlage 7 bij de scopingnota.

Inspraakreacties geven aan dat maatregelen, om het sluipverkeer aan te pakken en 
de leefbaarheid van de bewoners in Zellik te verhogen, niet ten koste mogen gaan 
van een goede operationele werking en bereikbaarheid van de bedrijven.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 
In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van woonzones 
/ bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / bedrijventerreinen 
beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.

Inspraakreacties geven aan dat naast de herinrichting van de ring er ook een 
ontwerpopgave is voor de omgeving. 

De herinrichting van de ring wordt integraal bekeken overeenkomstig de verschillende 
plandoelstellingen. Verder wordt in de Scopingnota het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de 
R0 (E40-E40) gekaderd in het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan 
enkel de herinrichting van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt 
meegegeven. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die 
engagementen binnen de ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en 
administraties als de Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet 
op zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren 
worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.

Inspraakreacties geven aan dat om de multimodale bereikbaarheid van de regio te 
verhogen en te verbeteren, er getracht wordt om een meer sturend netwerk te 
realiseren. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met het feit dat 
goederenvervoer fundamenteel afwijkt van personenvervoer, waarbij vraagsturing 
op basis van infrastructuur een impact heeft terwijl goederenvervoer een afgeleide 
is van economische evoluties, en zich niet louter voordoet op basis van beschikbare 
infrastructuur.

De modellering van het vrachtvervoer, en de toekomstige evolutie ervan, zit vervat in de 
verkeersmodelleringen. In die zin wordt er bij alle doorrekeningen rekening gehouden met het huidig 
en toekomstig vrachtverkeer. 
Bij de ontwikkelingsscenario's wordt er ook een scenario ambitieuze modal split (AMS) bekeken, waarin 
het aandeel gemotoriseerd verkeer gereduceerd wordt. 
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Inspraakreacties geven aan dat ook de NMBS meer inspanningen moet leveren door 
de aansluitingen te verbeteren, vertraging te verminderen, treinen tot middernacht 
over Vlaanderen en Wallonië te laten rijden en meer parkeergelegenheid te 
voorzien aan overstapplaatsen voor openbaar vervoer.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreacties geven aan dat voor geluid ook locaties binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest opgenomen moeten worden.

Er worden extra geluidsmeetpunten toegevoegd binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
• Laarbeekbos
• Nabije woongebieden
De geluidskaarten BHG 2016 worden toegevoegd.
Rekenpunten in het BHG worden ook getoetst aan de regelgeving van het BHG (geluidsordonnantie en 
het geluidsplan).

Inspraakreacties geven aan dat, gelet de rode bolletjes op de kaart tijdens de 
infomarkt van 16 juni in Zaventem, de buurt tegen bepaalde delen van het project is. 
Er wordt gevraagd daarmee rekening te houden.

In de procesnota versie 2 en scopingnota wordt aangegeven hoe met de inspraakreacties wordt 
rekening gehouden.

Inspraakreacties geven mee dat de natuurwaarde van het bosje t.h.v. de 
verkeerswisselaar op de BWK onderschat wordt.

In de discipline biodiversiteit van de milieubeoordeling wordt een actualisatie van de BWK ter hoogte 
van het plangebied uitgevoerd. Hieruit zal moeten blijken welke de waarde is van elk van de gebieden 
en of dit nog in lijn is met de waarde op de BWK.
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Inspraakreacties hebben vragen over de methodologische aanpak van het MER-
onderzoek.

De milieubeoordeling wordt opgemaakt conform de standaardmethodiek en geldende 
richtlijnenboeken, waarbij:
- beroep gedaan wordt op zo volledig en recent mogelijke bronnen (in de mate van beschikbaarheid)
- evenwaardige behandeling van disciplines vooropstaat (geen ‘weging’ of multicriteria-analyse waarbij 
een discipline meer of minder ‘doorweegt’
- een integrale beoordeling en overkoepelende synthese wordt opgenomen.

Inspraakreacties maken bezwaar tegen de fietstunnel Leuvensesteenweg / 
Woluwedal.

Deze inspraakreactie valt buiten de scope van het planningsproces, maar werd behandeld tijdens de 
procedure van de aanvraag van de omgevingsvergunning i.f.v. de aanleg van de fietssnelweg R22. Bij 
het verlenen van de vergunning heeft men deze reactie behandeld en is er een afweging gemaakt. 

Inspraakreacties melden dat de topografische beschrijving van de R0 en de 
omliggende omgeving niet nauwkeurig genoeg is.

Bij de beschrijving van de bestaande feitelijke toestand zal de topografische situatie van de R0 en 
omgeving nauwkeuriger beschreven worden.

Inspraakreacties melden dat de werken aan de ring niet zullen leiden tot een 
verbeterde werk- en leefomgeving rond de ring.

De scopingnota beschrijft de plandoelstellingen, o.a. het verhogen van de leefbaarheid in de regio. De 
impact van de verschillende alternatieven en varianten wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 
In het verdere onderzoek zal dan bekeken worden welke maatregelen of herbestemmingen er nodig 
zijn om bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen.

Inspraakreacties melden fouten m.b.t. de bestaande juridische context. De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden verfijnd en waar nodig gecorrigeerd.

Inspraakreacties melden foutieve aanduidingen van fietsverbindingen en tramlijnen 
op bepaalde locaties.

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.
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Inspraakreacties stellen dat alternatieven i.f.v. fiets en OV beschikbaar zouden 
moeten zijn bij start van de werken aan de R0.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties stellen dat bij de aanpassingen aan het viaduct van Vilvoorde de 
vrije doorvaarthoogte moet behouden worden.

Dit is een randvoorwaarde bij eventuele aanpassingswerken aan het Viaduct van Vilvoorde

Inspraakreacties stellen dat de (inrichtings-)alternatieven niet zijn opgenomen in de 
startnota. De transparantie die verondersteld wordt binnen het participatieproces, 
dat inherent verbonden is aan de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan, geschonden is. Het ontbreken van deze (inrichtings-) alternatieven 
binnen dit scenario maakt het onmogelijk om een degelijk en onderbouwd advies te 
formuleren bij deze startnota.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoekop basis van 
de inspraak op de startnota. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt 
bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Inspraakreacties stellen dat de biodiversiteit ook op mesoschaal bekeken moet 
worden.

De effecten inzake biodiversiteit doen zich inderdaad zowel op micro- als mesoschaal voor en worden 
op dat niveau onderzocht.

Inspraakreacties stellen dat de effecten in het hoofdstuk Scoping eerder abstract 
worden omschreven. 

Dit is in overeenstemming met de standaardmethodiek die wordt gehanteerd voor de opmaak van de 
milieubeoordeling.

Inspraakreacties stellen dat de haalbaarheid van de ontsluiting van het gebied via de 
Tyraslaan onderzocht moet worden.

De ontsluiting van de verschillende bedrijvenzones rondom de R0 wordt meegenomen in de 
milieubeoordeling.

Inspraakreacties stellen dat de huidige situatie van 2018 ook in het MER beschreven 
moet worden.

Naast beschrijving van de referentiesituatie wordt eveneens een analyse van de bestaande toestand 
voorzien en dit voor alle disciplines (waar de referentietoestand verschilt van de bestaande toestand). 
Analyse van de bestaande toestand wordt o.a. voorzien in de discipline geluid (cf. meetcampagne), 
lucht (cf. resultaten permanente luchtkwaliteitsmetingen) en mobiliteit (cf. beschikbare 
verkeerstellingen).
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Inspraakreacties stellen dat de knip van de Woluwelaan niet gemotiveerd is. Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties stellen dat de planningscontext aangevuld moet worden, in 
verband met landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

In de scopingnota zal het hoofdstuk 'Bestaande juridische context' worden aangevuld en waar nodig 
gecorrigeerd. Verder zal dit opgenomen worden in de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie van de milieubeoordeling.

Inspraakreacties stellen dat de planningscontext aangevuld moet worden. Relevante juridische plannen worden toegevoegd aan het hoofdstuk 'Bestaande juridische toestand'.

Inspraakreacties stellen dat de planningscontext aangevuld moet worden. De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.

Inspraakreacties stellen dat de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
meegenomen moeten worden.

Het regionaal multimodaal verkeersmodel van de Vlaamse Rand dat in de milieubeoordeling gebruikt 
wordt om de mobiliteitseffecten in beeld te brengen maakt gebruik van een ontwikkelingsscenario 
(BAU) waarin zowel geplande toekomstige ontwikkelingen in Vlaanderen als geplande ontwikkelingen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opgenomen. 

Een overzicht van deze ontwikkelingen zal bij de milieubeoordeling worden weergegeven in de 
beschrijving van het gebruikte modelinstrumentarium.
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Inspraakreacties stellen dat een samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest nodig is voor het bereiken van een ruimer mobiliteitspakket.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreacties stellen dat er meer geluidsmetingen moeten voorzien worden in de 
gemeente Vilvoorde.

Er zijn geluidsmeetpunten voorzien in het gebied voor stedelijke ontwikkeling. 

Inspraakreacties stellen dat er weinig aandacht voor het busnetwerk is. In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

P. 36 van 89



Samenvattende inhoud van de inspraakreactie(s) Verwerking in Scopingnota / Procesnota versie 2

Inspraakreacties stellen dat het studiegebied op macroschaal de GEN-zone is. Het studiegebied voor de milieueffecten is ruimer dan het gebied waar projecten worden uitgevoerd. 
Het studiegebied op macroschaal zal, in grote lijnen, overeenkomen met de GEN-zone.

Inspraakreacties stellen dat in de milieubeoordeling onderzoek op mesoschaal nodig 
is voor de disciplines water, biodiversiteit en landschap.

De effecten inzake water, biodiversiteit en landschap doen zich wat betreft ‘netwerkeffecten’ 
inderdaad ook op mesoschaal voor.

Inspraakreacties stellen dat in de startnota moet verduidelijkt worden hoe het 
overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden georganiseerd.

In de procesnota versie 2 wordt verduidelijkt hoe het overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wordt georganiseerd.

Inspraakreacties stellen dat men de methodiek voor de impact op het Natura 2000-
gebied moet specifiëren.

In de startnota staat dat de passende beoordeling voor het Natura-2000 gebied Laarbeekbos zal 
worden opgesteld overeenkomstig de ordonnantie van het Brussels Gewest en dat BIM de passende 
beoordeling (die een uitspraak doet over aanzienlijkheid van effecten) zal beoordelen.

In vergelijkbare milieubeoordelingen voor infrastructuurwerken golden als criteria o.a.:
• afstand tot SBZ
• al dan niet directe impact op het SBZ.

In de fase van het onderzoek naar ‘redelijkheid’ van alternatieven wordt echter (nog) niet in 
kwantitatieve eenheden (cfr. Passende Beoordeling) onderzocht welke de exacte impact is. Van zodra 
er een ‘indicatie’ is dat aanzienlijke (niet te milderen) effecten met zekerheid zullen optreden, is een 
alternatief immers onredelijk. Wanneer er een indicatie is dat aanzienlijke effecten waarschijnlijk zijn, 
maar nog niet zeker of wellicht kunnen gemilderd worden, kan ervoor geopteerd worden om het 
alternatief verder mee te nemen in de milieubeoordeling. In zulke gevallen wordt dus geoordeeld dat in 
dit stadium het alternatief nog niet als onredelijk kan bestempeld worden.

Inspraakreacties stellen dat moet verduidelijkt worden hoe het overleg met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden georganiseerd. Eveneens wordt gevraagd 
om de relatie met beleidsplannen van het BHG op te nemen.

In de procesnota versie 2 wordt verduidelijkt hoe het overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wordt georganiseerd. Bijlage 4 bij de Scopingnota bevat de beleidsplannen (zowel Vlaamse als 
Brusselse) en de juridische context.

Inspraakreacties stellen dat ook effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in overleg 
geanalyseerd moeten worden.

De gewestoverschrijdende effecten worden voor alle disciplines in beeld gebracht.
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Inspraakreacties stellen de eerder uitgevoerde MKBA in vraag, vooral wat betreft 
het meenemen van gezondheidseffecten, en vragen een vernieuwde MKBA.

Naast een ruimtelijk/stedenbouwkundig onderzoek, een milieubeoordeling en een beoordeling van de 
externe veiligheid zal er ook een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) worden opgemaakt. De 
scope hiervan staat beschreven in de scopingnota. Een overheid dient immers altijd rekening te houden 
met de maatschappelijke kosten-baten verhouding van plannen en projecten. Aan de hand van al deze 
onderzoeken zal de Vlaamse overheid een keuze kunnen maken tussen de onderzochte alternatieven. 

Inspraakreacties stellen ecoducten voor als compensatie voor groen en open ruimte, 
eerder dan het innemen van landbouwgebied.

De effecten op landbouw worden onderzocht in de discipline mens-ruimtelijke aspecten.

De effecten op natuur worden onderzocht in de discipline biodiversiteit.

Inspraakreacties stellen vast dat voor geluid het jaar 2011 als referentiejaar wordt 
gebruikt. Dit is achterhaald en moet geactualiseerd worden.

Er wordt steeds gebruik gemaakt van de meest recente versie van de geluidskaarten. De kaarten van 
2016 waren pas beschikbaar na afwerking van de startnota.

Inspraakreacties stellen voor om het Laarbeekbos en het koutergebied te verbinden. Twee van de plandoelstellingen van het GRUP zijn inzetten op de landschappelijke inpassing en het 
verbeteren van de leefbaarheid. In het verdere onderzoek van het GRUP zal bekeken worden welke 
maatregelen en bestemmingswijzigingen er nodig zijn die bijdragen tot de realisatie van de 
doelstellingen.

Inspraakreacties stellen vragen bij de representativiteit van mobiliteitsonderzoeken, 
gezien de recente werken in de buurt van de Van Damstraat / Leuvensesteenweg / 
Korenveld.

In de beoordeling van de discipline mobiliteit zal zowel de referentiesituatie als de toekomstige situatie 
worden beooordeeld.

Inspraakreacties stellen vragen bij het S-MER. Het S-MER is een afgewerkt document uit 2013. Dit wordt aangehaald omdat het deel uitmaakt van de 
historiek van de studie van de herinrichting van de R0. In het huidige proces worden een heel aantal 
zaken opnieuw onderzocht en beoordeeld wat betreft impact op mens en milieu.

Inspraakreacties verzoeken om onscherpe en onleesbare figuren te verduidelijken, 
en eveneens de figuren te bespreken in de tekst.

Onleesbare en onscherpe figuren zullen worden aangepast; figuren zullen eveneens worden besproken 
in de tekst waar nodig en nuttig.

Inspraakreacties vinden de afbakening van het plangebied onduidelijk in relatie met 
het planvoornemen.

In de scopingnota worden een aantal voorbeelden opgenomen zodat duidelijk wordt wat er met het 
planvoornemen bedoeld wordt.
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Inspraakreacties vinden de afbakening van het plangebied onduidelijk. Het plangebied zoals opgenomen in de startnota is ruim afgebakend. Zoals ook aangegeven in de 
startnota zal het effectieve plangebied van het GRUP pas bij het voorontwerp bepaald worden en zal 
duidelijk zijn welke percelen een andere bestemming krijgen.

Inspraakreacties vinden het planvoornemen onduidelijk. Wat is het verschil tussen 
'de symbolische aanduidingen in overdruk' die de barrièrewerking van de ring 
moeten verminderen en de bestemming 'Gebied voor landschappelijke en 
functionele inpassing'.

In de scopingnota worden een aantal voorbeelden opgenomen zodat duidelijk wordt wat er met het 
planvoornemen bedoeld wordt.

Inspraakreacties vragen aan het Vlaams Gewest de verlenging van MIVB-lijnen naar 
de periferie, in de richting van de afradende parkings.

Dit valt niet binnen de scope van dit planningsproces; wel wordt dit verder onderzocht binnen de 
vervoerregio Vlaamse Rand.

Inspraakreacties vragen aandacht voor mens en gezondheid in de milieubeoordeling 
voor wat betreft de luchtvervuiling en stellen een aantal gezondheidskundige 
advieswaarden (GAW) voor.

Er wordt verwezen naar de Scopingsnota - Hoofdstuk 5 - Scoping milieubeoordeling.

Inspraakreacties vragen bijkomende verbindingen met het openbaar vervoer. Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaar vervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving.
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).
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Inspraakreacties vragen dat alle aansluitingen op de ring behouden blijven als er 
geen alternatief kan worden geboden. Anders vreest men voor nog meer 
verkeersoverlast en slechtere bereikbaarheid van het gebied.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen dat de heraanleg van de R0 dient te resulteren in: een 
meetbare toename van open ruimte met een verhoogde kwaliteit - landschappelijk, 
ecologisch (open ruimte indicator), een toename van de biodiversiteit en een 
toename van ruimtelijke, functionele en ecologische verbindingen langs en over de 
ring, die vlot, elegant en vooral mét het landschap gerealiseerd worden.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. 
Bij het onderzoek van de alternatieven wordt ook specifiek bekeken hoe aan de vraag voor zuinig 
ruimtegebruik gevolg kan gegeven worden. De impact wordt bekeken in de effectenbeoordelingen.

Inspraakreacties vragen dat er wordt ingezet op modal shift en dat gemeenten 
wegen moeten durven afsluiten voor autoverkeer. Daarnaast wordt gezegd dat er 
keuzes zullen moeten gemaakt worden.

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en 
voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').

Inspraakreacties vragen dat het plan-MER voor de verschillende alternatieven en 
scenario’s duidelijk de verkeersindicatoren weergeeft op macroschaal met hun 
oorsprong – bestemming: de inkomende / uitgaande / interne verplaatsingen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de verplaatsingen in transit door het Brussel 
Hoofdstedelijk Gewest, verplaatsingen van – en naar de rand vanuit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de verplaatsingen binnen Vlaams-Brabant en de 
verplaatsingen op een langere afstand.

Dit zal worden bekeken in de milieubeoordeling. 
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Inspraakreacties vragen dat het toenemende vrachtverkeer wordt onderzoek en dat 
hier oplossingen geboden worden. 

De modellering van het vrachtvervoer, en de toekomstige evolutie ervan, zit vervat in de 
verkeersmodelleringen. In die zin wordt er bij alle doorrekeningen rekening gehouden met het huidig 
en toekomstig vrachtverkeer. 
Bij de ontwikkelingsscenario's wordt er ook een scenario ambitieuze modal split (AMS) bekeken, waarin 
het aandeel gemotoriseerd verkeer gereduceerd wordt. 

Inspraakreacties vragen dat in de voorschriften van het GRUP voorwaarden worden 
opgenomen m.b.t. de fasering opdat er garanties zijn voor de realisatie van 
fietsverbindingen, openbaar vervoersverbindingen en overstapparkings.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreacties vragen dat indien er alternatieven zijn die minder of geen impact 
hebben op de erfgoedwaarde van de beschermde gebieden deze mee op te nemen 
als alternatief en deze nader te onderzoeken.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. 

Inspraakreacties vragen de effecten op de gezondheid nader te onderzoeken. De gezondheidseffecten van het plan worden onderzocht in de discipline mens-gezondheid voor heel 
het mesostudiegebied, tot op het niveau statistische sector.

Inspraakreacties vragen de stand van zaken van het GEN en hoe dit mee opgenomen 
wordt in het proces.

Het GEN behoort niet tot de scope van dit planningsproces. Er wordt in de ruime regio wel gestreefd 
naar een ambitieuze modal split. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en 
voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').
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Inspraakreacties vragen duidelijkheid omtrent de plan-MER procedure binnen het 
informatietraject.

In de procesnota - versie 2 wordt aangegeven welke stappen er binnen het planningsproces genomen 
worden. De procedure m.b.t. de milieubeoordeling, die vroeger afzonderlijk gebeurde, wordt 
geïntegreerd in het planningsproces.

Inspraakreacties vragen duidelijkheid omtrent de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen/scenario's die meegenomen worden in de uit te voeren studies.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. 

Het regionaal multimodaal verkeersmodel van de Vlaamse Rand dat in de milieubeoordeling gebruikt 
wordt om de mobiliteitseffecten in beeld te brengen maakt gebruik van een ontwikkelingsscenario 
(BAU) waarin zowel geplande toekomstige ontwikkelingen in Vlaanderen als geplande ontwikkelingen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opgenomen. 

Inspraakreacties vragen duidelijkheid over mogelijke onteigeningen. Bij de verdere detaillering van het plangebied zal de impact wat betreft onteigeningen duidelijk 
worden; deze impact zal verschillen per alternatief / variant; dit aspect wordt ook meegenomen bij de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten in de milieubeoordeling.

Inspraakreacties vragen duidelijkheid over welke bestemmingswijzigingen 
opgenomen zullen worden die nodig zijn in functie van het verhogen van de 
leefbaarheid van de woon- en werkomgevingen (zoals buffers, park of bos voor de 
inpassing van de ring of ter compensatie), bestemmingswijzigingen in functie van 
het verminderen van de barrièrewerking of die nodig zijn in functie van de 
multimodale bereikbaarheid. Daarnaast wordt gevraagd om duidelijkheid te 
scheppen over de concrete afbakening van het plangebied alsook op de beoogde 
bestemmingswijzigingen.

Het plangebied zoals opgenomen in de startnota is ruim afgebakend. Zoals ook aangegeven in de 
startnota zal het effectieve plangebied van het GRUP kleiner zijn. Het is dus niet zo dat alle percelen 
gelegen binnen dit indicatief aangeduide plangebied een andere bestemming zullen krijgen. Voor welke 
percelen bestemmingswijzigingen zullen worden opgenomen in het GRUP zal pas na het verdere 
onderzoek duidelijk worden.

Inspraakreacties vragen een gedegen alternatievenonderzoek uit te voeren en niet 
uit te gaan van de beslissing Vlaamse Regering 2013.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. 

Inspraakreacties vragen een landschapspark te voorzien ter hoogte van 
Laerbeekbos. Er wordt gevraagd om Laerbeekbos uit te breiden en dit mee op te 
nemen in het GRUP d.m.v. bestemmingswijzigingen.

In het alternatievenonderzoek worden ook varianten met een verlaagd lengteprofiel / insleuving / 
brede landschapsbrug / overkapping opgenomen. De scopingnota beschrijft de redelijke varianten. 
Bijlage 6  bij de scopingnota geeft zicht op het onderzoek naar deze redelijke varianten. De effecten 
ervan worden onderzocht in de effectenbeoordelingen. 

P. 42 van 89



Samenvattende inhoud van de inspraakreactie(s) Verwerking in Scopingnota / Procesnota versie 2

Inspraakreacties vragen een opname van aanvullende stedenbouwkundige 
voorschriften voor bedrijventerreinen langs de R0.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreacties vragen een studie over de impact van het geluid, het zicht en de 
vervuiling.

Deze onderwerpen worden bestudeerd in de milieubeoordeling.

Inspraakreacties vragen een versnelde invoering van hoogwaardig openbaar vervoer 
in de regio rond Brussel.

Het is niet zo dat alle openbaar vervoerverbindingen in de ruime omgeving van de R0 worden 
meegenomen in dit plan. Daarvoor wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin 
verschillende projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor een 
aantal openbaar vervoerverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ook binnen de vervoerregio's Vlaamse Rand en Leuven zal 
verder worden nagedacht over openbaar vervoerverbindingen in een ruimere omgeving.
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Inspraakreacties vragen garanties rond de fiets- en openbaarvervoersverbindingen. 
Deze zaken moeten mee opgenomen worden in het GRUP.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving.
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen hoe de mobiliteitsdoorrekeningen zullen gebeuren in relatie 
tot fiets en OV.

Er wordt verwezen naar de Scopingsnota - Hoofdstuk 5 - Scoping milieubeoordeling, discipline 
mobiliteit. 

Inspraakreacties vragen hoe de mobiliteitsdoorrekeningen zullen gebeuren. De methodiek van de beoordeling van de discipline mens-mobiliteit werd opgenomen in het deel 
Scoping van de startnota en wordt herhaald in de scopingnota. De milieubeoordeling behandelt, onder 
meer, de afnames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van andere routekeuze door 
betere doorstroming op R0) en toenames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van 
mogelijk verhoogde keuze voor modus auto door betere doorstroming op R0), evenals de 
afnames/toenames op het hoofdwegennet.

In de milieubeoordeling zal de impact op zowel de modal split als de verkeersintensiteit op het 
onderliggend wegennet/hoofdwegennet bestudeerd worden aan de hand van het regionaal 
verkeersmodel Vlaamse Rand om deze aspecten te objectiveren.

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. 
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Inspraakreacties vragen inzicht in wat het minderhinderplan zal inhouden en er 
wordt gevreesd dat deze maatregelen geen effect zullen hebben.

In de procesnota zal indicatief worden aangegeven hoe men zal omgaan met het minderhinderplan en 
op welke momenten dit zal ingezet worden. 
In het minderhinder verhaal worden maatregelen bestudeerd om de hinder tijdens de werken te 
vermijden. Deze zullen afgestemd worden op het voorkeursalternatief; bijgevolg kan in deze fase 
hierover nog niet in detail getreden worden.

Inspraakreacties vragen meer beschikbare openbaarvervoer- en fietsverbindingen. Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen meer duidelijkheid over welke alternatieven er onderzocht 
zullen worden. Daarnaast wordt ook gevraagd welke typologie er wordt toegepast 
voor de knooppunten.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 
Momenteel situeert het onderzoek zich nog op planniveau, naarmate het onderzoek verder vordert en 
het ontwerp concreter wordt, kunnen er uitspraken gedaan worden over de typologie van de 
knooppunten.
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Inspraakreacties vragen naar de bereikbaarheid van Sint-Stevens-Woluwe in relatie 
tot de herinrichting van de R0.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 en de daaruit volgende ontsluiting worden 
verschillende alternatieven meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de 
scopingnota. De impact van deze op- en afrittencomplexen wordt bekeken in de milieubeoordeling. Bij 
de verschillende alternatieven wordt bekeken wat de impact is op bereikbaarheid van dorpskernen, etc.

De effecten van het afsluiten van verschillende op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen naar de details van de analyse of de argumenten die ertoe 
geleid hebben de optie te kiezen om de ring te verbreden.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Inspraakreacties vragen naar de exacte timing van de geplande fietsinfrastructuur en 
van de nieuwe bus- en tramlijnen. Er wordt gevraagd deze projecten als één geheel 
te bekijken samen met het project van de herinrichting van de ring en de realisatie 
van al deze projecten op elkaar af te stemmen.

De timing van de verschillende projecten binnen het programma 'Werken aan de Ring' is te raadplegen 
op de website www.werkenaandering.be. De Werkvennootschap zorgt er samen met haar partners 
voor dat de uitvoering van de verschillende projecten zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. 

Inspraakreacties vragen naar de link tussen het proces R0 en het Curieuzeneuzen 
project

In het kader van de milieubeoorderling worden geen luchtkwaliteitsmetingen voorzien.
De resultaten van het Curieuze Neuzenproject zullen, voor zover beschikbaar en relevant, 
meegenomen worden in de discipline lucht.

In de discipline lucht wordt enkel getoetst aan de Vlaremnormen. Toetsing aan de WHO-normen 
gebeurt in de discipline mens-gezondheid.

Inspraakreacties vragen naar de mogelijkheid om bestaande fietssnelwegen 
langsheen spoorwegen te optimaliseren of bijkomende fietssnelwegen te voorzien.

De mogelijke fietsverbindingen en fietssnelwegen worden opgenomen in alle alternatieven. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota.
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Inspraakreacties vragen naar de onderbouwing voor de herinrichting van de R0 in 
samenhang met de andere segmenten van de R0 (west en oost) en toekomende 
autosnelwegen.

Er worden verschillende alternatieven meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder 
verduidelijkt in de scopingnota. De impact wordt bekeken in de milieubeoordeling. 
Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten te beperken. 
Daarnaast is er een ander proces opgestart voor het oostelijk deel van de R0 en zal ook een proces 
opgestart worden voor het westelijke gedeelte van de ring. Al deze processen worden opgevolgd 
binnen De Werkvennootschap waardoor de samenhang tussen de verschillende processen goed 
bewaakt blijft.

Inspraakreacties vragen naar de ontwerpplannen van de R0 om na te gaan wat de 
impact op hun huizen kan zijn (devaluatie, …).

De startnota en procesnota 1 werden opgemaakt aan de start van het planningsproces. In de 
scopingnota en procesnota 2 worden een aantal alternatieven en varianten opgenomen. Naarmate dat 
het proces en het onderzoek vordert zal er meer in detail getreden kunnen worden. Het GRUP zal 
uiteindelijk aangeven welke bestemmingen er gewijzigd worden in functie van de herinrichting van de 
R0. Na het GRUP volgt een aanvraag tot omgevingsvergunning. Pas bij deze aanvraag komt er een meer 
volledig zicht op de ontwerpplannen en de werken zelf.

Inspraakreacties vragen naar de timing van het programma 'werken aan de ring' en 
wanneer er exact gestart zal worden met de werken.

De timing van de verschillende projecten binnen het programma 'Werken aan de Ring' is te raadplegen 
op de website www.werkenaandering.be

Inspraakreacties vragen naar duidelijker kaartmateriaal zodat het mogelijk is het 
plangebied geografisch te situeren.

Het plangebied zoals opgenomen in de startnota is ruim afgebakend. Zoals ook aangegeven in de 
startnota zal het effectieve plangebied van het GRUP pas bij het voorontwerp bepaald worden en zal 
dan pas duidelijk worden welke percelen een andere bestemming krijgen.

Inspraakreacties vragen naar een concretere uitwerking van het project. In het vervolg van het proces wanneer een voorkeursalternatief bepaald is, zal het project meer 
concreet vorm krijgen.

Inspraakreacties vragen naar een motivering wanneer de lokale verkeersituatie 
gewijzijgd wordt.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 
In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van woonzones 
/ bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / bedrijventerreinen 
beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.
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Inspraakreacties vragen naar een opname van documenten waarnaar verwezen 
wordt in de startnota.

De documenten waarnaar verwezen wordt zullen ter beschikking worden gesteld op de websites 
www.omgevingvlaanderen.be/GRUP en www.werkenaandering.be

Inspraakreacties vragen naar een veilig fietspad langs de De Limburg Stirumlaan. Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen naar herbestemmingen voor boscompensatie in GRUP. In de discipline biodiversiteit zal de oppervlakte te ontbossen en te rooien vegetatie berekend worden. 
Indien compensatie geldt, zal dit overeenkomstig het Bosdecreet uitgewerkt worden in overleg met de 
betrokken actoren. Waar mogelijk en zinvol wordt de boscompensatie binnen het plangebied zelf 
voorzien. Waar nodig en nuttig, zullen terreinen worden herbestemd.

Inspraakreacties vragen naar het exacte programma 'werken aan de ring'. Het programma 'werken aan de ring' staat in meer detail beschreven in de Scopingnota en op de 
website www.werkenaandering.be

Inspraakreacties vragen naar maatregelen tegen sluipverkeer. In de scopingnota worden verschillende alternatieven en varianten opgenomen. In de beoordeling van 
de discipline mobiliteit zal de impact op sluipverkeer en verkeer op het onderliggend wegennet worden 
onderzocht.
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Inspraakreacties vragen naar veilige fiets- en voetgangersverbindingen langs de R0 
tussen Groot-Bijgaarden en Wemmel.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen naar veilige fiets- en voetgangersverbindingen over en 
onder de R0

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen of alle percelen gelegen binnen het plangebied een (andere) 
bestemming krijgen.

Het plangebied zoals opgenomen in de startnota is ruim afgebakend. Zoals ook aangegeven in de 
startnota zal het effectieve plangebied van het GRUP kleiner zijn. Het is dus niet zo dat alle percelen 
gelegen binnen dit indicatief aangeduide plangebied een andere bestemming zullen kijgen. Voor welke 
percelen bestemmingswijzigingen zullen worden opgenomen in het GRUP zal na het verdere onderzoek 
duidelijk worden.
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Inspraakreacties vragen of de R0 zou kunnen bijdragen tot een klimaat-robuustere 
omgeving, ook eventueel als waterleverancier.

Wat betreft de klimaatmitigatie wordt per alternatief de totale CO2-emissies berekend, en dit zowel op 
niveau van het studie/modelgebied als op niveau van heel Vlaanderen (benaderende berekening op 
basis van voertuigkilometers). Aan de toe- of afnames van de CO2-emissies wordt geen effectscore 
toegekend, maar ze worden wel gebruikt om de bijdrage van het project aan de doelstellingen van het 
Vlaams lucht- en klimaatbeleidsplan te toetsen.

Wat de klimaatadaptatie betreft, zal de impact van het planvoornemen op het watersysteem 
behandeld worden in de discipline water. 
In een overkoepelend hoofdstuk ‘klimaatreflex’ zal de klimaatbestendigheid van het planvoornemen 
aan bod komen, evenals de potenties hoe het planvoornemen kan bijdragen tot een klimaatrobuustere 
omgeving.

Inspraakreacties vragen of er advies is gevraagd aan het Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest en Brusselse gemeenten en of het mogelijk is deze adviezen in te kijken.

Er werd advies gevraagd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brusselse gemeenten (cfr. lijst als 
bijlage aan de Procesnota - versie 2); de adviezen, opmerkingen en suggesties uit de inspraak zijn 
verwerkt in de Scopingnota; en in deze tabel met samenvatting van de inhoud van de inspraak en de 
verwerking ervan.

Inspraakreacties vragen of er een bestemmingsplan nodig is op het Brussels 
grondgebied.

Indien tijdens het verdere onderzoek van de alternatieven zou blijken dat ook een wijziging van de 
bestemmingen opgenomen in de bestemmingsplannen voor het Brussels grondgebied zich aandient, zal 
hiervoor de nodige procedure conform het BWRO worden gevolgd.

inspraakreacties vragen of er i.k.v. het milieuonderzoek een bevraging gebeurt van 
de nabije omwonenden die geaffecteerd worden door de werken.

Specifiek  in het kader van het milieuonderzoek gebeurt er geen bevraging van omwonenden. Het 
milieuonderzoek geschiedt op basis van gestandaardiseerde wetenschappelijke methodieken die 
gedocumenteerd zijn in de MER-richtlijnenboeken.
Wel worden via het participatieproces, zoals beschreven in de procesnota versie 2, de omwonenden 
zoveel mogelijk betrokken.

Inspraakreacties vragen of er in fases zal gewerkt worden en waar het eerst wordt 
gestart.

Het is nog te vroeg om in dit stadium van het geïntegreerd planningsproces op deze vraag te 
antwoorden. Na de definitieve vaststelling van het GRUP kan overgegaan worden tot de aanvraag van 
omgevingsvergunning(en) en aanvang van de werken. 
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Inspraakreacties vragen of het mogelijk is bestemmingen te verduidelijken onder het 
viaduct van Vilvoorde.

De opmerking wordt meegenomen in het verder proces. Naarmate het proces en het onderzoek 
vordert zal er meer in detail getreden kunnen worden. In het ontwerp GRUP zal aangegeven worden 
welke bestemmingswijzigingen er uiteindelijk opgenomen worden.

Inspraakreacties vragen of het verkeersmodel het effect van het plan multimodaal 
voorspelt en beoordeelt.

Er zal inderdaad multimodaal doorgerekend worden m.b.v. het Regionaal Verkeersmodel Vlaamse 
Rand.

Inspraakreacties vragen of rekening gehouden wordt met gewijzigde modaliteiten 
van het fietsen (speed pedelec, gewone fietsen, (electrische) step,…) .

Er zal op toegezien worden dat realistische maatregelen worden voorgesteld. Dat behoort tot de 
standaardmethodiek van een milieubeoordeling. In dit geval betekent dit dat de capaciteit en layout 
van de voorgestelde fietsinfrastructuur moet afgestemd zijn op het verwachte gebruik, zowel naar 
aantallen als naar type gebruikers. 

Inspraakreacties vragen om aan te geven in de tabel 'Ingreep-effect-schema' (tabel 4-
1 op p.90-91 van de startnota) dat de fase 'Voorbereiding' een direct effect heeft op 
barrièrewerking en versnippering en een indirect effect op ecotoop/biotoopverlies.  

Dit zal worden aangevuld in het ingreep-effectenschema. Echter, op planniveau wordt de 
voorbereidings- en aanlegfase slechts onderzocht voor zover het gaat om permanente effecten. De 
voorbereidings- en aanlegfase wordt volwaardig onderzocht op projectniveau.

Inspraakreacties vragen om aandacht te besteden aan de bereikbaarheid van de 
kantoor- en hotelzone Diegem-Zuid.

De impact op de bereikbaarheid van individuele bedrijven wordt, indien relevant, onderzocht in de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten. 

Inspraakreacties vragen om aandacht te besteden aan de bereikbaarheid van 
woonkernen en bedrijvenzones, en tegelijkertijd in te zetten op het vermijden van 
sluipverkeer.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 
In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van woonzones 
/ bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / bedrijventerreinen 
beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.
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Inspraakreacties vragen om aandacht te hebben voor een goede bereikbaarheid van 
Brussel met de fiets vanaf de rand.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen om alle disciplines evenwaardig te onderzoeken en 
evenwaardig te behandelen bij het beoordelen van een gekozen scenario, alternatief 
of (inrichtings)maatregel. Er wordt ook gevraagd om een integrale beoordeling over 
alle disciplines heen.

De milieubeoordeling wordt opgemaakt conform de standaardmethodiek en geldende 
richtlijnenboeken, waarbij:
- beroep gedaan wordt op zo volledig en recent mogelijke bronnen (in de mate van beschikbaarheid),
- evenwaardige behandeling van disciplines vooropstaat (geen ‘weging’ of multicriteria-analyse waarbij 
een discipline meer of minder ‘doorweegt’,
- een integrale beoordeling en overkoepelende synthese wordt opgenomen.

Inspraakreacties vragen om alle HAG gebieden te vermelden. In de scopingnota zal het hoofdstuk 'Bestaande juridische toestand' worden aangevuld en waar nodig 
gecorrigeerd.

Inspraakreacties vragen om alle op- en afritten in de zone Jette - A12 te behouden. Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.
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Inspraakreacties vragen om alternatieven van spoor- en waterweg beter in kaart te 
brengen.

De netwerken van spoorverbindingen en waterwegen vallen buiten de scope van dit plan.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken. het project wordt in de Scopingnota gekaderd binnen het 
Programma 'Werken aan de Ring' en de 'werken aan de regio'.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreacties vragen om alternatieven voor de verbreding van de ring te 
onderzoeken.

De scopingnota beschrijft de verschillende te onderzoeken alternatieven en varianten in meer detail. 
De milieubeoordeling zal de effecten van het plan (en de verschillende inrichtingsalternatieven) 
onderzoeken voor de verschillende disciplines. Tevens moet worden opgemerkt dat hier een proces 
voor de opmaak van een plan gevoerd wordt, niet voor de realisatie van een project.

Inspraakreacties vragen om aparte rijstroken of een tolheffing voor vrachtwagens te 
voorzien.

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, fiscale maatregelen, ...) is een uitdaging voor 
de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').
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Inspraakreacties vragen om bestemmingswijzigingen omtrent leefbaarheid mee op 
te nemen in dit GRUP en dit niet op te nemen in een later onderzoek en GRUP.

Een van de plandoelstellingen van het GRUP is het verbeteren van de leefbaarheid. In de scopingnota 
worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. In het verdere onderzoek van het GRUP zal bekeken 
worden welke maatregelen en bestemmingswijzigingen er nodig zijn die bijdragen tot de realisatie van 
de doelstellingen.

Inspraakreacties vragen om betere tangentiële openbaar vervoersverbindingen 
langs de ring.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaar vervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving.
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen om bijkomende verharding te beperken ifv 
oppervlaktewater.

De verhardingsgraad wordt mee beoordeeld in de discipline water.

Inspraakreacties vragen om comfortabele en beveiligde fietsverbindingen te 
voorzien tussen Laken en Wemmel via de Houba de Strooperbrug en via de 
infrastructuren t.h.v. parking C.

De mogelijke fietsverbindingen en fietssnelwegen worden opgenomen in alle alternatieven. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota.

Inspraakreacties vragen om comfortabele en beveiliigde fietsverbindingen te 
voorzien tussen Laken en Grimbergen/Meise t.h.v. de infrastructuren van de A12.

De mogelijke fietsverbindingen en fietssnelwegen worden opgenomen in alle alternatieven. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota.
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Inspraakreacties vragen om concrete planvoorstellen en alternatieven voor de 
plandoelstelling "landschappelijke inpassing" voor de verschillende zones.  Zowel de 
economische context als de open ruimtestructuur zijn zeer verschillend in de zone 
Zaventem en in de zone Wemmel. Zo overheerst binnen de zone Zaventem de 
bebouwde ruimte en heeft deze een belangrijke economische doelstelling. Met 
betrekking tot de open ruimtestructuur ligt de nadruk er op het verbeteren van de 
kwaliteit en samenhang van een aantal belangrijke openruimtestructuren die de R0 
dwarsen (o.a. groene link van Josaphat park over Woluweveld, de stockmansmolen, 
gemeentepark, Nossegem tot de Groene Vallei, de Woluwevallei richting 
Floordambos en de groene verbinding ter hoogte van park Driefonteinen richting 
Militair hospitaal). In de zone Wemmel ligt de R0 ingebed in een belangrijk open 
ruimtegebied met inbegrip van het Laarbeekbos dat erkend werd als Natura 2000-
gebied. Een verbreding van het huidige profiel heeft hier een sterke impact. De 
huidige ringstructuur is momenteel ook anders in de beide zones. Op basis van 
bovenstaande elementen, wordt een gedifferentieerde aanpak van beide delen van 
de R0 gevraagd. Deze is momenteel niet opgenomen in de startnota en zou als 
volwaardig alternatief uitgewerkt moeten worden.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. Daarnaast worden er in de 
scopingnota een aantal alternatieven en varianten beschreven. Deze worden onderzocht in de 
effectenbeoordelingen. Op basis van de resultaten van de effectenbeoordelingen, kan een 
gedifferentieerde aanpak over de verschillende delen van de R0 overwogen worden. Indien een 
gedifferentieerde aanpak zich aandient, zal/zullen (een) nieuw(e) redelijk(e) alternatie(f)(ven) aan het 
MER onderzoek worden onderworpen.

Inspraakreacties vragen om cumulatieve effecten van het wegverkeer en het 
luchtverkeer te onderzoeken.

Voor de bijdrage aan luchtverkeerslawaai binnen het studiegebied wordt gebruik gemaakt van de 
meest recente geluidskaarten voor de luchthaven van Zaventem. De beoordeling hiervan gebeurt 
echter kwalitatief; vliegtuiglawaai (of ander niet-wegverkeerslawaai) zit niet vervat in het geluidsmodel.

Inspraakreacties vragen om de 4 geformuleerde plandoelstellingen evenwaardig 
mee te nemen.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. Het uiteindelijke 
voorkeursalternatief zal aan alle plandoelstellingen moeten voldoen. Het is wel zo dat verschillende 
alternatieven in mindere en meerdere mate aan de verschillende plandoelstellingen voldoen. Dit zal 
duidelijk worden op basis van de effectenbeoordelingen.
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Inspraakreacties vragen om de aantasting en versnippering van het landbouwgebied 
te beperken.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. 
De effecten op landbouw (ruimtegebruik) en open ruimte (beleving) worden onderzocht in de discipline 
mens-ruimtelijke aspecten.

Inspraakreacties vragen om de afrit 10 richting N9 Asse te behouden en richting N9 
Brussel af te sluiten. Daarnaast wordt gevraagd om de oude afrit 10 binnenring te 
heropenen voor <3,5T.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om de afrit 8 Wemmel af te sluiten. Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om de algemene overkoepelende doelstelling, namelijk een 
maatschappelijk verantwoorden kosten/baten verhouding te verduidelijken.

Naast een ruimtelijk/stedenbouwkundig onderzoek, een milieubeoordeling en een beoordeling van de 
externe veiligheid zal er ook een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) worden opgemaakt. De 
scope hiervan staat beschreven in de scopingnota. Een overheid dient immers altijd rekening te houden 
met de maatschappelijke kosten-baten verhouding van plannen en projecten. Aan de hand van al deze 
onderzoeken zal de Vlaamse overheid een keuze kunnen maken tussen de onderzochte alternatieven. 

Inspraakreacties vragen om de alternatieven voor de herinrichting van de Ring te 
bekijken binnen het scenario van een Ambitieuze Model Split (AMS). Dit AMS 
scenario moet in lijn liggen met de grootstedelijke mobiliteitsvisie - Good Move. 

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, fiscale maatregelen, ...) is een uitdaging voor 
de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').
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Inspraakreacties vragen om de bestaande feitelijke toestand aan te vullen en waar 
nodig te corrigeren.

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.

Inspraakreacties vragen om de bestaande feitelijke toestand aan te vullen met 
onroerend erfgoed (historische structuren als open kouters, holle wegen, 
beschermde dorpsgezichten, etc), en waar nodig te corrigeren.

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.

Inspraakreacties vragen om de bestaande feitelijke toestand van de geluidssituatie 
correct weer te geven (figuren 34 en 43 van de startnota).

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden verfijnd en waar nodig gecorrigeerd. 

Inspraakreacties vragen om de bestaande feitelijke toestand verder aan te vullen. De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.

Inspraakreacties vragen om de bestaande juridische context aan te vullen wat 
betreft waterlopen, overstromingsgevoelige gebieden,…

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.

Inspraakreacties vragen om de bewoners die dichtbij de werken wonen te 
betrekken.

De procesnota versie 2 beschrijft het proces van samenwerking en overleg met de verschillende 
actoren.

Inspraakreacties vragen om de bewoners op de hoogte te houden van het ontwerp 
en van de volgende stappen in het proces.

De procesnota versie 2 beschrijft het proces van samenwerking en overleg met de verschillende 
actoren.

Inspraakreacties vragen om de cumulatieve effecten te meten op basis van reële 
metingen die in overeenstemming zijn met de reële blootstelling aan geluidsoverlast 
van lucht-en wegverkeer.

De lucht- en geluidsmodellering gaan uit van zo realistisch mogelijke aannames qua samenstelling en 
emissies van het wagenpark en worden gekalibreerd, resp. op basis van permanente luchtmetingen in 
de meetstations van VMM en BIM, en van geluidsmetingen op het terrein. In de discipline mens-
gezondheid wordt dit getoetst aan de grenswaarden van de WHO.

Inspraakreacties vragen om de discipline klimaat toe te voegen aan de 
milieubeoordeling.

De effecten op het klimaat zullen als afzonderlijke discipline behandeld worden in de 
milieubeoordeling.
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Inspraakreacties vragen om de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid 
op te nemen in het planproces.

Zowel bij de opmaak van het GRUP als bij het definitieve ontwerp wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid en word het decreet nageleefd.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Inspraakreacties vragen om de effecten op het onderliggend wegennet te 
onderzoeken om de alternatieven en scenario’s te kunnen aftoetsen aan hun 
bijdrage aan het verminderen van het verkeer in het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest. Deze analyse moet ook toelaten om de maatregelen te bepalen die nodig 
zijn op het onderliggend wegennet om de impact te milderen.

Dit zal worden bekeken in de milieubeoordeling. 

Inspraakreacties vragen om de effecten te onderzoeken van wat er gebeurt tijdens 
de werffase en de bijhorende verminderde capaciteit van de Ring R0. Er dienen 
voldoende alternatieven beschikbaar te zijn om een modal shift in het voordeel van 
het openbaar vervoer (verhoogde frequentie van een groot aantal buslijnen) en de 
fiets te voorzien voor de start der werken. Na de werken dienen deze alternatieven 
voordelig te blijven (cf. goed onderhouden fietspaden en een hoge frequentie op de 
tram- en buslijnen) opdat de modal shift maximaal behouden blijft.

In de procesnota versie 2 wordt indicatief aangegeven hoe men zal omgaan met het minderhinderplan 
en op welke momenten dit zal ingezet worden. Daar waar maatregelen uit dit minderhinderplan een 
relatie hebben met het bestemmingsplan dat opgemaakt wordt, zullen deze eveneens meegenomen 
worden in het verdere onderzoek. 

Inspraakreacties vragen om de effecten van de aanlegfase op de mobiliteit op 
planniveau te onderzoeken.

De impact van de werffase op het verkeer wordt niet onderzocht op planniveau, maar wordt bekeken 
bij het onderzoek op projectniveau.

Inspraakreacties vragen om de effecten van de aanlegfase op planniveau te 
onderzoeken.

Effecten tijdens de aanlegfase maken voorwerp uit van het onderzoek op projectniveau, met andere 
woorden bij de (latere) opmaak van de milieubeoordeling op projectniveau.
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Inspraakreacties vragen om de effecten vooroorzaakt door emissies van verkeer te 
beschrijven.

In de discipline lucht zullen ook de effecten inzake CO2-emissies (en NO2, PM10, PM2,5 en EC-emissies) 
worden besproken binnen het modelgebied. Emissie-wijzigingen buiten het modelgebied (bv, op niveau 
België) kunnen indicatief afgeleid worden uit de wijzigingen in het aantal voertuigkilometers zoals 
berekend in het verkeersmodel.
De Vlaremnormen voor lucht stemmen overeen met de Europese grenswaarden.

Inspraakreacties vragen om de elementen uit de verschillende scenario's van het S-
MER met elkaar te combineren.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Inspraakreacties vragen om de fietssnelweg op de R22 door te trekken op Brussels 
grondgebiedl.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen om de fysieke (geen markeringen) scheiding van doorgaand 
en lokaal verkeer op het viaduct van Vilvoorde te bekijken.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. De fysieke 
scheiding van doorgaand en lokaal verkeer op het viaduct werd niet weerhouden bij de redelijke 
alternatieven. Dit wordt verder verduidelijkt in bijlage 5 bij de scopingnota. 
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Inspraakreacties vragen om de gevolgen van het verdwijnen van op- en afritten te 
onderzoeken.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om de 'groene' zone onder het viaduct meer toegankelijk te 
maken en deze functioneel en aantrekkelijk (landschappelijke inkleding) in te richten 
bv. voor recreatie.

De opmerking wordt meegenomen in het verdere proces. Naarmate het proces en het onderzoek 
vordert zal er meer in detail getreden kunnen worden. 

Inspraakreacties vragen om de historiek en doelstellingen verder te onderbouwen 
en te motiveren.

In het hoofdstuk 'Historiek' worden de uitgangspunten en doelstellingen van het plan verder 
onderbouwd en gemotiveerd.

Inspraakreacties vragen om de historiek van het S-NET mee op te nemen. In de scopingnota wordt bij de 'aanleiding van het project' ingezoomd op de historiek van de 
verschillende modi.

Inspraakreacties vragen om de huidige buslijnen te verbeteren en de 
halteinfrastructuur comfortabeler te maken. Inspraakreacties vrezen dat de komst 
van de trambus en de daarmee gepaarde afschaffing van bus 820 en 232 het 
fijnmazig net van openbaar vervoer in de Noordrand niet zal verbeteren.

Zoals aangegeven in de startnota zullen, daar waar er interferrenties zijn tussen openbaar 
vervoerverbindingen en het plangebied voor de herinrichting van de R0 én de noodzaak voor 
bestemmingswijziging bestaat, in het GRUP ook bestemmingswijzigingen opgenomen worden voor 
openbaar vervoerverbindingen. Het is echter niet zo dat alle openbaar vervoerverbindingen in de ruime 
omgeving van de R0 worden meegenomen in dit plan. 

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die 
engagementen binnen de ruimere omgeving opnemen. De herinrichting van de R0 staat dus niet op 
zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren 
worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.

Inspraakreacties vragen om de huidige knelpunten beter te omschrijven. In de scopingnota wordt in het deel 'historiek, context en analyse' een duidelijke weergave en 
beschrijving gegeven van wat de knelpunten zijn en wat er aan de oorzaak ligt van deze knelpunten.
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Inspraakreacties vragen om de keuze van het principe 'scheiden van doorgaand en 
lokaal verkeer' te onderbouwen. Ze stellen dat dit principe onvoldoende onderzocht 
werd in het S-MER.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. Daarnaast worden er een aantal 
alternatieven en varianten onderzocht. De impact wordt bekeken in de effectenbeoordelingen.

Inspraakreacties vragen om de leefbaarheidsdoelstelling verder te verduidelijken. In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt.  

Inspraakreacties vragen dat de leemtes uit het S-MER uitgeklaard worden in het plan-
MER.

De milieubeoordeling zal - zo volledig en nauwkeuring mogelijk - de verwachte milieueffecten op plan-
niveau in beeld brengen. Naar verwachting zal dat nieuwe inzichten opleveren, vergeleken met het S-
MER. Antwoorden formuleren voor leemten in de kennis uit het S-MER is echter geen doel op zich van 
de milieubeoordeling. Het valt bijgevolg niet uit te sluiten dat leemten in de kennis blijven bestaan of 
dat er nieuwe leemten worden vastgesteld. 

Inspraakreacties vragen om de Limburg Stirumlaan open te houden voor de 
inwoners van Wemmel.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 
In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van woonzones 
/ bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / bedrijventerreinen 
beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.

Inspraakreacties vragen om de linken met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer 
op te nemen en uit te werken.

Relevante Brusselse juridische plannen worden toegevoegd aan het hoofdstuk 'Bestaande juridische 
toestand.

Inspraakreacties vragen om de Meisestraat (brug over A12) te behouden zodat de 
wijk het Treft goed toegankelijk blijft.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om de methodiek van het MER voor lucht kritisch te 
bekijken.

De methodiek voor de beoordeling van de discipline lucht wordt beschreven in de scopingnota. De 
luchtmodellering door VITO gaat uit van zo realistisch mogelijke aannames qua samenstelling en 
emissies van het wagenpark. De daarbij gebruikte parameters zullen als bijlage bij de milieubeoordeling 
gevoegd worden.
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Inspraakreacties vragen om de methodiek voor het MER voor mobiliteit kritisch te 
bekijken en af te stemmen met de verschillende beleidsplannen van de 
verschillende gewesten.

De methodiek voor de beoordeling van de discipline mobiliteit wordt beschreven in de scopingnota. 
Voor zover relevant wordt rekening gehouden met beleidsplannen van het Brussels Gewest. De 
relevantie hangt af van de mate waarin het beleidsplan een relatie heeft tot het planvoornemen 
enerzijds of het planvoornemen effecten verzoorzaakt op Brussels Gewest anderzijds. Dit zal blijken uit 
de milieubeoordeling.

Inspraakreacties vragen om de middelen in te zetten op een randomvattend en 
naast de ring liggend sneltramnet. Dit sneltramnet dient ook aan de leefbaarheid 
getoetst te worden en er moet ook een draagvlak gecreëerd te worden.

Zoals aangegeven in de startnota zullen, daar waar er interferrenties zijn tussen openbaar 
vervoerverbindingen en het plangebied voor de herinrichting van de R0 én de noodzaak voor 
bestemmingswijziging bestaat, in het GRUP ook bestemmingswijzigingen opgenomen worden voor 
openbaar vervoerverbindingen. Het is echter niet zo dat alle openbaar vervoerverbindingen in de ruime 
omgeving van de R0 worden meegenomen in dit plan. 

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die 
engagementen binnen de ruimere omgeving opnemen. De herinrichting van de R0 staat dus niet op 
zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren 
worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.

Inspraakreacties vragen om de natuurwaarden van de bermen van de ring naar 
waarde in te schatten.

Dit wordt meegenomen en bestudeerd in de discipline biodiversiteit.

Inspraakreacties vragen om de ontsluiting van bedrijventerreinen beter in beeld te 
brengen.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 

Inspraakreacties vragen om de op- en afrit in Wezembeek-Oppem te behouden 
omwille van de bereikbaarheid van het ziekenhuis UCL.

De op- en afrit in Wezembeek-Oppem valt buiten de scope van het plangebied en zal niet binnen dit 
proces onderzocht worden. Er is een ander proces opgestart voor het oostelijk deel van de R0. Deze 
opmerking zal in dat proces verder bekeken worden.
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Inspraakreacties vragen om de op- en afrit Strombeek-Bever te behouden. Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om de opgesomde bestemmingswijzingen uit te breiden. De opmerking wordt meegenomen in het verdere proces. Naarmate het proces en het onderzoek 
vordert zal er meer in detail getreden kunnen worden. In het ontwerp GRUP zal aangegeven worden 
welke bestemmingen er uiteindelijk opgenomen worden.

Inspraakreacties vragen om de oplijsting en beschrijving van de open 
ruimtegebieden te vervolledigen.

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden verfijnd en waar nodig gecorrigeerd. 

Inspraakreacties vragen om de oplijsting van de biologisch waardevolle gebieden en 
de kartering ervan te verfijnen en waar nodig te corrigeren.

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden verfijnd en waar nodig gecorrigeerd. 

Inspraakreacties vragen om de oplijsting van en de beschrijving van de 
(watergebonden en infrastructuurgebonden) groenstructuren te vervolledigen.

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden verfijnd en waar nodig gecorrigeerd. 

Inspraakreacties vragen om de overstap op alternatieven voor het autoverkeer niet 
enkel rond Brussel te bekijken, maar dat dit al gestimuleerd moet worden in de 
grotere omringende steden zoals Leuven, Gent, Mechelen en in tweede orde Halle, 
Haacht, Vilvoorde, Aalst.

Binnen het programma 'Werken aan de Ring' worden reeds een aantal mobipunten aangelegd. Ook 
binnen de vervoerregio's zal verder gezocht worden naar ideale verknopingen.  
De reeds gekende mobipunten zullen opgenomen worden in de referentiesituatie en maken zodoende 
deel uit van de verschillende onderzochte scenario's.

Inspraakreacties vragen om de plandoelstelling 'leefbaarheid' ruimer te omschrijven, 
i.e. naar mobiliteit, toegankelijkheid van groenpolen en biodiversiteit.

De plandoelstelling wordt verder verfijnd in de scopingnota.
Het aspect toegankelijkheid van groengebieden wordt behandeld in de discipline mens-ruimtelijke 
aspecten.

Inspraakreacties vragen om de plandoelstelling verder aan te vullen met elementen 
van ruimtelijke draagkracht, ruimtelijke kwaliteit en zuinig ruimtegebruik.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. 
Bij het onderzoek van de alternatieven wordt ook specifiek bekeken hoe aan de vraag voor zuinig 
ruimtegebruik gevolg kan gegeven worden. De impact wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 
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Inspraakreacties vragen om de plandoelstellingen verder te verduidelijken en aan te 
vullen.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. 

Inspraakreacties vragen om de referentiesituatie te verduidelijken. De referentiesituatie zal in de milieubeoordeling binnen de verschillende disciplines verder worden 
gedetailleerd. 

Inspraakreacties vragen om de referentiesituatie voor lucht te baseren op precieze 
metingen, uitgevoerd tijdens piekmomenten en niet op jaarlijkse gemiddelden.

De gezondheidseffecten van luchtvervuiling worden vooral veroorzaakt door langdurige blootstelling en 
veel minder door piekbelastingen, vandaar dat de belangrijkste normen gekoppeld zijn aan 
jaargemiddelden. 

De luchtmodelleringen gaan uit van zo realistisch mogelijke aannames qua samenstelling en emissies 
van het wagenpark en worden gekallibreerd op basis van permanente luchtmetingen in de 
meetstations van VMM en BIM. 

Inspraakreacties vragen om de referentietoestand (bestaande juridische context) 
aan te vullen wat betreft bestaande nutsinfrastructuur.

De relevante bestaande nutsleidingen en de wederzijdse impact op het project zullen beschreven 
worden in de discipline mens-ruimtelijke aspecten van de milieubeoordeling.

Inspraakreacties vragen om de referentietoestand op het terrein te onderzoeken. Terreinbezoeken worden minstens voorzien door de deskundigen geluid (i.f.v. geluidsmetingen), 
biodiversiteit en landschap.

Inspraakreacties vragen om de ring niet te verbreden. Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen.

Inspraakreacties vragen om de uitwerking van het groenblauwnetwerk in de zone 
Wemmel (meer openruimtegebied) en de zone Zaventem (hoofdzakelijk bebouwde 
ruimte) een gedifferentieerde aanpak voor beide zones te voorzien. Er wordt 
gevraagd dit uit te werken als alternatief.

Zoals aangegeven in de startnota zullen, daar waar er interferenties zijn tussen de groenblauwe 
netwerken en het plangebied voor de herinrichting van de R0 én de noodzaak voor 
bestemmingswijziging bestaat, in het GRUP ook bestemmingswijzigingen opgenomen worden voor deze 
groenblauwe netwerken. Het is echter niet zo dat alle groenblauwe netwerken in de ruime omgeving 
van de R0 worden meegenomen in dit plan. In de scopingnota worden een aantal alternatieven en 
varianten beschreven. Deze worden onderzocht in de effectenbeoordelingen. Op basis van de 
resultaten van de effectenbeoordelingen, kan een gedifferentieerde aanpak over de verschillende delen 
van de R0 overwogen worden. Indien een gedifferentieerde aanpak zich aandient, zal/zullen (een) 
nieuw(e) redelijk(e) alternatie(f)(ven) aan het MER onderzoek worden onderworpen.
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Inspraakreacties vragen om de verbinding Laken-Wemmel t.h.v. de Houba de 
Strooperbrug te behouden.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om de verbinding voor autoverkeer naar Wijk Beaulieu langs 
de Pieter Schroonstraat open te houden.

Voor de verschillende alternatieven en varianten zal de bereikbaarheid van woonkernen en 
bedrijvenzones, alsook de impact op het onderliggend wegennet, verder in beeld gebracht worden in 
de discipline mobiliteit van de milieubeoordeling. 
In de alternatieven waar wijzigingen aan de ontsluitingsinfrastructuur / bereikbaarheid van woonzones 
/ bedrijventerreinen worden voorgesteld, zal de bereikbaarheid van woonzones / bedrijventerreinen 
beoordeeld worden bij de discipline mens-ruimte.

Inspraakreacties vragen om de verbreding van de  Belgicastraat te onderzoeken. Dit is een zeer lokale ingreep en wordt op planniveau niet onderzocht. De opmerking wordt 
meegenomen in het verdere proces.

Inspraakreacties vragen om de verschillende disciplines zoals water, biodiversiteit, 
landschap en mens-ruimtelijke aspecten op verschillende schaallniveau's te 
bekijken, niet enkel op microschaal.

In alle disciplines worden de effecten onderzocht tot op het schaalniveau waar ze relevant zijn.

Inspraakreacties vragen om de volgende alternatieven mee te onderzoeken: het 
verminderen van het aantal op- en afritten met een optimale herinrichting van de 
overblijvende knooppunten zonder parallelle rijstroken aan te leggen.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Inspraakreacties vragen om de volgende alternatieven te onderzoeken:
· Een parallelle structuur met 2 x 2 rijstroken (2 rijstroken voor doorgaand verkeer + 
2 rijstroken voor lokaal verkeer)
· Een parallelle structuur met 2 x 1 rijstroken (2 rijstroken voor doorgaand verkeer + 
1 rijstrook voor lokaal verkeer)

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 
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Inspraakreacties vragen om de volgende prioritaire doelstelling mee op te nemen: 
het verbeteren van de luchtkwaliteit en het garanderen van een gezonde 
leefomgeving voor de tienduizenden omwonenden van de Brusselse ring.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. De effecten op luchtkwaliteit en 
gezondheid worden onderzocht in de milieubeoordeling. 

Inspraakreacties vragen om de volgende stappen in het proces te beschrijven 
(verloop van de procedure) en de timing; inclusief de stappen voor de realisatie van 
het project op Brussels grondgebied.

In de procesnota versie 2 wordt het proces, voor zover reeds gekend, verder beschreven. In de 
scopingnota worden in §1.2.1 en §1.2.2 de toepasselijke procedures voor de herinrichting van de ring 
rond Brussel - deel noord, op respectievelijk Vlaams en Brussels grondgebied besproken. 

Inspraakreacties vragen om de Woluwelaan niet als tijdelijke omleidingsweg voor de 
R0 te gebruiken tijdens de werken.

In het minderhinder verhaal worden maatregelen bestudeerd om de hinder tijdens de werken te 
vermijden. Deze zullen afgestemd worden op het voorkeursalternatief; bijgevolg kan in deze fase 
hierover nog niet in detail getreden worden.

Inspraakreacties vragen om duidelijk te motiveren hoe de capaciteitsuitbreiding past 
binnen de plandoelstelling. Daarnaast vragen ze een alternatief dat de 
plandoelstelling realiseert zonder uitbreiding van de capaciteit.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt.  Daarnaast worden diverse 
alternatieven en varianten onderzocht. Verschillende oplossingsrichtingen vertrekken vanuit een 
streven naar minder ruimte inname of minder verharde oppervlakte en hebben dus niet noodzakelijk 
een capaciteitsverhoging als uitgangspunt. De impact wordt bekeken in de effectenbeoordelingen.

Inspraakreacties vragen om duidelijkheid te geven over concrete engagementen 
betreffende de input van de bevolking.

In de procesnota versie 2 en scopingnota (deze bijlage 3) wordt aangegeven hoe met de 
inspraakreacties wordt rekening gehouden.
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Inspraakreacties vragen om ecologische netwerken mee op te nemen in de 
leefbaarheidsdoelstelling. De leefbaarheidsdoelstelling spitst zich nu te veel toe op 
mobiliteitsaspecten. Daarnaast wordt gevraagd om voldoende financiële middelen 
te voorzien voor het uitvoeren van deze leefbaarheidsmaatregelen en deze niet af te 
wentelen op andere actoren.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. Ecologische netwerken komen in 
verschillende plandoelstellingen aan bod. In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke 
herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in het geheel van het programma 'werken aan de ring' dat 
veel meer omvat dan enkel de herinrichting van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan 
de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere 
partners/actoren zijn die engagementen binnen de ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse 
steden, gemeenten en administraties als de stad Brussel, de Brusselse gemeenten en administraties. De 
herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / 
potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreacties vragen om een (gedeeltelijke) ingraving van de ring ter hoogte van 
Jette.

In het alternatievenonderzoek worden ook varianten met een verlaagd lengteprofiel / insleuving / 
brede landschapsbrug / overkapping opgenomen. De scopingnota beschrijft de redelijke varianten. 
Bijlage 6  bij de scopingnota geeft zicht op het onderzoek naar deze redelijke varianten. De effecten 
ervan worden onderzocht in de effectenbeoordelingen.

Inspraakreacties vragen om een aparte afrit te voorzien voor prioritair verkeer 
(ziekenwagens) en ev. openbaar vervoer naar het AZ.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om een betere kadering van het project 'Herinrichting van 
de R0' binnen het programma 'werken aan de ring'.

In de Scopingnota is het project "Herinrichting van de R0 - deel Noord" gekaderd binnen het 
Programma 'Werken aan de Ring'.
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Inspraakreacties vragen om een degelijk alternatievenonderzoek uit te voeren. Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Inspraakreacties vragen om een fietsbrug t.h.v. Laarbeekbos. De bestaande 
fietsonderdoorgang is onveilig.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen om een gezondheidseconomische studie. De gezondheidseffecten van het plan worden onderzocht door een erkend MER-deskundige in de 
discipline mens-gezondheid op basis van de resultaten van de lucht- en geluidsmodellering. 
De milieubeoordeling wordt daarenboven onderworpen aan een kwaliteitscontrole door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 
De MKBA zal ook de effecten van het plan op gezondheid meenemen bij zowel de kosten als de baten.

Inspraakreacties vragen om een groene inrichting van vrijgekomen bufferzone te 
Strombeek bij de asverschuiving van de A12- Antwerpselaan.

De opmerking wordt meegenomen in het verder proces. Naarmate het proces en het onderzoek 
vordert, zal er meer in detail getreden kunnen worden. In het ontwerp GRUP zal aangegeven worden 
welke bestemmingen er uiteindelijk opgenomen worden.

Inspraakreacties vragen om een GRUP op te maken in overleg met de gemeenten. De procesnota versie 2 beschrijft het proces van samenwerking en overleg met de verschillende 
actoren.

Inspraakreacties vragen om een lagere "milieu pae" toe te passen. De huidige die 
opgenomen wordt in de startnota is voor lichte vrachtwagens dubbel zo veel en 
voor zware vrachtwagens vijf keer zo veel als wat normaal beschouwd wordt als de 
pae volgens het vademecum weginfrastructuur autosnelwegen van wegen en 
verkeer 2018.

Het gaat hier om “milieu-pae” die de verschillen tussen personen- en vrachtwagens inzake lucht- en 
geluidsemissies (benaderend) weergeven, niet om “gewone” pae, die gebruikt worden bij het ontwerp 
van mobiliteitsinfrastructuur en gebaseerd zijn op de ruimte-inname op de weg.
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Inspraakreacties vragen om een meer concrete afbakening van het projectgebied en 
het mogelijk plangebied.

Het plangebied zoals opgenomen in de startnota is ruim afgebakend. Zoals ook aangegeven in de 
startnota zal het effectieve plangebied van het GRUP pas bij het voorontwerp bepaald worden en zal 
dan pas duidelijk worden welke percelen een andere bestemming krijgen.

Inspraakreacties vragen om een meer volledige beschrijving van de conclusies van 
het S-MER en de beslissing van de Vlaamse Regering van 2013.

De historiek van de studies wordt kort vermeld in de Scopingnota; de volledige studies zijn ter 
beschikking en kunnen aldus nog geraadpleegd worden.

Inspraakreacties vragen om een rechtstreekse verbinding tussen Zaventem en Sint-
Stevens-Woluwe te behouden.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om een ruimer gebied te bestuderen voor de effecten op 
water.

In de discipline water zullen de effecten zowel op micro- als op mesoschaal onderzocht worden.

Inspraakreacties vragen om een rustparking voor vrachtwagens zodat deze niet op 
de pechstrook van de R0 of op de parking van het K. Boudewijnstadion moet staan.

De problematiek van de vrachtwagenparkings wordt op een ruimer schaalniveau bekeken, m.n. de R0 
samen met de radiale snelwegen. Dit wordt als aandachtspunt meegenomen op het schaalnivevau van 
'Werken aan de regio' en zal ook binnen de Vervoerregio's verder worden opgenomen.
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Inspraakreacties vragen om een tramlijn in het midden van de Woluwelaan tot aan 
de Ring en de luchthaven, in het verlengde van tram 92 in Brussel.

Zoals aangegeven in de startnota zullen, daar waar er interferrenties zijn tussen openbaar 
vervoerverbindingen en het plangebied voor de herinrichting van de R0 én de noodzaak voor 
bestemmingswijziging bestaat, in het GRUP ook bestemmingswijzigingen opgenomen worden voor 
openbaar vervoerverbindingen. Het is echter niet zo dat alle openbaar vervoerverbindingen in de ruime 
omgeving van de R0 worden meegenomen in dit plan. 

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die 
engagementen binnen de ruimere omgeving opnemen. De herinrichting van de R0 staat dus niet op 
zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren 
worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.

Inspraakreacties vragen om uniforme en makkelijke overstapmogelijkheden tussen 
de verschillende openbaar vervoersystemen in de Brusselse rand.

Uniforme en makkelijke overstapmogelijkheden tussen de verschillende openbaar vervoersystemen is 
belangrijk om een verschuiving te krijgen in modal split. Deze vraag kan dus ondersteund worden, maar 
overstijgt de scope van het onderzoek. De vervoerregio Vlaamse Rand zal zich verder buigen over dit 
onderzoek.

Inspraakreacties vragen om eerst in te zetten op rekeningrijden en andere 
verkeersverminderende maatregelen. Daarna kan gekeken worden welke 
weginfrastructuuraanpassingen nodig zijn.

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, fiscale maatregelen, ...) is een uitdaging voor 
de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').

Inspraakreacties vragen om fietsverbindingen te voorzien van speciale structuren 
die de plaatstelijke fauna ten goede komen (ringslang, salamanders, kikkers, …).

Het voorzien van speciale faunastructuren ter hoogte van kruisende structuren situeert zich eerder op 
projectniveau.

Inspraakreacties vragen om figuren in te voegen die de ontwerpopgaven verder 
verduidelijken.

Figuren van ontwerpopgaven kunnen nog niet toegevoegd worden in de scopingnota omdat er nog 
geen voorkeursalternatief bepaald is. Voor de verschillende alternatieven en varianten is wel al 
beeldmateriaal beschikbaar in de scopingnota en bijlagen erbij. 
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Inspraakreacties vragen om fiscale maatregelen mee te nemen. Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, fiscale maatregelen, ...) is een uitdaging voor 
de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').

Inspraakreacties vragen om gegevens toe te voegen in verband met de 
barrièrewerking en de impact van de R0 zelf op de leefomgeving op vlak van geluid 
en luchtkwaliteit.

De referentiesituatie zal in de milieubeoordeling binnen de verschillende disciplines verder worden 
gedetailleerd. 

Inspraakreacties vragen om het aanzuigeffect van het verkeer op lokale wegen te 
onderzoeken.

De methodiek van de beoordeling van de discipline mens-mobiliteit werd opgenomen in het deel 
Scoping van de startnota en wordt herhaald in de scopingnota. De milieubeoordeling behandelt, onder 
meer, de afnames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van andere routekeuze door 
betere doorstroming op R0) en toenames van verkeer op onderliggend wegennet (als gevolg van 
mogelijk verhoogde keuze voor modus auto door betere doorstroming op R0), evenals de 
afnames/toenames op het hoofdwegennet.

In de milieubeoordeling zal de impact op zowel de modal split als de verkeersintensiteit op het 
onderliggend wegennet/hoofdwegennet bestudeerd worden aan de hand van het regionaal 
verkeersmodel Vlaamse Rand om deze aspecten te objectiveren.

Inspraakreacties vragen om het alterneren van rijrichting op bepaalde delen van de 
weg tijdens bepaalde momenten te onderzoeken.

De opmerking wordt meegenomen in het verdere proces. 

Rekening houdend met de intensiteiten van de huidige stromen tijdens ochtend- en avondspits voor de 
verschillende rijrichtingen lijkt dit evenwel niet evident, aangezien er geen uitgesproken hoofdstromen 
zijn in welbepaalde periodes van de dag. 

Inspraakreacties vragen om het ambitieniveau van het project voldoende hoog te 
houden. Men vraagt om de ruimtelijke grenzen aan te passen wanneer die de 
ecologische kwaliteit in het gedrang brengen.

Dit wordt onderzocht in de discipline biodiversiteit.
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Inspraakreacties vragen om het bestaande en het gewenste fietsnetwerk en 
wandelnetwerk in het projectgebied beter in kaart te brengen, en de knelpunten op 
te lossen binnen het programma 'werken aan de ring'.

De 'Bestaande feitelijke toestand' zal verder worden verfijnd en waar nodig gecorrigeerd. Bij de 
herinrichting van de R0 worden fiets- en wandelwegen boven, onder en langs de ring waar mogelijk 
meegenomen. 

De impact van het project op het recreatief fiets- en wandelnetwerk zal worden onderzocht in de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten van de milieubeoordeling.

Inspraakreacties vragen om het hoofdstuk 'Historiek' te corrigeren en te 
verduidelijken waar nodig.

In de scopingnota is het hoofdstuk 'Historiek' verder aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.

Inspraakreacties vragen om het hydrologisch netwerk verder te verfijnen en waar 
nodig te corrigeren.

De 'Bestaande feitelijke toestand' werd verder gedetailleerd en waar nodig gecorrigeerd.

Inspraakreacties vragen om het onderscheid te verduidelijken tussen symbolische 
aanduidingen en effectieve bestemmingen.

In de scopingnota werden een aantal voorbeelden opgenomen zodat duidelijk wordt wat met het 
planvoornemen bedoeld wordt en wat het onderscheid tussen beiden is. Bij een symbolische 
aanduiding blijft de onderliggende bestemming nog gelden, terwijl bij een effectieve bestemming er 
een nieuwe bestemming wordt gegeven.

Inspraakreacties vragen om het oorspronkelijk traject van de sneltram (parallel met 
de A12) te behouden.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen om het plangebied uit te breiden naar het 
vierarmenkruispunt.

Het plangebied zoals afgebakend in de startnota is beperkt tot het noordelijke deel van de R0 van E40 
tot E40. Het oostelijk deel van de R0 wordt onderzocht in een ander proces. In het verder onderzoek 
wordt wel rekening gehouden met ontwikkelingen in de ruimere omgeving die een impact kunnen 
hebben op de R0 of waar de R0 een impact kan op hebben.
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Inspraakreacties vragen om het plangebied uit te breiden over de volledige zone 
rond Brussel, met inbegrip van het Vierarmenkruispunt en de Leonardkruispunt.

Het plangebied zoals afgebakend in de startnota is beperkt tot het noordelijke deel van de R0 van E40 
tot E40. Er is een ander proces opgestart waarbij het oostelijk deel van de R0, waar het 
Vierarmenkruispunt en het Leonardkruispunt deel van uitmaken, wordt onderzocht.

Inspraakreacties vragen om het plangebied uit te breiden tot de volledige zone rond 
Brussel, en de 3 gewesten als evenwaardige partners te betrekken.

Het plangebied strekt zich uit over het plangebied, zijnde tussen - en met inbegrip van - beide 
verkeerswisselaars van de R0 met de E40, en een zekere bandbreedte errond. De volledige zone rond 
Brussel zal niet worden meegenomen. Dit neemt echter niet weg dat er sowieso breed wordt overlegd. 
De procesnota versie 2 beschrijft hoe er met actoren wordt samengewerkt en overlegd.

Inspraakreacties vragen om het plangebied zo ruim mogelijk te houden om ook 
bestemmingswijzigingen i.f.v. leefbaarheid mee te nemen.

Het plangebied zoals opgenomen in de startnota is ruim afgebakend. Zoals ook aangegeven in de 
startnota zal het effectieve plangebied van het GRUP pas bij het voorontwerp bepaald worden en zal 
dan pas duidelijk worden welke percelen een andere bestemming krijgen.

Inspraakreacties vragen om het project 'Optimalisatie van de R0' met bekwame 
spoed uit te werken.

In de procesnota versie 2 worden de volgende stappen in het proces uitgezet en toegelicht.

Inspraakreacties vragen om het sluipverkeer te onderzoeken. In de scopingnota worden verschillende alternatieven en varianten opgenomen. In de beoordeling van 
de discipline mobiliteit zal de impact op sluipverkeer en verkeer op het onderliggend wegennet worden 
onderzocht.

Inspraakreacties vragen om het studiegebied mens-gezondheid uit te breiden. De beoordeling van individuele kwetsbare functies wordt beperkt tot een zone van 2 km rond het 
plangebied. Daarbuiten kan de impact op kwetsbare functies gelijkgesteld worden aan de impact op de 
bewoners van de statistische sector waarbinnen deze functies gelegen zijn.

Inspraakreacties vragen om het zo veel mogelijk overkappen van de ring rond 
Brussel te bekijken.

In het alternatievenonderzoek worden ook varianten met een verlaagd lengteprofiel / insleuving / 
brede landschapsbrug / overkapping opgenomen. De scopingnota beschrijft de redelijke varianten. 
Bijlage 6  bij de scopingnota geeft zicht op het onderzoek naar deze redelijke varianten. De effecten 
ervan worden onderzocht in de effectenbeoordelingen.

Inspraakreacties vragen om in de startnota beschrijvingen van de overwogen 
alternatieven op te nemen.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen.
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Inspraakreacties vragen om in de startnota de toekomstige (technologische) 
ontwikkelingen in het verkeer mee op te nemen in het onderzoek.

In het alternatievenonderzoek en in de effectenbeoordelingen zal rekening gehouden worden met 
(toekomstige) technologische (en andere) ontwikkelingen. Dit wordt verder verduidelijkt in de 
scopingnota.

Inspraakreacties vragen om in de zone tussen de A201 en de E19 de aansluiting van 
de groenblauwe structuur naar het Floordambos te bestuderen.

Zoals aangegeven in de startnota zullen, daar waar er interferenties zijn tussen de groenblauwe 
netwerken en het plangebied voor de herinrichting van de R0 én de noodzaak voor 
bestemmingswijziging bestaat, in het GRUP ook bestemmingswijzigingen opgenomen worden voor deze 
groenblauwe netwerken. Het is echter niet zo dat alle groenblauwe netwerken in de ruime omgeving 
van de R0 worden meegenomen in dit plan. 

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.
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Inspraakreacties vragen om inzake geluidsoverlast een aantal maatregelen te nemen 
zoals het ingraven en afvlakken van hellingen, het overkappen van de ring, 
snelheidsbeperking, een wegdek aanleggen in fluisterafval,…

In het alternatievenonderzoek worden ook varianten met een verlaagd lengteprofiel / insleuving / 
brede landschapsbrug / overkapping opgenomen. Het verlagen van de snelheid wordt ook 
meegenomen als variant.  
De scopingnota beschrijft de redelijke varianten. Bijlage 6  bij de scopingnota geeft zicht op het 
onderzoek naar deze redelijke varianten. De effecten ervan worden onderzocht in de 
effectenbeoordelingen.

Onderzoek naar de geluidsimpact van de ring maakt deel uit van de milieubeoordeling. Bij zones waar 
er relevante negatieve geluidseffecten worden vastgesteld zal in de milieubeoordeling op projectniveau 
bekeken worden welke maatregelen (o.a. geluidsarme wegverharding, geluidswanden/wallen, e.d.) er 
mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Inspraakreacties vragen om kruisende / dwarsende fietsverbindingen op te nemen in 
het plan. Onder meer:
- de ontsluiting van het Researchpark Zellik langs het spoor (aanleg OMA-B-route);
- het verder onderzoeken en realiseren van de spoorroute Diegem/Vilvoorde en de 
kanaalroute;
- het realiseren van de fietsroute langs de spoorlijn Brussel-Leuven: in het bijzonder 
de missing link tussen de luchthaven en Brussel die de R0 zou moeten kruisen en de 
aftakking langsheen de Keiberg.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving.
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's.

Inspraakreacties vragen om luchtkwaliteit in de plandoelstelling aan bod te laten 
komen.

In de scopingnota wordt een bijkomende verduidelijking van de plandoelstellingen opgenomen.

Inspraakreacties vragen om maatregelen te nemen om de hinder van fijn stof en 
lawaai te beperken, alsook de visuele impact.

Dit wordt meegenomen in het verdere ontwerpproces. Uit de milieubeoordeling kunnen ook 
milderende maatregelen met betrekking tot deze aspecten volgen, dit voor de verschillende 
onderzocht alternatieven en varianten.
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Inspraakreacties vragen om meer geluidsmetingen op langere afstand te voorzien. De methodologie voor de discipline geluid wordt beschreven in de scopingnota. Geluidswaarden op 
grotere afstanden van de R0 worden bepaald door de verkeersemissie van het lokaal en omliggend 
wegennet en niet/nauwelijks door de bijdrage van de R0.
Kalibratie van rekenmodellen op basis van geluidsmetingen op grotere afstand is onnauwkeurig omwille 
van de verstoringsimpact.

Inspraakreacties vragen om meer geluidsmetingen te voorzien in de omgeving van 
Grimbergen.

In het deelgebied Strombeek worden geluidsmetingen voorzien.
De vooropgestelde alternatieven voor de milieubeoordeling worden in de discipline geluid 
doorgerekend.
Voor de bijdrage van het luchtverkeerslawaai binnen het studiegebied wordt gebruik gemaakt van de 
meest recente geluidskaarten voor de luchthaven van Zaventem. Dit wordt enkel kwalitatief behandeld.

Inspraakreacties vragen om meer in te zetten op het ontmoedigen van het 
autorijden en meer in te zetten op openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het Programma 'Werken aan de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting 
van de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de 
Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is 
maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook 
doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

P. 76 van 89



Samenvattende inhoud van de inspraakreactie(s) Verwerking in Scopingnota / Procesnota versie 2

Inspraakreacties vragen om meer metingen van de luchtkwaliteit te voorzien. In het kader van de milieubeoorderling worden geen luchtkwaliteitsmetingen voorzien.
De resultaten van het Curieuze Neuzenproject zullen, voor zover beschikbaar en relevant, 
meegenomen worden in de discipline lucht.

In de discipline lucht wordt enkel getoetst aan de Vlaremnormen. Toetsing aan de WHO-normen 
gebeurt in de discipline mens-gezondheid.

Inspraakreacties vragen om meer park & rides. Bijvoorbeeld aan de treinstations, 
Wemmel, Parking C,... Er wordt gevraagd deze buiten Brussel te voorzien.

Binnen het programma 'Werken aan de Ring' worden reeds een aantal mobipunten aangelegd. Ook 
binnen de vervoerregio's zal verder gezocht worden naar ideale verknopingen.  
De reeds gekende mobipunten zullen opgenomen worden in de referentiesituatie en maken zodoende 
deel uit van de verschillende onderzochte scenario's.

Inspraakreacties vragen om meer rekening te houden met lopende planprocessen 
en gewenste ontwikkelingen inzake de vestiging van nieuwe mobiliteitsgenererende 
infrastructuren in het plangebied, met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

In de beschrijving van de bestaande feitelijke toestand wordt de link naar de (beleids)plannen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbeterd.

Het gebruikte verkeersmodel houdt reeds rekening met bestaande en geplande productie- en 
attractiepolen voor mobiliteit, zoals woonkernen en tewerkstellingsplaatsen, en dit zowel in de Vlaamse 
Rand als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de milieubeoordeling zullen ook de effecten op het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekeken worden. 

Inspraakreacties vragen om milieueffecten op de omliggende omgeving en het 
wegennet te onderzoeken.

Dit onderzoek zal inderdaad gebeuren.

Inspraakreacties vragen om niet uit te gaan van het technisch voorontwerp, maar 
voldoende rekening te houden met andere varianten of alternatieven.

In de scopingnota en het milieuonderzoek wordt er niet langer vertrokken vanuit het voorontwerp dat 
in 2017/18 werd bestudeerd. Er worden evenwaardig ook andere alternatieven en varianten bekeken. 
Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota.
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Inspraakreacties vragen om een rechtstreekse ontsluiting van Parking C te 
behouden.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen om ook aandacht te hebben voor optimalisatie van 
bestaande fietsverbindingen.

De mogelijke fietsverbindingen en fietssnelwegen worden opgenomen in alle alternatieven. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota.

Inspraakreacties vragen om ook de volgende zaken te onderzoeken:
- de impact van de werffase op het verkeer (omleidingen, tijdelijke vermindering van 
de capaciteit,…)
- indirecte effecten van de voorbereiding op de biodiversiteit door het verdwijnen 
van bestaande bomenrijen e.a. elementen. Hierdoor is er het wegvallen van 
verbindingselementen voor fauna bvb. op lange termijn.
- de impact van de emissies op de klimaatdoelstellingen (niet enkel lucht)

De impact van de werffase op het verkeer wordt niet onderzocht op planniveau, maar wordt bekeken 
bij het onderzoek op projectniveau.
De impact van het verdwijnen van bomenrijen op de biodiversiteit wordt onderzocht in de discipline 
biodiversiteit. 

De totale emissies worden berekend voor de polluenten NOx, NO2, PM10, PM2,5, EC en CO2, en dit 
zowel op niveau van het studie/modelgebied als op niveau van heel Vlaanderen (benaderende 
berekening op basis van voertuigkilometers). Aan de toe- of afnames van de emissies wordt geen 
effectscore toegekend, maar ze worden wel gebruikt om de bijdrage van het project aan de 
doelstellingen van het Vlaams lucht- en klimaatsbeleidsplan te toetsen.

Inspraakreacties vragen om op bepaalde plaatsen een knip te voorzien naar de 
lokale wegen.

In de scopingnota wordt bij de discipline mobiliteit aangegeven dat de doorrekeningen uit het regionale 
multimodale verkeersmodel inzichten zullen geven mbt het onderliggend wegennet. Wanneer uit de 
analyse blijkt dat milderende maatregelen moeten worden voorgesteld, is een knip een van de 
maatregelen die kunnen worden overwogen.
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Inspraakreacties vragen om openbaar vervoer en haltes die goed op elkaar 
afgestemd zijn. 

In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het programma 'werken aan de ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting van 
de R0. Ook de bredere kadering binnen de werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt 
tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen de 
ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse steden, gemeenten en administraties als de stad 
Brussel, de Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting van de R0 staat dus niet op 
zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren 
worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio'). 

Inspraakreacties vragen om Parking C te onteigenen en er een groene long van te 
maken.

Deze inspraakreactie voldoet niet aan de plandoelstellingen en valt niet binnen de scope van het plan. 

Inspraakreacties vragen om rekening te houden met de aanwezigheid van betrokken 
hoogspanningslijnen, hoogspannings-en signalisatiekabels en hoogspanningsposten.

Bestaande leidingen die aangeduid zijn op het gewestplan, zullen, wanneer het GRUP 
herbestemmingen voorziet op deze plaats, worden opgenomen in het grafisch plan.

Inspraakreacties vragen om rekening te houden met de toekomstige ontwikkelingen 
op de terreinen van Montea zowel in het RVR als in de milieubeoordeling. Montea 
wenst het volledige terrein te benutten voor de ontwikkeling van industriële en/of 
logistieke activiteit.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De eventuele impact op bedrijventerreinen wordt behandeld in de discipline mens - ruimtelijke 
aspecten.

Inspraakreacties vragen om rekening te houden met de verwachte 
bevolkingstoename.

Een prognose van de bevolkingsevolutie tot 2030 zit vervat in de verkeersmodellering.
De blootstellingsberekeningen in de discipline mens-gezondheid vertrekken van de actuele 
bevolkingscijfers, maar er zal specifieke aandacht uitgaan naar grote woonprojecten die voorzien 
worden in de directe omgeving van het plangebied, voor zover deze gekend zijn.
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Inspraakreacties vragen om rekening te houden met geluidhinder van het 
luchtverkeer.

Voor de bijdrage aan luchtverkeerslawaai binnen het studiegebied wordt gebruik gemaakt van de 
meest recente geluidskaarten voor de luchthaven van Zaventem. De beoordeling hiervan gebeurt 
echter kwalitatief; vliegtuiglawaai (of ander niet-wegverkeerslawaai) zit niet vervat in het geluidsmodel.

Inspraakreacties vragen om rekening te houden met het circulatieplan van centrum 
Strombeek.

Dit zal meegenomen worden in de milieubeoordeling.

Inspraakreacties vragen om rekening te houden met randvoorwaarden nabij 
leidingen.

De situering van de Fluxysleidingen zal opgenomen worden in de discipline mens-ruimtelijke aspecten. 
De vermelde bepalingen hebben betrekking op de uitvoeringsfase, en zijn dus niet relevant op 
planniveau.

Inspraakreacties vragen om rekening te houden met zuinig ruimtegebruik en 
rekening te houden met de beslissingen die de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 
heeft genomen met betrekking tot het beleid voor de open ruimte, klimaat en 
luchtkwaliteit, bij de verdere uitwerking van de scenario's, zodat deze in de lijn van 
de visie van de Vlaamse Regering liggen.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. 
Bij het onderzoek van de alternatieven wordt ook specifiek bekeken hoe aan de vraag voor zuinig 
ruimtegebruik gevolg kan gegeven worden. De impact wordt bekeken in de milieubeoordeling.

Inspraakreacties vragen om specifieke passages binnen de plandoelstelling te 
verduidelijken: 'er wordt gesteld dat de gemeentebesturen “acties dienen te 
ondernemen om de hiërarchie van de wegen duidelijk te maken”, zonder verder 
uitwerking'.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. 
Daarnaast worden een aantal alternatieven en varianten onderzocht. Dit wordt verder verduidelijkt in 
de scopingnota. De impact van al deze alternatieven wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 
Daarnaast wordt in de procesnota het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) 
gekaderd in het geheel van het programma 'werken aan de ring' dat veel meer omvat dan enkel de 
herinrichting van de R0. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren 
zijn die engagementen binnen de ruimere omgeving opnemen. De herinrichting van de R0 staat dus 
niet op zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren 
worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.
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Inspraakreacties vragen om specifieke passages binnen de plandoelstelling te 
verduidelijken: 'Het programma wordt momenteel in 3 zinnen samengevat. Het is 
onvoldoende duidelijk welk programma nu beoogd wordt en wat de concrete – 
minimale – doelstellingen zijn.'

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt. Daarnaast worden een aantal 
alternatieven en varianten onderzocht. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact van 
al deze alternatieven wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. Daarnaast wordt in de procesnota 
het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in het geheel van het 
programma 'werken aan de ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting van de R0. Hierbij 
wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die engagementen binnen 
de ruimere omgeving opnemen. De herinrichting van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is maar 1 
schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren worden dan ook doorheen 
heel het proces betrokken.

Inspraakreacties vragen om stedenbouwkundige voorschriften i.v.m. 
hoogspanningsinstallaties mee op te nemen in het GRUP.

Bestaande leidingen die aangeduid zijn op het gewestplan, zullen, wanneer het GRUP 
herbestemmingen voorziet op deze plaats, worden opgenomen op het grafisch plan en hieraan worden 
stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld.

Inspraakreacties vragen om te onderzoeken waar de R0 kan worden overkapt om de 
impact van fijn stof en geluid te minimaliseren.

In het alternatievenonderzoek worden ook varianten met een verlaagd lengteprofiel / insleuving / 
brede landschapsbrug / overkapping opgenomen. De scopingnota beschrijft de redelijke varianten. 
Bijlage 6  bij de scopingnota geeft zicht op het onderzoek naar deze redelijke varianten. De effecten 
ervan worden onderzocht in de effectenbeoordelingen.

Inspraakreacties vragen om te verduidelijken of combiparkings en P+R zijn 
opgenomen in het plan.

Binnen het programma 'Werken aan de Ring' worden reeds een aantal mobipunten aangelegd. Ook 
binnen de vervoerregio's zal verder gezocht worden naar ideale verknopingen.  
De reeds gekende mobipunten zullen opgenomen worden in de referentiesituatie en maken zodoende 
deel uit van de verschillende onderzochte scenario's.
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Inspraakreacties vragen om ter hoogte van de Ninoofsesteenweg voor de aansluiting 
met de Ring (R0) bij voorkeur geen links afslaand verkeer meer toe te laten en 
eerder te opteren om rechts af te slaan naar de Ring zonder verkeerslichten. Voor 
wisseling van richting op de Ring kan gebruik gemaakt worden van de afrit 12 en 
afrit 14 die dan functioneren als een (uitgerokken) klaverblad. Er wordt gevraagd om 
ter hoogte van de kruising N8-R0, zonder substantiële investering, een 
compromisloos klaverblad, een verkeerswisselaar met doorlopende doorstroom te 
organiseren. Hiervoor maakt men gebruik van de bestaande op- en afritten naar de 
Sylvain Dupuislaan aan de ene kant en van de op- en afritten van kruispunt 12 aan 
de andere. 

De aansluiting R0-N8 ligt ten zuiden van de wisselaar E40-R0 te Groot-Bijgaarden en dus buiten scope 
van het GRUP. Deze suggestie wordt verder geëvalueerd op het niveau van Werken aan de Ring, waarin 
de herinrichting van deze op- en afrit als een Quick Win gedefinieerd is.

Inspraakreacties vragen om tijdens de werken aan de ring de Woluwelaan als 
doorgaande weg te gebruiken en dit in beide richtingen.

In het minderhinder verhaal worden maatregelen bestudeerd om de hinder tijdens de werken te 
vermijden. Deze zullen afgestemd worden op het voorkeursalternatief; bijgevolg kan in deze fase 
hierover nog niet in detail getreden worden.

Inspraakreacties vragen om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en de 
verschillende werffases mee op te nemen.

Werffases van ruimtelijke ontwikkelingen worden per definitie niet meegenomen in de 
referentietoestand. 

Inspraakreacties vragen om twee doorgaande en twee parallelle rijstroken als 
volwaardig alternatief te bekijken.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. 
Bij het onderzoek van de alternatieven wordt ook specifiek bekeken hoe aan de vraag voor zuinig 
ruimtegebruik gevolg kan gegeven worden. De impact wordt bekeken in de effectenbeoordelingen.
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Inspraakreacties vragen om uit te gaan van een integrale benadering van alle 
vervoersmodi.

De herinrichting van de ring in dit geïntegreerd planningsproces wordt integraal en multimodaal 
bekeken zoals toegelicht in de scopingnota. Daarnaast wordt in de Scopingnota het proces i.f.v. de 
ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in het geheel van het Programma 'Werken aan 
de Ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting van de R0. Ook de bredere kadering binnen de 
werken aan de regio wordt meegegeven. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere 
partners/actoren zijn die engagementen binnen de ruimere omgeving opnemen, nl. zowel de Vlaamse 
steden, gemeenten en administraties als de Brusselse gemeenten en administraties. De herinrichting 
van de R0 staat dus niet op zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De 
verschillende actoren worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.

Daarnaast wordt ook voorzien dat er in de ruime regio naar een ambitieuze modal split wordt 
gestreefd. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald (mobiliteitsinitiatieven, technologie, 
ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en voor verschillende beleidsdomeinen 
('werken aan de regio').

Inspraakreacties vragen om varianten die de ring (gedeeltelijk) ondergronds 
brengen.

In het alternatievenonderzoek worden ook varianten met een verlaagd lengteprofiel / insleuving / 
brede landschapsbrug / overkapping opgenomen. De scopingnota beschrijft de redelijke varianten. 
Bijlage 6  bij de scopingnota geeft zicht op het onderzoek naar deze redelijke varianten. De effecten 
ervan worden onderzocht in de effectenbeoordelingen.
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Inspraakreacties vragen om veilige alternatieven voor de auto mee op te nemen in 
het plan; m.b.t. het fietsgebruik mag dit zich niet beperken tot het bovenlokaal 
fietsnetwerk.

Heel wat fiets- en openbaarvervoersverbindingen in de omgeving van de R0 worden meegenomen in 
dit plan. Daarnaast wordt verwezen naar het programma 'werken aan de ring' waarin verschillende 
projecten gepland zijn. Voor elk project wordt het juiste instrument afgewogen. Voor het merendeel 
van de fiets- en openbaarvervoersverbindingen zal er geen bestemmingswijziging nodig zijn en kan dus 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een aantal van deze projecten (Quick wins) is 
men reeds gestart met de aanleg ervan. Ook binnen de vervoerregio Vlaamse Rand zal verder worden 
nagedacht over openbaarvervoers- en fietsverbindingen in een ruimere omgeving. 
Vanuit de wens om naar een meer duurzame mobiliteit te gaan in de ruime regio, zal in de toekomst 
nog meer worden ingezet op de alternatieven voor de wagen. Dit zal actief worden opgenomen in de 
Vervoerregio's (werken aan de regio).

Inspraakreacties vragen om verder te communiceren en overleggen met de 
gemeenten.

De procesnota versie 2 beschrijft het proces van samenwerking en overleg met de verschillende 
actoren.

Inspraakreacties vragen om verduidelijking van de projecten 'Werken aan de Ring'. In de Scopingnota wordt het proces i.f.v. de ruimtelijke herinrichting van de R0 (E40-E40) gekaderd in 
het geheel van het programma 'werken aan de ring' dat veel meer omvat dan enkel de herinrichting van 
de R0. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er inderdaad meerdere partners/actoren zijn die 
engagementen binnen de ruimere omgeving opnemen. De herinrichting van de R0 staat dus niet op 
zichzelf, maar is maar 1 schakel in het geheel van acties / potenties / ... De verschillende actoren 
worden dan ook doorheen heel het proces betrokken.
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Inspraakreacties vragen om verschillende inrichtingsalternatieven te onderzoeken 
zoals: - het voorzien van een wegverbinding onder of boven de A12 om een 
verbinding te behouden tussen de wijk Treft te Bever en het centrum van 
Strombeek - het omvormen van het deel van de A12 (ten zuiden van de R0), naar 
een stedelijke boulevard, waarbij de wegenis wordt opgeschoven naar het westen 
(Treft) en bij voorkeur samen met de Antwerpselaan om zo een ruimere groene 
ruimte te creëren voor Strombeek (Cfr. 'P+R Esplanade' te Brussel).
- Het al dan niet sluiten van de op- en afritten nr. 2 'Strombeek' op de A12.
- Verschillende inrichtingsalternatieven voor een compact knooppunt R0-A12, incl. 
de vermelding van de verschillende hoogtes (TAW) van de verkeersniveaus.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. 

Inspraakreacties vragen om verschillende locaties voor de inrichting van P&Rs te 
bekijken, en dit ook intergewestelijk met Brussel af te stemmen.

Binnen het programma 'Werken aan de Ring' worden reeds een aantal mobipunten aangelegd. Ook 
binnen de vervoerregio's zal verder gezocht worden naar ideale verknopingen.  
De reeds gekende mobipunten zullen opgenomen worden in de referentiesituatie en maken zodoende 
deel uit van de verschillende onderzochte scenario's.

Inspraakreacties vragen om verschillende opties open te houden en deze grondig te 
bestuderen tot er oplossingen gevonden worden die de huidige hinder m.b.t. 
geluidsoverlast, luchtverontreiniging en wateroverlast verminderen.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 

Inspraakreacties vragen om voldoende brede rijstroken te voorzien (minimaal 2,6m) 
voor zwaar transport (>32 ton).

Het ontwerp zal voldoen aan het Vademecum Weginfrastructuur (VWI) - deel autosnelwegen. Dit zal 
gebeuren op projectniveau. Ook in dit stadium van het proces wordt er reeds met het VWI rekening 
gehouden. 

Inspraakreacties vragen om voor bedrijventerreinen binnen het plangebied op te 
nemen dat zij verplicht zijn een bedrijfsvervoersplan op te maken.

De opmerking wordt meegenomen in het verdere proces. Naarmate het proces en het onderzoek 
vordert zal er meer in detail getreden kunnen worden. In het ontwerp GRUP zal aangegeven worden 
welke voorschriften er opgenomen worden of welke andere instrumenten kunnen ingezet worden.

Inspraakreacties vragen om, indien er reeds een overzicht is van instrumenten die 
samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet kunnen worden, dit 
overzicht mee op te nemen in de startnota.

In de scopingnota zal een niet limitatieve opgave gebeuren van mogelijk in te zetten instrumenten bij 
het GRUP.
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Inspraakreacties vragen ook om de secundaire effecten te bestuderen. De effecten 
gaan verder dan de Ring zelf.

In de discipline klimaat van de milieueffectenbeoordeling zal de klimaatbestendigheid van het 
planvoornemen aan bod komen, evenals de potenties hoe het planvoornemen kan bijdragen tot een 
klimaatrobuustere omgeving.
De toe- of afname van de CO2-emissie t.g.v. het planvoornemen wordt gekwantificeerd.

Inspraakreacties vragen rekening te houden met de opportuniteiten om het 
groenblauw netwerk te versterken. Ze wijzen op de effecten die er zullen zijn m.b.t. 
lucht, geluid, bodem.

In de scopingnota worden de plandoelstellingen verder uitgewerkt, o.a. met betrekking tot de 
verbetering van het groenblauw netwerk. Effecten van de verschillende alternatieven en varianten 
m.b.t. lucht, geluid en bodem worden in de respectievelijke disciplines van het MER-onderzoek 
onderzocht. 

Inspraakreacties vragen uitdrukkelijk naar de opmaak van een LIS / LER. Er zal aan Departement Landbouw & Visserij gevraagd worden om een landbouwimpactstudie (LIS) op 
te maken voor het plangebied en omgeving. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden in de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten.
De opmaak van een LER is op planniveau (nog) niet aan de orde. Dit zal, indien relevant, in een 
volgende stap (projectniveau) gebeuren.

Inspraakreacties vragen uitdrukkelijk om rekening te houden met het instandhouden 
van Laarbeekbos.

De effecten op het Laarbeekbos zullen het voorwerp uitmaken van de passende beoordeling en ook 
centraal staan in de discipline biodiversiteit.

Inspraakreacties vragen verder te motiveren waarom er geen programma-
alternatieven worden onderzocht.

Het te realiseren programma staat vast, in de zin dat er binnen het plangebied gezocht wordt naar een 
inpassing van een ringinfrastructuur, waarbij eveneens binnen het plangebied gezocht wordt naar 
ingrepen om de barrière weg te werken, om de multimodale bereikbaarheid te verbeteren en om de 
leefbaarheid aan te pakken. Er zijn dus geen locatiealternatieven, noch programma-alternatieven. Er 
worden wel verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Het 
betreft inrichtings- en uitvoeringsalternatieven, en inrichtings-, locatie- en exploitatievarianten. Dit 
wordt verder verduidelijkt in de Scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de 
effectenbeoordelingen. 
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Inspraakreacties vragen waar de op-en afrit t.h.v. de bowling in Wemmel zal komen. 
Er moet rekening gehouden worden met het beschermde landschap rond 
Ronkelhof.

Voor wat betreft op- en afritten op de heringerichte R0 worden verschillende alternatieven 
meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. 

De effecten van het afsluiten van op- en afritten zullen in kaart gebracht worden in de 
milieubeoordeling. Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten 
van de afsluiting te beperken.

Inspraakreacties vragen waarom er bij de alternatieven gekozen is om het 
Laarbeekbos te ontzien en waarom men voorrang geeft aan groen i.p.v. aan de 
bewoners.

In het plan-MER worden zowel de effecten op biodiversiteit als op mens onderzocht. Tevens is het 
verhogen van de leefbaarheid (voor de bewoners) evenzeer een plandoelstelling.

Inspraakreacties vragen welke bestemmingswijzigingen er zullen gebeuren. Een 
specifieke vraag hieromtrent is wat er met Laarbeekbos zal gebeuren?

In de scopingnota en procesnota 2 worden alternatieven en varianten opgenomen. Naarmate dat het 
proces en het onderzoek vordert zal er meer in detail getreden kunnen worden. Het GRUP zal 
uiteindelijk aangeven welke bestemmingen er gewijzigd worden in functie van de effectieve 
herinrichting van de R0. Na het GRUP volgt een aanvraag tot omgevingsvergunning. Pas bij deze 
aanvraag komt er een volledig zicht op de werken.

Inspraakreacties vragen welke disciplines onderzocht worden en op welk 
schaalniveau deze onderzocht worden.

In de scopingnota wordt in het deel 'Scoping plan-MER' meegegeven welke disciplines er onderzocht 
zullen worden. Voor alle disciplines wordt hier ook meegegeven op welke manier ze onderzocht zullen 
worden en in alle disciplines worden de effecten onderzocht tot op het schaalniveau waar ze relevant 
zijn.

Inspraakreacties vragen zich af of het door de Vlaamse Regering gekozen 
voorkeursscenario met de toegenomen verkeersdruk vandaag nog wel voor de 
beoogde resultaten zorgt, met name een verbeterde doorstroming en een 
ontlasting van de wijken van sluipverkeer. Zou een actieve-vervoersmodi- scenario 5 
"2.03 - met de recente evoluties van alternatieve vervoersmodi (elektrische 
fietsen,... ) en een gewijzigd "draagvlak" bij de algemene bevolking - niet geheel 
anders scoren bij een S-MER en een MKBA analyse dan toen deze opgemaakt zijn?

Naast het voorkeursalternatief waarvan sprake in de vraag, worden er verschillende alternatieven en 
varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt verder verduidelijkt in de scopingnota. De 
impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen.

Vanuit een visie op een langere termijn dan de herinrichting van de ring, wordt in de milieubeoordeling 
een ontwikkelingscenario meegenomen. Dit ambitieuze modal split (AMS)-scenario gaat uit van een 
sterk verminderd autogebruik in de ruime regio. Hoe deze ambitieuze modal split kan worden behaald 
(mobiliteitsinitiatieven, technologie, ruimtelijke ordening, ...) is een uitdaging voor de volledige regio en 
voor verschillende beleidsdomeinen ('werken aan de regio').
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Inspraakreacties wijzen er op dat in elke discipline een referentiesituatie wordt 
weergegeven die een weerspiegeling geeft op korte tot middellange termijn van het 
huidige beleid. Als de impact van het huidige beleid vandaag al slecht is, dan is het 
makkelijker om met een project een 'positiever' resultaat te halen. Ook al is dit 
resultaat nog altijd slecht. Om de juiste conclusies te trekken uit de effectenanalyse 
van voorliggend project R0 moet de ambitie hoger liggen en zou hier dus beter het 
behalen van de Europese normen/doelstellingen voorop gesteld worden. 

De milieubeoordeling wordt opgemaakt conform de standaardmethodiek, waarbij de effecten 
beoordeeld worden t.o.v. de referentiesituatie. Daarnaast zal echter ook de “absolute” milieutoestand 
in de geplande situatie worden beoordeeld.

Inspraakreacties wijzen erop dat de impact van een 30 meter bouwvrije zone (KB 
van 12 juli 1956) onderzocht moet worden en dat deze t.g.v. een eventuele 
uitbreiding van de ring ook mee kan verschuiven.

Impact op een bouwvrije zone van 30m zal mee worden beoordeeld.

Inspraakreacties wijzen erop dat er op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest mogelijks ook wijzigingen van het gewestelijk 
bestemmingsplan (GBP) nodig zijn, dat er een vergunning moet aangevraagd worden 
en dat er een effectenstudie dient opgemaakt te worden. Er wordt ook op gewezen 
dat het project niet valt onder het onderhoud, de exploitatie en de investering 
waarvoor het Vlaamse Gewest instaat op dit gedeelte van de R0 op basis van het 
samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
gewestgrensoverschrijdende wegen (B.S. 9 januari 1992).

In de procesnota versie 2 wordt het proces, voor zover reeds gekend, verder beschreven. In de 
scopingnota worden in §1.2.1 en §1.2.2 de toepasselijke procedures voor de herinrichting van de ring 
rond Brussel - deel noord, op respectievelijk Vlaams en Brussels grondgebied besproken. 

Inspraakreacties wijzen op de aanwezigheid van vossen e.a. in de driehoek tussen 
R0, R22 en E40.

In de discipline biodiversiteit van het MER worden de aanwezige of vastgestelde soorten ter hoogte van 
het plangebied in beeld gebracht (op basis van gekende waarnemingen). 

Inspraakreacties wijzen op de effecten die er zullen zijn m.b.t. toename van verkeer, 
luchtverontreiniging, geluidsoverlast, verzegeling en modificatie van de bodem.

De milieubeoordeling zal de effecten van het plan en dus ook de verschillende alternatieven en 
varianten onderzoeken voor de verschillende disciplines.

Inspraakreacties zeggen dat de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van 
de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen nog te algemeen is, omdat 
enerzijds alternatieven ontbreken en anderzijds de voorgestelde methodiek nog 
onvoldoende afgestemd werd op specifieke afspraken (cfr. waterkwantiteit) en de 
mogelijke inzet op bijkomende onderzoeken te vrijblijvend werd opgenomen (vb. 
landbouwimpactstudie).

De inhoudelijke en methodologische aanpak van de milieubeoordeling wordt vastgelegd op basis van de 
startnota enerzijds en het scopingadvies anderzijds. Op basis van de inspraakreacties / adviezen op de 
startnota werden alternatieven en varianten ontwikkeld (cfr beschrijving in de scopingnota) die 
vervolgens aan de effectenbeoordelingen zullen worden onderworpen. 
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Inspraakreacties zeggen dat de context (historisch, ruimterlijk,…) van de R0 beter 
geschetst moet worden. 

In de scopingnota wordt in het hoofdstuk 'historiek, context en analyse' een duidelijk beeld geschetst 
van de ring.

Inspraakreacties zeggen dat het viaduct van Vilvoorde niet gemaakt is (technische 
haalbaarheid van het viaduct) om 4 rijstroken aan te leggen.

Er worden verschillende alternatieven en varianten meegenomen in het verdere onderzoek. Dit wordt 
verder verduidelijkt in de scopingnota. De impact ervan wordt bekeken in de effectenbeoordelingen. 
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