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Agenda nr. 2/15 Provinciaal mobiliteitscharter. Verlenging en aanpassing. 
Goedkeuring.

1. Mobiliteitsdecreet en Besluit van de Vlaamse regering

Op 20 maart 2009 keurde het Vlaams parlement het mobiliteitsdecreet goed (BS 20 
april 2009). Het juridisch kader is verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse 
regering (BVR) van 25 januari 2013.

Het BVR geeft uitvoering aan artikel 26/11 van het mobiliteitsdecreet, dat voorziet 
in een subsidiegrondslag voor het mobiliteitsbeleid op het tussenliggend niveau. Op 
basis van deze bepaling kan de provincie subsidies van de Vlaamse overheid krijgen 
voor:

 eigen fietsinfrastructuurprojecten gelegen op het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (via het fietsfonds)

 de uitwerking van afspraken in het provinciaal mobiliteitscharter

Het provinciaal mobiliteitscharter is een vrijwillige overeenkomst tussen de 
Vlaamse regering en de provincie voor de duur van de Vlaamse legislatuur. In 
het charter wordt afgesproken welke thema’s de provincie wil uitwerken binnen de 
context van het Vlaamse mobiliteitsbeleid en welke rol zij daarbij speelt.

Het provinciaal mobiliteitscharter omvat minstens:
 een omschrijving van het toepassingsgebied dat bestaat uit een of meer 

mobiliteitsthema’s zoals vermeld in het decreet
 de organisatie en de besluitvorming 
 de engagementen van de partijen
 de evaluatiemethodiek
 de wijze van rapporteren

2. Toepassingsgebied van het voorgelegde provinciaal mobiliteitscharter

De looptijd van het eerste provinciaal mobiliteitscharter verstrijkt op 1 juli 2019. Op 
vraag van het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts en de gedeputeerden 
van Mobiliteit van de 5 provincies is er voor gekozen om het provinciaal 
mobiliteitscharter nu al te vernieuwen.

In overleg met de andere provincies en de minister stellen we de volgende 
mobiliteitsthema’s voor:



 fietsbeleid: realiseren en de kwaliteit bewaken van het bovenlokaal  
functioneel fietsroutenetwerk (BFF), de programmatie van fietsostrades, 
kennisontwikkeling en open-databeleid

 woon-werkverkeer: begeleiden van bedrijven voor duurzame mobiliteit en 
opnemen van taken in het kader van het Pendelfonds

 basisbereikbaarheid: expertise bij de opmaak van mobiliteitsplannen 
inbrengen, met specifieke aandacht voor fietsbeleid en de bereikbaarheid 
van werklocaties

3. Subsidie

De provincie Antwerpen ontvangt voor de uitvoering van het provinciaal 
mobiliteitscharter jaarlijks 110.000 EUR.

4. Delegatie van bevoegdheid naar de deputatie

De deputatie stelt uw raad voor om haar een delegatie van bevoegdheid te geven 
voor:

 het ondertekenen van het provinciaal mobiliteitscharter 
 het opmaken, goedkeuren en uitvoeren van de provinciale actieplannen

5. Bijlagen ter inzage via ABM

 decreet betreffende het mobiliteitsbeleid (20 maart 2009)
 besluit van de Vlaamse regering (25 januari 2013)
 provinciaal mobiliteitscharter 2019-2024

De deputatie keurde dit verslag goed op 26 juli 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt het provinciaal mobiliteitscharter 2019-2024 goed.

Artikel 2:
De provincieraad keurt de delegatie naar de deputatie goed voor het ondertekenen 
van het provinciaal mobiliteitscharter.


