SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1692
van RENAAT LANDUYT
datum: 25 september 2015

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Verlaging maximumsnelheid op gewestwegen - Aanpak (2)
In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 815 van 2 maart 2015 aangaande de
aanpassing van het snelheidsregime op gewestwegen van 90km/u naar 70km/u,
antwoordde de minister dat een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering volgens
zijn administratie het meest aangewezen was, waarbij artikel 11 uit de wegcode zou
worden aangepast. Dit ontwerp zou tegen het eind van het voorjaar mogen verwacht
worden, antwoordde de minister nog.
Ondertussen, eind september, ligt er nog steeds geen ontwerp op tafel. Enkele
parlementsleden dienden inmiddels een conceptnota in, maar die is volgens de
indicatieve planning van 9 juli nog niet klaar voor behandeling.
1.

In het kader van het ontwerp van besluit dat de minister eerder aankondigde, zou
zijn administratie overleg inplannen met de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG).
Heeft dit overleg inmiddels plaatsgevonden en zo ja, wat is het resultaat?

2.

Wordt er nog steeds werk gemaakt van een ontwerp van besluit? Hoever staat de
minister hiermee en aangezien de vooropgestelde timing van medio 2015 niet werd
gehaald, aan welke timing mogen we ons verwachten?

ANTWOORD
BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

op vraag nr. 1692 van 25 september 2015
van RENAAT LANDUYT

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van besluit principieel goed
voor de aanpassing van de wegcode, waarbij de maximaal toegelaten snelheid op wegen
buiten de bebouwde kom van 90 naar 70 km/u wordt goedgekeurd. In de aanloop naar
het ontwerp werd overleg gepleegd met de VVSG. Op maandag 28 september werd het
advies van de Raad van State ontvangen waarop nu het besluit wordt voorbereid voor
definitieve vaststelling.

