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Maastricht, 21 Oktober 2019

Betreft: Zienswijze Sticht¡ng Buurtbalans naar aanleiding van ter inzage legging ontwerp
Omgevingsvisie gemeente Maastricht.

Geacht College,

Buurtbalans denkt op inhoudelijke kritisch/constructieve wijze mee over het te voeren beleid en de

onderliggende uitvoeringsmaatregelen. Daarbij staat het belang van de buurten en in het verlengde
daarvan het belang van de stad en de inwoners voorop. Dat hebben wij met veel inzet ook gedaan

met onze bijdragen bij de totstandkoming van de voorliggende ontwerp Omgevingsvisie. Een
belangrijk document, dat inhoud moet geven aan een samenhangende visie

op de ontwikkel¡ng van

de stad tot 2040 en de daarop te baseren omgevingsplannen als vervanging van de huidige

bestemmingsplannen.

lnleiding
Wij verwijzen met name naar onze uitgebreide brief van 23 september 2018 inzake de discussienota
Omgevingsvisie met een groot aantal aandachtspunten en inhoudelijke voorstellen, de opvolgende

continue inbreng zowel mondeling als schriftelijk in het proces van totstandkoming van het ontwerp
en laatstelijk onze schriftelijke en mondelinge inbreng in de stadsronde van 3 september 2019. Deze
stadsronde was voor de participatieaanpak een unicum, omdat voor de eerste keer in het hele
proces ruimte werd gegeven voor een open discussie en debat met de Gemeenteraad, met daarbij

de kanttekening dat onze inbreng en de uitkomst van deze stadsronde niet meegewogen ís ¡n het ter
visie gelegde ontwerp. Het uitblijven van meerdere discussies met de gemeenteraad en de

verwerking van de uitkomsten als cyclisch proces in de concepten van de omgevingsvisie en het
(bestuurlijk) onbespreekbaar verklaren van het wonen als integraal thema evenals de gewenste
verkenning van de grenzen aan de groei in de omgevingsvisie en het zichtbaar maken van
noodzakelijke keuzes ( niet alles kan ) hebben wij als een gemis ervaren. Daar staat tegenover dat
met name de inhoudelijke discussie met de betrokken ambtelijke medewerkers als constructief
moet worden aangemerkt, waardoor de ontwerp Omgevingsvisie op een aantal onderdelen aan
kracht heeft gewonnen. Ook stedenbouwkundig zijn goede aanzetten gegeven, zoals bijvoorbeeld
het voorstel voor de binnenstad-noord met o.a. een nieuwe oeververbinding ter plaatse. ln zijn
algemeenheid verzoeken wíj de rol van het stadsontwerp verder te vergroten als een goed

instrument voor research en verbeelding, waardoor de inzichtelijkheid vergroot wordt alvorens
definitieve keuzes te maken.
Bovenstaande is aanleiding

om uw aandacht te vragen voor een aantal belangrijke inhoudelijke

zaken, zoals geformuleerd in onze voorliggende Zienswijze. Daarbij is van belang dat volgens uw
eigen standpunt het voorliggende ontwerp nog niet de status heeft van een Omgevingsvisie, maar
van een Structuurvisie en een belangrijk aantal aspecten en onderzoeken

tot medio 2024 nogin

samenhang afgewogen en toegevoegd moet worden om alsdan door de Gemeenteraad als
Omgevingsvisie te kunnen worden vastgesteld. Wij verzoeken het college in het eindvoorstel aan de

gemeenteraad van het voorliggend ontwerp concreet aan te geven welke onderzoeken en
onderwerpen zullen worden uitgevoerd en toegevoegd , gekoppeld aan een tijdpad met
bijbehorende participatiemogelijkheden inclusief periodieke debatrondes met de gemeenteraad om
per 2024 tot een definitieve omgevingsvisie te komen in de zin van de Omgevingswet.
Onze Zienswijze wil er toe bijdragen dat zowel door

de inhoudelijke verwerking

het voorliggende ontwerp als door het meewegen in het vervolgproces

van onze inbreng in

tot medio 2024 de definitieve

Omgevingsvisie een afgewogen integraal karakter krijgt, zoals verwoord in de Omgevingswet, in
plaats van een optelsom van sectorale beleidslijnen. Buitengewoon belangrijk is daarbij de
noodzakelijke aandacht voor de toekomst

en duurzame levensvatbaarheid van de verschillende

buurten in Maastricht en het daadwerkelijk realiseren van het broodnodige draagvlak. Wij menen
dat in het huidig polítieke klimaat en beleid in Maastricht weinig of geen aandacht en prioríteit
gegeven wordt aan een concrete buurtgerichte aanpak met daadwerkelijke actíes en

resultaatmeting. ln onze onderstaande bezwaren zullen wij gemotiveerd ingaan op de ons inziens
eenzijdige nadruk

die ligt op verdere groei van Maastricht

als toeristen- en studentenstad met

weinig of geen oog voor van de belangen van de reguliere bewoners en buurten in Maastricht.
Verlies aan identiteit en levensvatbaarheid van stad en buurten en vervreemding van de eigen

inwoners is de laatste jaren in versterkte mate gaande. Er is sprake van een onbalans, waarvan het

gemeentebestuur zich geen rekenschap geeft, eerder wordt zonder kritische analyse in versterkte
mate doorgegaan op het ingeslagen (groei)pad. W¡j tekenen daar ernstig bezwaar tegen aan.

A.

De zorg over het belang van wonen en het gebrek aan langiarige analyse

ln de voorliggende Omgevingsvisie wordt wonen nog altijd niet als zelfstandig hoofdstuk verwoord,
zie ook onze eerdergenoemde brief van 23 september 2018 onder

D en wordt qua inhoud niet

verder gekeken dan 2O2O/ 2024 en de gegevens uit de eerder vastgestelde Woonvisie. Een sectorale
korte termijn aanpak dus. Wij begrijpen niet waarom economie een van de drie leidende thema's is
in de omgevingsvisie,

terwijl het woon- en leefmilieu van Maastricht dat niet is en als een afgeleide

factor wordt behandeld in strijd met de bedoelingen van de Omgevingswet. Van enige samenhang,
afweging en prioritering ten opzichte van andere ruimtevragende functies, gekoppeld aan milieu en

leefbaarheidsfactoren is geen sprake in het voorliggende ontwerp. Een belangrijk aspect, ook voor
het wonen, is de energietransitie en zicht op gasloze oplossingen per 2O2I via een gemeentelijk

voorstel voor een wijkaanpak.
"Waar gewoond wordt, daar begint de stad". Een goed woonklimaat is volgens ons de essentie van
een stad in balans en bepaalt in hoge mate de aantrekkelijkheid van de stad, overigens met grote

positieve economische effecten.
Maar dan moet dat wonen ook langjarig in evenwicht zijn door middel van een woningvoorraad die

blijvend aansluit op (ook veranderende) woonbehoeften. Daarbij moet met name aansluiting
worden gezocht bij de voorziene demografische ontwikkelingen tot 2040, de sterke toename van het
aantal huishoudens ten opzichte van de bevolkingsomvang ( de huishoudensverkleining van

gemiddeld nu

al 1,79 naar

L,5 persoon in Maastricht), de noodzakelijke levensvatbaarheid van

buurten en de vraag naar woningen en woonmilieus voor de zich aandienende doelgroepen. ln de
voorliggende ontwerp Omgevingsvisie missen wij deze noodzakelijke analyse van de ontwikkeling
van de vraag en het daarop aansluitende woningaanbod tot 2040 ten enenmale. Het wonen is het

voorliggende ontwerp sterk onderbelicht bij gebrek aan zichtbare lange termijn analyses en de
projectie van locaties waar de noodzakelijke woningen in welke periode voor wie gerealiseerd
worden.
Ter adstructie van ons bovenstaand bezwaar, willen

wij het Planbureau voor de Leefomgeving

citeren uit de ex ante evaluatie van de ontwerp Nationale Omgevingsvisie(NOV|) dd. 19 juni 2019,
pa. 6 en 7:

"Ga bewust om met onzekerheden"

"Het

is volgens

de Memorie van Toelichting de bedoeling dat omgevingsvisies werken met

verschillende scenario's. Zo kan in omgevingsvisies beter rekening gehouden worden met alle
onzekerheden over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De ontwerp-NOVI bevat geen
scenario's en gaat zo aan veel onzekerheden voorbij. Zo stelt het kabinet in de ontwerp-NOV| dat er
1 miljoen extra woningen nodig zijn in 2030. Dat kan echter wringen met de toekomstige

woningvraag die qua omvang en locatie omgeven is door grote onzekerheden. Hoe gaat het kabinet
om met risico's en onzekerheden rondom de woningvraag en rond mobiliteit, waarvan de
ontwikkelingen in het verlengde van de woningvoorraad nog sterker kunnen divergeren".
Dit citaat maakt duidelijk dat het voorliggende ontwerp voor het woonvraagstuk op Maastrichtse( en
regionale) schaal nog veel aan inhoud en voorspelbaarheid te winnen heeft. Daar komt door recente

uitspraken van de Raad van State nog het stikstofuraagstuk bij. ln Maastricht kleuren veel buurten in
het rood, zonder dat duidelijk

is welke gevolgen

dat zal hebben.

Wij stellen voor dat in de Omgevingsvisie drie scenario's voor het wonen worden opgesteld in
navolging van de drie bevolkingsprognoses per 2040, die in het ontwerp worden genoemd te weten;
1-16.500 (Abf research), 120.000 (Etil) en 133.800 (CBS). Deze drie prognoses zouden ook rekening

moeten houden met de ontwikkelingen in de mobiliteit, de groei van het toerisme en de groei van de
studentenaantallen. (Zie ook hieronder bij D.)
Het moet duidelijk zijn dat Buurtbalans en de bij onze stichting aangesloten buurten zich ernstig

zorgen maken over de woonmogelijkheden en leefbaarheidskwaliteit in deze stad op het vlakvan
aantal woningen, de juiste woningen voor de juiste doelgroepen op de juiste plek en de

bereikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen, mede in relatie tot het opkopen en

herverkavelen/splitsen door private beleggers van een substantieelgedeelte van de bestaande
woningvoorraad (ruim

t/3 van de koopwoningen in onze stad wordt zonder hypotheek gekocht

door particuliere beleggers). Dat

is een belangrijke verklaring

waarom de Maastrichtse

woningmarkt in sommige buurten en de binnenstad oververhit is. Woningen gaan voor recordprijzen
als warme broodjes over de toonbank. De gemiddelde woningprijs in Maastricht is de hoogste van

heel Limburg. Een aantal buurten in en buiten de binnenstad is niet in balans in de verhouding

tijdelijke en vaste bewoners. Met verdringing van het reguliere woningbestand en afname van de
sociale cohesie tot gevolg. Er zijn nu reeds 12.500 studentenkamers in Maastricht. De gemiddelde

huurprijs van deze kamers is25/30 euro en steeds vaker 35 euro per m2, het dubbele/driedubbele
van de gemiddelde reguliere huurprijs in de vrije sector. Ter vergelijking: de gemiddelde huur van
een woninþ in de vrije sector huur bedraagt voor een woning van LO0m2 ca 1000 euro per maand.
Dezelfde woning brengt door verregaande verkamering ca 3000 euro huur per maand op. Terecht

klagen de studenten over de onbetaalbaarheid van de kamers in de particuliere sector. De sturing
van de gemeente ontbreekt, sterker nog de huidige door de gemeente aan particulieren vergunde

verkamering heeft een sterk prijsopdrijvend effect met negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid
van de steeds verder afnemende reguliere woningvoorraad. Onduidelijk is ook wat er gebeurt met
deze kamers als de studentenaantallen na verloop van tijd zouden verminderen.

Opvallend is enerzijds de zware inzet van de gemeente om te komen tot 2900 extra
studentenwoningen/kamers voor 2O24 en het bijbouwen van hotels en hostels en het ruimhartig
toestaan van Air B&B voor het accommoderen van de groeiende toeristenstroom, terwijl onduidelijk

blijft welke prioritaire inzet in welke omvang er is voor met name starterswoningen voor onze
jongere inwoners, blijvende beschíkbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen ( nu nog
lange wachtlijsten), doorstrom¡ng met name in het segment 700

tot 1000 euro huur per maand

en

het tegemoet komen aan de sterk stijgende specifieke woningvraag van ouderen boven de 75 jaar. ln

dat laatste segment is sprake van een verdubbeling van de vraag per 2040.

Hierdoor wordt de stelling gevoed dat er sprake is van een tweedeling in het wonen met veel meer
aandacht en prioriteit voor de huisvesting van de tijdelijke bewoners ten opzichte van de
huisvestingswensen van de reguliere bewoners in Maastricht. Sterker nog, deze tweedeling met de

tijdelijke bewoners als bovenliggende partij gaat ten koste van de bestaande reguliere
woningvoorraad in een door ons geschatte omvang van tenminste 3000 woningen per 2040 bij
ongewijzigd beleid. Het gevolg zal o.a. zijn, dat steeds meer reguliere inwoners van Maastricht de
stad moeten verlaten om in hun woonwensen te kunnen voorzien. Een trend die al bezig is zoals

blijkt uit een nieuwsbericht van L7 oktober jl. (bijlaee 3).
Kortom, het voorliggende ontwerp omgevingsvisie geeft door gebrek aan analyse en langjarig
doorzicht(2040) en onvolledige projectie van woonlocaties een tekortschietende invulling en een
probleem ontkennend signaal voor de belangrijke functie wonen nu en in de toekomst in Maastricht.
ln de bijgevoegde bijlage (5) hebben wij zichtbaar gemaakt hoe het Rijk in de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) de invulling van woningvoorraad/aansluitend op de woonbehoeften van

nationaal belang acht. De voorliggende Maastrichtse ontwerp Omgevingsvisie voldoet niet aan deze
door het Rijk gewenste invulling. Wij tekenen daar ernstig bezwaar tegen aan en verzoeken onder
verwijzing naar het hierboven gestelde het thema wonen als vierde thema op te nemen met een
analyse voor de korte en lange termijn (20a0) en een integrale afweging van het wonen met

bijbehorende aantallen, doelgroepen en concrete locaties in confrontatie met andere
ruimtevragende functies in zowel het voorliggende ontwerp , als ook uiteindelijk in de
Omgevingsvisie per 2024.

B.

Aanpak kwetsbare buurten

De omgang met kwetsbare buurten om segregatie aan

te pakken heeft in de voorliggende

Omgevingsvisie nauwelijks handen en voeten. Het zijn vaak de bestaande of reeds gerealiseerde

projecten die genoemd worden. Enig perspectief over de beleidsmatige integrale aanpak na2O2O

wordt niet gegeven. Willen de huidige kwetsbare buurten kunnen verbeteren dan zal er echt een
beleidsrijke aanpak plaats moeten plaatsvinden met frTsieke en sociale doelstellíngen, programma's
en projecten. Het kan toch niet zozijn dat de kwetsbare buurten altijd deze status houden? Er

moeten extra inspanningen geleverd worden om deze buurten naar een voldoende niveau te tillen.
Een voorbeeld, de wiikaanpak in Limmel

Een voorbeeld van een kwetsbare

buurt aan de hand van de ontwikkelingen in Limmel de laatste 20

jaar. We hebben het over de lange termijnvisie voor de stad maar het is soms ook goed om terug te
kijken zodat we niet in dezelfde valkuilen stappen. ln 1997 stond ereen onheilspellend bericht in de
NRC

over de buurt Limmel.
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De volgende

citaten komen uit het artikel:

" De grote stad dringt de laatste jaren steeds dieper door in de von oudsher rustige woonwijk en is

naar het gevoelvon de bewoners verontwoordelijk voor de zochte verpaupering hier." lnstroom van
veel socioal zwokke groepen".

" De dorpse sfeer rond de neogothische Sint Johannes de Boptist-kerk van begin deze eeuw is

geconserveerd in een 'splendid isolation'. ln het noordoosten ligt de wijk ofgescheiden van

Maostricht, ingeklemd tussen een spoorlijn, een snelweg, de tegelfabriek van Sphinx en het
industrieterrein Beotrixhaven, waor de snackfobriek Mora bij noordelijke wind de geur von frikodellen
verspreidt."
"Geen plaats om te zijn, lijkt het, en toch willen veel mensen dat wel. Woningbouwvereniging Sint

Servatius telt 77.729 ingeschreven woningzoekenden en 20 procent heeft Limmel als voorkeur
opgegeven. De liefhebbers zijn veelol jongeren die hun jeugd in de wijk hebben doorgebrocht, nog lid

zijn von een vereniging, moor voor wie geen woningen zijn. "Von de twee Limmelaren die vertrekken,
komt er één terug".
De buurt Limmel, van oudsher een dorp met een hecht verenigingsleven ging sinds de jaren tachtig

hard achter uit. Dat was het gevolg van enerzijds het ontbreken van beleid en gevolg van het
t

Kleine luiden contra schorremorrie, K. Berkhout in NRC 30 december 1997

gegeven dat er steeds meer sociaal-maatschappelijk zwakke groepen gehuisvest werden door de

gemeente en de woningcorporatíes. De Buurtraad is zelfs met die reden opgericht begin jaren tachtig

om de leefbaarheid te bevorderen. Er werd een manifest opgesteld Limmel op weg naar 2000.
Aandacht kreeg Limmel wel maar er gebeurde nagenoeg niets. Rond het jaar 2000 werden

GSB-

wijken langs de A2 aangepakt, maar waren er geen gelden beschikbaar voor Limmel. De vernieuwing
van Limmel werd gekoppeld aan de ontwikkeling van de A2-tunnel. ln 2007 werd samen met het
naburige Nazareth het Wijk Actie Plan (WAP) opgesteld. Limmel werd samen met Nazareth,

Wyckerpoort en Wittevrouwenveld onderdeel van de 40 krachtwijken van minister Vogelaar.

Er

werd

een Charter met het Rijksgelden beschikbaar gesteld en door 29 organisaties ondertekend ! Maar er

gebeurde nog immer niets.
Dan zijn we sinds het krantenartikel uit 1-997 dus 10 jaar verder als op 23 februari 2010 de raad het

Wijkontwikkelingsplan Limmel- Nazareth vaststelt. Het plan heeft een looptijd van 10 jaar. Het plan
begint met de veelzeggende paragraaf 'Onderaan de Ladder'. Limmel en Nazareth zijn gezakt naar
respectievelijk plaats 32 en plaats 34 van de 34 plaatsen in de ranglijst van de Maastrichtse buurten
en bewegen zich volgens het onderzoek ook nog eens in negatieve richting! Deze ranking

is

gebaseerd op de Buurtmonitor, een eigen onderzoek van de gemeente waaruit een rangorde van

buurten rolt, waaruit de gemeente conclusies trekt over de mate waarin ze in haar beleid
prioriteiten stelt.

2

Erg om te constateren is ook dat er nauwelijks nog interesse binnen de gemeente

is om in deze beide buurten te gaan wonen, wat een tegenstelling ten opzicht van de woonwensen
zoals verwoord in 1997.

De doelstellingen uit het Wijkontwikkelingsplan (WOP) zijn

o
o
o
¡
o
2

gemengde wijk nastreven in koop-huur (van een verhouding van circe 80-20 naar 60-40)
De

juiste woningopgave per buurt (bouwen wat nodig is)

Barrières slechten
Sociale en fysieke aanpak

Voorzieningen

ln de laatste peiling van 2008 (zie afbeelding en tabel) eindigden Limmel en Nazareth op respect¡evelijk plaats 32 en 34 in

de rangorde van Maastrichtse buurten. Beide buurten scoren op vrijwel alle criteria lager dan het Maastrichtse gemiddelde.
De afwijking naar beneden is bovendien in zowel Limmel als Nazareth groter dan in de buurtpeiling van 2004. Cru en kort

door de bocht geconcludeerd: Limmel en Nazareth doen het niet goed ¡n Maastricht en ontwikkelen zich daarin eerder
negatief dan positief.

.
o

Tegengaan van verdere verkamering
Behoud van sterke bewoners, zorg dat ze in de eigen buurt willen blijven

Gedurende de looptijd van het WOP worden in rap tempo woningen opgekocht door beleggers om
er studenten in te laten wonen. Limmel blijft lang buiten het nee tenzij-buurten-beleid van de
gemeente en wordt pas in 2014 aan deze lijst toegevoegd door inspanningen van de Buurtraad. ln
20L5 gaat dit beleid alweer van tafel, wethouder van Grootheest wenst een generiek beleid voor de
hele stad te voeren enkelop basis van de contingenten van de woningprogrammering. Limmel zoekt
de samenwerking met de buurt Brusselsepoort en zo ontstaat Stichting Buurtbalans. Na

inspanningen van deze stichting komt er voor de buurten buiten het centrum vanaf 201-6 eindelijk
een limiet op het aantalverkamerde panden in een straat.

Als gevolg van de kredietcrisis en het in zwaar weer komen van de woningcorporaties Servatius en

Woonpunt worden in 20L6 de dan lopende Wijkontwikkelingsplannen weer herijkt. De sociale
paragraaf verdwijnt dan helemaal, fysieke projecten worden vertraagd of geschrapt en het

terughoudend zijn met de huisvesting van kwetsbare doelgroepen in de 4 buurten van Maastricht
Noordoost wordt ook weer opgeheven.
Dan de brug naar nu en de omgevingsvisie. ln 2019 wordt de buurt gevraagd om een Buurtplan op te

stellen. Het Buurtnetwerk grijpt deze kans aan om er meteen een buurtomgevingsvisie van te maken.
Dit proces zorgt bij onvrede en letterlijk tranen in de ogen bij oud-buurtraadleden (waarom deze hele
exercitie opnieuw) ze weten toch wat er aan de hand is in Limmel en wat er moet gebeuren? Kopieer
het WOP en lever dat in wordt serieus voorgesteld aan het huidige bestuur van het Buurtnetwerk!
De gemeente constateert in de omgevingsvisie op grond van o.a. de

Buurtmonitor terecht dat

Limmel, Nazareth en Malberg te boek staan als kwetsbare buurten. De conclusie delen we. Goed dat
de ambitie in de Omgevingsvisie staat om de stad van twee gezichten aan te pakken. Segregatie

moet worden voorkomen. Echter, er staan alleen projecten in die al op stapel stonden en in 2020
klaar zouden moeten zijn. Enig perspectief na 2O2O ontbreekt

terwijl een omgevingsvisie juist het

middellange en lange termijnperspectief zou moeten schetsen.

Watgaatde komende 20 jaar de inzetzijn? Of staan buurten als Limmel, Nazareth en Malbergover
10 jaar nog steeds

stijf onderaan in het rechterrijtje van de Buurtmonitor? Wanneer komt een

stevige voldoende in het zicht?

Er moet ons inziens gestuurd worden op de lange termijndoelen door middel van een koppeling van

sociale en fysieke programma's waarbij niet altijd zonder meer het stadsbelang voor het buurtbelang

wordt verkozen! Maak daarbij uitvoeringsprogramma's van twee tot maximaal 4 jaar en evalueer op
de hoofddoelstellingen. De huidige aanpak kwetsbare buurten zoals verwoord in de Omgevingsvisie
is echt onvoldoende uitgewerkt,

wij maken daar dan ook bezwaar tegen en roepen op tot aanpassing

van de visie op dit punt.

C.

Mobiliteit, autoluwheid en parkeren

De mobiliteits- en verkeersontwikkeling blijven zorgelijk en onzeker. Zekerheid over oplossingen voor

de aljaren actuele verkeersproblemen op de Zuid-as (n278-Singels-Kennedytrace), de Willem

Alexanderweg-Borgenharenweg en de Binnenstad ontbreekt.
De visie zet in op een verandering van het vervoers- en parkeergedrag (Stop- principe/ modal

split/

etc.) gecombineerd met een noordelijke concentratie van het autoverkeer op de vernieuwde
noordelijke en oostelijke wegenstructuur.
De overbelasting van de Zuid-as zou via omleiding van gedeeltelijke verkeersstromen naar het

Noorder tracé opgelost worden. Echter concrete oplossingen zijn onduidelijk en worden niet
geconcretiseerd. Wij betwijfelen of de beoogde noordelijke verschuiving van de huidige 5O/5O
verdeling Maas kruisend verkeer naar
maatregelen gehaald kan worden.

TOTo

%

Noorderbrug en 30 % Kennedybrug zonder verder gaande

Risicovol omdat de mobiliteitsdruk de komende 20 jaar toch weer verder zal blijven toenemen (ook

door de stedelijke groeiambities). Die risico's worden niet in beeld gebracht.

*

Wij missen een analyse van de verkeersrisico's voor de korte en lange termijn en
verzoeken die toe te voegen. Alleen op basis daarvan is na te gaan of de komende 20 jaar
op verder gaande structurele maatregelen is voor te sorteren.

Om binnen afzienbare termijn de probleemsituatie op de Zuid-as structureel op te kunnen lossen zijn
concrete maatregelen in te zetten en voor te bereiden. Afgezien van wens beelden ontbreken die nu
in het plan.

.|.

De volgende aanvullingen zijn op

o

te nemen en te concretiseren.

Een concrete verkeersomleiding om de oost-westelijke verkeersstromen (met name

vrachtverkeer) van en naar België naar het Noorder brug tracé te leiden (figL6,
blz39,dl2)

o

Vooruitlopend daarop maatregelen als een vrachtwagenverbod en milieuzones
¡nzetten om die omleiding te bevorderen en overlast te bedwingen.

o

Vrachtverkeer voor de Beatrixhaven verplicht via Noorderbrug en A2 te leiden via de
Nieuwe Limmelderweg en niet over de Willem Alexanderweg en Borgharenweg naar

de Noorderbrug.
o

Voor de inwoners wonende nabij het Noorderbrugtracé mitigerende maatregelen
nemen zoals plaatsing van geluidsschermen.

*

Bij de Binnen stad missen wij de heldere doelstelling naar een autoluwe binnenstad met
toegangsbeperking ( alleen bewoners, belanghebbenden, verzorgenden).

o

Onontbeerlijk voor de verbetering van het milieu, verblijfskwaliteit , attractiviteit en
de omslag langzaam verkeer.

o

Daarmee en met de transitie van de centrale parkeergarage Vrijthof zal ook een

ontlasting van huidige centrumverkeer op de singels en zuidas bereikt kunnen
worden.

o

ln combinatie met zorgvuldig in te passen P&W,&B,&R locaties aan de noord, oost en

west kant.

Openbaar vervoer

*

Wij missen een visie over het vliegverkeer MAA.

o

Bewoners van Maastricht en regio ondervinden, (veel) hinder van geluidsoverlast en

uitstoot vanwege dat het vliegverkeer.

o
o

Daarbij komt dan ook nog de risicovolle stikstof uítstoot op landschap en natuur.
Echter het vliegveld zet in op grootschalige groeivan het personen vervoer (4x
zoveel) en vrachtvervoer(3,5x) en gaat aan die problemen volstrekt voorbij : zie
bijlage 1.

*

D.

Onontbeerlijk is een gemeentelijk visie in het stuk over de ontwikkeling MMA de
komende 20-30 jaar:
o Sluit als gemeente aan bij de heuvellandgemeenten die een wetenschappelijke
kosten-batenanalyse voorstaan inzake nut en noodzaak van (uítbreiding en nieuwe
vergunningverlening) MAA.

Scenario's, laadvermogen en MER

Zoals eerder hierboven onder A. gesteld mist Buurtbalans het schetsen van scenario's op drie voor

Maastricht grote draaiknoppen/ontwikkelingen: groei Maastricht in inwoners, groei toerisme

(verwachting 5 miljoen toeristen per jaar in 2030) en groei in aantal studenten (verwachting 25000
in 2030). Opvallend is de ruime bandbreedte in de Omgevingsvisie van de inwoneraantallen per
2040: van 1L6.2OO via L20.000 naar 133.800. Maak met deze gegevens als basis drie scenario's. Ook
een krimpscenario opnemen achten wij dus verstandig. Opvallend is dat het Rijk in de eerder

genoemde NOVI, zoals onlangs ter inzage gelegd, wel een prognose geeft van het inwonertal van

Maastricht, nl een groeitussen 2,5 en 70% per 2040.Zie bijgevoegde pag. 96 van de NOVI:
Woonbehoefte.

We zouden graag zien dat de stad zijn laadvermogen ten aanzien van een gezonde verhouding van
vaste bewoners en tijdelijke bewoners zou vaststellen. Ook zou het goed zijn om een maximale grens
vast te stellen van het aantal bezoekers dat de stad in alle redelijkheid aan kan, gelet op de te

verwachten forse groeivan het toerisme ( 50% in 2030) en de daarmee gepaard gaande congestie b¡j
het maaskruisend verkeer, in de binnenstad en in zijn algemeenheid de druk op het milieu en de
leefbaarheid in de buurten. De stad zal zienderogen zijn identiteit zien afkalven, terwijl deze

identiteit een belangrijke reden

is

voor het wonen, bezoeken en winkelen in Maastricht. Los van

andere oorzaken, zoals het internet, zien we vandaag de dag al een steeds groeiende leegstand in
het winkelbestand in het centrum en steeds meer pop-up zaken in de binnenstad en blijvende

nadruk op horeca in steeds hetzelfde segment.
We brengen in herinnering dat volgens het laatste Locatus- onderzoek met name de Maastrichtse

inwoners hun eigen stad steeds minder bezoeken vanwege de ervaren drukte. Komt bij dat op
topdagen filevorming op de bruggen optreedt waardoor onbereikbaarheid voor bewoners en
bezoekers, terwijl de hulpdiensten

niet goed kunnen werken. Steeds verder gaande groeivan het

toerisme zoals de stad blijft bevorderen (zie recent de inspanningen en reservering van aanzienlijke
middelen voor het Eurosongfestival) zonder analyse van laadvermogen en risico

is ons inziens

ongewenst en reden om bezwaar aan te tekenen. Behalve inzet op kwaliteit en leefbaarheid in plaats
van kwantiteit, zijn ook concrete initiatieven voor spreiding over de euregio met zijn kwaliteiten een

alternatief. Ook binnen de stad zelf is spreiding van doelgroepen mogelijk, bijvoorbeeld meer fietsers
en wandelaars naar Borgharen en ltteren, en de afbouw van de vele evenementen op het vrijthof
naar minder gevoelige plekken( Mecc na renovatie-Rieu). Overigens gaat het toerisme dus autonoom
gigantisch groeien en wordt dit nog eens versterkt door campagnes van organisaties als Air B&B (zie
bijlage 2).
Een stad als Haarlem, groter in omvang dan Maastricht maar

met ruim de helft minder

overnachtingen en bezoekers neemt nu al maatregelen om overtoerisme te voorkomen via een plan
van aanpak toeristische koers. Ook Maastricht moet zich in onze ogen via een soortgel¡jk plan van

aanpak op korte termijn daar over bezinnen in samenspraak met alle betrokkenen, inclusief de
inwoners van Maastricht. Vanuit het Rijk wordt een dergelíjke aanpak ook dringend geadviseerd (zie
ook bijlage 4). ln de onlangs verschenen rapportage 'Waardevol toerisme: onze leefomgeving

verdient het' pleit de Raad voor de Leefomgeving voor het opstellen van een toeristische visie per
regio.

Afsluitend willen wij wijzen op de Rijksaanpak bij de NOVI. ln De aanbiedingsbrief van de NOVI aan
de Tweede Kamer, pagina 2, bijgevoegd, stelt de verantwoordelijke Minister: "Ter ondersteuning van

de besluítvorming over de NOVI wordt de procedure van de milieueffectrapportage doorlopen. Het
PlanMER en ook de bij het PlanMER bijgevoegde passende beoordeling geven inzicht in milieu-en

andere omgevingseffecten van het in de NOVI voorgestelde beleid". Het Rijk maakt aldus een MER in

het kader van de NOVI om de impact van de beleidsvoornemens te toetsen. Dat zou Maastricht ook
moeten doen. Leefbaarheíd is een van de nationale belangen, een passende beoordeling in milieuen andere omgevingseffecten lijkt ons niet alleen gewenst maar zelfs een vereiste gezien de ambities

op toerisme, mobiliteit en aanleg van grootschalige duurzame energieopwekking. Wij tekenen
bezwaar aan tegen het ongemotiveerd weigeren van uw college tot nu toe om een MER procedure te
verbinden aan de omgevingsvisie.

Wij dringen er op aan om, gelet op de noodzaak van concretisering en risico inschatting, deze
procedure MER ook in Maastricht gelijk met de Omgevingsvisie per 2023 te doorlopen.

AFSLUITEND: TEGENGAAN TWEEDELING EN HERSTELVAN DE BALANS

Het is naar onze mening van het grootste belang dat de door ons geconstateerde en hierboven als
bezwaar beschreven tweedeling in Maastricht tussen de tijdelijke bewoners en gebruikers/bezoekers
als eersterangs- en de reguliere vaste bewoners in de buurten en de binnenstad als tweederangs

burgers op het gebied van met name het wonen/de leefbaarheid/het milieu, de sociale en
onderwijscomponent en de noodzakelijke voorzieningen opgeheven wordt en de balans via concrete
aanpak en uitvoeringsmaatregelen neergelegd in de omgevingsvisie hersteld wordt.

Hoogachtend namens Stichting Buurtbalans,

Voor dezen de werkgroep Omgevingsvisie,

Chris

Meys

Voorzitter
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adviseur

Joop van Sint Fiet

adviseur

BIJLAGEN

Bijlage

1

Maastricht Aachen Airport wil aantal passagiers
verviervoudigen
Toekomstplannen
Gisteren om t6:46

Omwonenden reageren verbiisterd op de toekomsþlannen van MaastrichtAachen Airport (MAA).
De luchthaven

mikt op 1,2 milioen passagiers in 2050. Dat ziin er ruim vier keer zo veel als in

2Ot8. Over dertig iaar wil MAA ook 3,5 keer zo veel vracht vervoeren. Dat bliikt uit een brief die
naar minister Cora van Nieuwenhuizen is gestuurd.
Tot nu toe was bekend dat MAA in2026 700.000 passagiers wil verwerken. Dat is al een flinke toename
ten opzichte van de 275.000 in 20L8. In de naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

verstuurde brief gaat het vliegveld uit van een gestage jaarlijkse groei, waardoor in 2050 1,2 miljoen
reizigers vertrekken en landen op MAA. De voorziene toename van een half miljoen passagiers tussen
2026 en 2050 houdt ook een groei van het aantal vluchten met 73 procent in, al kan dat volgens MAA nog
meevallen door verbeterde technieken.

VrachWliegtuigen
Ook de luchtvracht zal aanzienlijk groeien, is de aanname. MAA vervoerde vorig jaar 110.000 ton vracht,
gaat uit van 250.000 ton vracht in2O26 en 390.000 ton in 2050. De directie van MAA heeft aanvang

september al aan de minister geschreven dat het opnieuw gebruiken van de volledige startbaan van2.750
meter wenselijk is. Begin dit jaar werd in verband met de aanvraag van een nieuwe luchthavenvergunning
de baanlengte beperkt tot 2500 meter.

Bron:

https://www.limbureer.nllcnt/dmf20190925
passagiers

00124569/maa-wil-doorsroeien-naar-1-2-milioen-

Bijlage 2
These Are 2020's Hoffest Travel Destinations, According to Airbnb
By DUSTIN NELSONPublished On 10/1512019
@dlukenelson

I.
I

Ë,

Xi'an, China. I Courtesy of Airbnb
An unexpected trip can be the most exciting kind of vacation to take. As can a trip where
circumstances, like a wedding, bring you somewhere you might not have otherwise gone. There's
something thrilling about being taken out of your comfort zone and discovering a place to which you've
never been.

lf you're looking to recreate that feeling, Airbnb's list of the top trending destinations for 2020 might be
a good place to find inspiration. The home-sharing company has unveiled

thus far seen the greatest growth in bookings

the 20 cities that have

versus the same period last year.

The list is all over the place, from the US to Australia, Brazil to China. Here are

the top 20 cities lor 2020 travel.

1. Milwaukee,
2.

Wisconsin, United States (up

729o/o)

Bilbao, Spain (402%)

3. Buriram, Thailand (383%)
4.

Sunbury, Australia (356%)

5.

Romania (298%)

6.

Xi'an, China (255%)

7.

Eugene, Oregon, United States (213Yo)

8.

Luxembourg ('1670/o)

9. Guadalajara,

Mexico (158%)

10. Vanuatu (14O%)

11. Cali, Colombia (137%l
12. Cape Canaveral, Florida, United States (1360/0)
13. Aberdeen, Scotland (119%)

14. Courtenay, British Columbia, Canada (114o/o)
I 5. Ubatuba, Brazil (1 08%)

16. Les Contamines-Montjoie, France (108%)
17. Tokyo, Japan (103%)

18. Kerala, lndia (95%)
19. Malindi, Kenya (88%)

20. Maastricht, Netherlands (55%)

Bron: https://www.thrillist.com/news/nation/airbnb-top-travel-destinations-vacations2020

Bijlage 3

Maastricht ziet meer inwoners vertrekken
dan komen
Arthur Hubers
Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2O!9 - t5:37
ln de eerste helft van dit jaar verhuisden er minder mensen naar Maastricht toe dan dat er
vertrokken.
De provinciehoofdstad raakte van januari tot juli netto precies 543 inwoners kwijt door verhuizing,
blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er zo'n L00 meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Uittocht
Maastricht verwelkomde dan wel 2.135 nieuwe inwoners, maar in die periode deden er ook 2.678
Maastrichtenaren hun voordeur in die gemeente voor het laatst dicht. De uittocht van
Maastrichtenaren duurt al enkele jaren. ln2OL7 en 2018 keerden steeds zo'n 1.000
Maastrichtenaren de stad de rug toe, en ook dit jaar lijkt dus die kant op te gaan.

Relatief
Met een totaal van ongeveer 121-.000 Maastrichtenaren daalde de bevolking door verhuizing daar de
afgelopen jaren dus steeds dus zo'n 0,8 procent.
Uitzondering
Maastricht is wat deze verhuiscijfers betreft een uitzondering in Limburg. De meeste gemeenten
lieten de afgelopen twee en een half jaar veel minder dramatische cijfers zien, van meestal enkele
tientallen inwoners die erbij kwamen of vertrekken.
Heerlen
ln de eerste zes maanden van 20L9 was Heerlen de populairste gemeente van Limburg om naartoe
te verhuizen. Daar vertrokken 2144 mensen, maar kwamen er 2358 bij waardoor er 2t4 nieuwe
Heerlenaren bij kwamen.

Bron: www.llimburg.nl

Bijlage 4
WAARDEVOL TOERISME
Onze leefomgeving verdient het
Rli - september 2019

Aanleiding en adviesvraag
Het aantal toeristen in Nederland groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en blijft ook de komende jaren
exponentieel doorgroeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel verdiend als in de bouw en ruim tweemaal zoveel als
in de landbouw. De toegenomen toeristische druk zorgt echter ook steeds vaker voor problemen en overlast. Dat is
schadelijk voor de leefomgeving en de samenleving én op den duur ook nadelig voor de sector.
De raad richt zich in dit advies op de vraag hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en
binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij de economie, de samenleving en de leefomgeving met elkaar in
samenhang worden bekeken.

Toelichting
De raad vindt dat een perspectieñruisseling nodig is in het toerismebeleid om te voorkomen dat de groei van het toerisme
leidt tot overlast en schade. De huidige politieke en beleidsmatige aandacht voor toerisme is nog vooral gericht op het
vergroten van inkomsten. Maar toerisme is niet alleen een economisch belang, het heeft ook invloed op bereikbaarheid
en op het gebruik van de openbare ruimte, vastgoed, natuur en milieu. Pas als een toename van toerisme leidt tot
schade aan de leefomgeving of tot overlast voor bewoners, wordt nagedacht over het tegengaan hiervan. De
perspectiefrruisseling houdt in dat de overheid samen met de sector en de samenleving moet anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen. Dat is nodig om een goede balans te vinden tussen enerzijds het economisch voordeel en anderzijds de
draagkracht van de leefomgeving en het draagvlak onder bewoners. Het Rli-advies 'Waardevol toerisme: onze
leefomgeving verdient het' biedt hiervoor een analysekader. Regie van de rijksoverheid is noodzakelijk om de bepleite
beleidsverandering te bevorderen. De raad adviseert onder meer om een rijksvisie te formuleren, de beleidscapaciteit
voor toerisme structureel te vergroten en voor de benodigde perspectieñruisseling een ministeriële commissie Toerisme
in te stellen of het onderwerp op te nemen in het lnterbestuurlijk Programma (lBP).
De raad beveelt aan om binnen twee jaar voor alle regio's in Nederland een toeristische strategie op te stellen. ln zo'n
strategie staat waar en wanneer uitbreiding van het toerisme wordt nagestreefd en welke voozieningen daarvoor
moeten worden gerealiseerd. Maar er staat ook in waar de te veruvachten toename van toeristen onwenselijk is en met
welke instrumenten het aantal toeristen kan worden beïnvloed, hoe zij beter kunnen worden gespreid, dan wel hoe
overlast kan worden voorkomen.

Nieuwe instrumenten om de ontwikkeling van het toerisme te kunnen sturen zijn niet nodig. De raad presenteert in het
advies een menukaart van het bestaande instrumentarium, waaruit gekozen kan worden om negatieve gevolgen te
beperken en nieuwe kansen te verzilveren. Om effectief van deze instrumenten gebruik te kunnen maken en daarin
kennis en ervaring op te bouwen, is extra beleidscapaciteit en investeringsbereidheid hard nodig. Ook moet er onder
regie van de rijksoverheid meer onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld in experimenteergebieden, naar de effectiviteit
van verschillende beleidsingrepen. Zo wordt voorkomen dat groei van toerisme Nederland 'overkomt' en schaadt en zo
kan toerisme bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners, bezoekers en ondernemers.
Ter voorbereiding van het advies heeft SWECO een ondezoek gedaan naar het Toerismebeleid bij gemeenten en
provincies. U vindt dit rapport hier
Datum van publicatie
Op 6 september 2019 heeft de raad zijn advies 'Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het' uitgebracht.
Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, waarbij laatstgenoemde werd vertegenwoordigd door directeur-generaal Van Kempen, namen het

advies in ontvangst.
Presentatie advies - 12 september 2019
Op 12 september 2019 presenteerde de Rli zijn advies 'Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het' tijdens een
drukbezochte publieke bijeenkomst. Het advies werd besproken met bestuurders, ondernemers en wetenschappers.

eron:

https://www.

rli.

n

l/p

ub

I

icaties/20L9/advies/waa rdevol-toerisme

Datum
juni 2019
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2019-0000290894

Het is onmogelijk, en ook onwenselijk, om alle keuzes voor de fysieke
leefomgeving in een keer te maken. Bovendien liggen in het omgevingsbeleid veel
verantwoordelijkheden bij de medeoverheden. De NOVI geeft een kader en
richting waar dat kan, vervolgkeuzes in gebíedsprocessen op alle schaalniveaus
zijn nodig. Het Rijk zal in die processen actief participeren daar waar nationale
belangen aan de or'de zijn en bij het vinden van oplossingen deelname van het
Rijk wenselijk is.
Provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisat¡es en
inwoners van ons land hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de
ontwerp-NoVl. Met de publicatie van de ontwerp-NovÏ hoop ik het
maatschappelijk debat met deze partijen in alle openheid voort te zetten. De
NOVI geeft zo ook ruimte om samen te bouwen aan een veiliger, gezonder,
moo¡er en duurzamer Nederland.
De ontwerp-NOvl bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de hoofdtekst van de

ontwerp-Novl Het tweede deel bevat toelichting op de hoofdtekst, in de vorm
van gedetailleerde uitwerking, kwantitatieve onderbouwing en aanvullend
kaartmateriaal. De ontwerp-NOVI wordt gepubliceerd op een website. Om die
reden is de tekst in twee delen opgesteld, waarbij het tweede deel te raadplegen
is door verder te klikken naar meer informatie. Hlerdoor is het tweede deel niet
helemaal zelfstandig leesbaar, maar moet het gelezen worden als aanvulfende
informatie op het eerste deel. Aanvullend wordt er een achtergronddocument
opgesteld. waarvan de geþiedsbeschrijvingen reeds beschikbaar zijn en hierbij
bijgevoegd.

\

PIanMER
Ter ondersteuning van de besfuitvorming over de NOVI wordt de procedure van
de milieueffectrapportage doorlopen. Bíjgaand treft u het in deze procedure
opgestelde milieueffectrapport (PlanMER) aan. Het PlanMER en ook de bij het
PlanMER bijgevoegde passende beoordeling geven inzicht in milieu- en andere
omgevingseffecten van het in de NOVI voorgestelde beleid.
Met het opstellen van het PlanMER is vroeg begonnen. Hierdoor kon de ontwerpNOVI op verschillende momenten vanuit PlanMER met tussenresultaten worden

ondersteund. Voorafgaand aan het opstellen van het PlanMER werd twee keer
advies ingewonnen bij de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie
m.e.r.). In april 2016 bracht de Commissie advies uit over het beoordelingskader
en beoordelingssystematiek. In juli 2018 werd advies uitg'ebracht over de voor
het PlanMER opgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Commissie
zal ook nog advies uitbrengen sver het PfanMER zelf.
Het voornemen voor het opstellen van de NOVI en het daarvoor opstellen van een
PlanMER is op 19 apríl 2018 ter kennisgevíng verschenen ín de Staatscourant en
Volkskrant. Ook de aan Nederland grenzende landen werden geinformeerd. Op
deze kenn¡sgeving werden 16 zienswijzen ontvangen. In bijgevoegde Nota van
antwoord leest u hoe met deze zienswijzen in NOVI en het PlanMER is omgegaan.
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3.2

Nationale belangen en opgaven

Onderstaand zijn de nationale belangen beschreven waarop de nationale overheid zich in de NOVI richt.
De eerste drie nat¡onâle belangen zijn van een ander, meer overkoepelend karaKer, dan de overige.
De nationale belangen staan in willekeurige volgorde. De nationale belangen gelden daar waar nodig

onverkort in de ondergrond.
De NOVI benoemt de volgende net¡onâle belangen:

Bevorderen van een duurzame ontw¡kkel¡ng van Nederland als geheel en van alle onderdelen van de

1.

ñTsieke

leefomgeving,

Realiseren van een goede leefomgevingslüelite¡t.

z.

Waarborgen en versterken van grensoverschrijdende en internationale relaties.
Waarborgen en þevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgev¡ng.
Zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften.

3.

ç(5J
6.

Waarborgen en realiseren van ee¡ veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem.
ln stãnd houden en ontwikkelen van de hoofdinfrastructuur voor mobiliteit.
Waarborgen ven een goede toegankelijkheid van de leefomgeving.

7.
8.
9.

Zorgdragen voor netionale veiligheid en ruimte bieden voor militaire activiteiten.

ro.

Beperken van klimaatverandering.

rr.

Een

betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening die in zo5o CO.-arm is, en de daarbij
benodigde hoofd¡ntrastructuu r.

rz. WaarborgenvandehoofdinfrastructuurvooÍtransportvanstoffenvia(buis)leidingen.
13. Realiseren van een toekomstbestendige, circulaire economie.
r4. Waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid (inclusief vitale infråstructuurvoor
water en mobiliteit)r5. Waarborgen van een goede waterloxal¡teit, duurzame drinla¡¡atervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoetwetel
r6. Waarborgen en versterken vân een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingskl¡maat.
r7. Realiseren en behouden van een kwalitatief hoogwaardige digitale connectiv¡te¡t.
r8. Ontwikkelen ven een duurzame landbouw voor voedsel en agroproductie19. Behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van
(inter)nationaa I belang.
20. Verbeteren en beschermen van de biodiversiteit.
zr. ontwikkelen van een duurzame visserij.
De nationale belangen worden onderstaand kort toegelicht. Voor nadere toelichting op het beleid, de

opgeve en de rijksrollen die bij de nationale belangen horen en welke delen van het bestaende beleid in
de NOVI opgaan, zie de Toelichting.

t.

Bcvordercn ven GÊn duurzamc onturikkcling van l,ledcrland als gchccl cn v¡n allc
ondcrdclcn ven dc fysickc lccfomgcving
De zeventlen door de VN vastgestelde duurzame ontwikkel¡ngsdoelen (Sustainable Development Goals,
hierna: SDG's) zijn belangrijke uitgengspunten voor het kabinetsbeleid voor ons land, dus ook voor de
ffsieke leefomgeving.', Van de zeventien 5DG's hebben er t¡en direct betrekking op de fysieke leefomgeving. Ðuurzame ontu/ikkeling is door het Nederlandse kabinet niet alleen ¡nternationãâl afgesproken,
maar ook wezenlijk van nationaal en internationaal belang om ons land en de wereld leefbaar te houden
voor volgende generaties. Produceren en consumeren binnen de grenzen die de planeet ons stelt, is

hierbii relevant.'Duurzame ontwikkeling de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en
verbeter¡ng van het leefmilieu' zijn de overkoepelende doelen achter de Omgevingswet en daarmee de
Nationale Omgevingsvisie.

"

SusÞineble DevelopmentGoals (SDG's),Aboutüt¿ SusuínableDevelopmentGoals,Tie
htÞ:://wv'rw.u n. orgl/sustai na b ledevelopm ent/su 5tâ ina b le-develop ment-goals/
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Deze stretegie is ookvan toepass¡ng dear wanneer groei in niet stedelijk gebied moet worden geaccommodeerd. ln dat geval dient stedel¡jk gebied te worden gelezen als bestaand bebouwd gebied.
Deze strategie wordt samen met onder meer de medeoverheden uitgewerkt in het programma
Verstedel¡iking en Wonen, om te komen tot een afgestemde aanpak. ln dit kader wordt ook
bezien of en
op welke wijze deze beleidslijn (of onderdelen daarvan) in een instructieregel moet worden opgenomen.

Vanwege de relatie met verschillende nationale belangen (waaronder die op het gebied van
klimaaç
milieu, duurzaamheid, leefomgevingskwaliteit, bereikbaarheid) en de rijksrol daarbij, doet ook het
Rijk
âctief mee b¡j de ¡ntegrale uitwerking van deze verstedelijkingsstrategie. ln samenwerking met gemeenten' provincies, metropoolregio's en andere relevante stâkeholders worden, biivoorbeeld via de
gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma's van de metropoolregio's Amsterdam (MR.A),

Rotterdam

Den Haag (MRDH) en Utrecht (MRU), nadere keuzes over en de mogel'rjke gebiedsontwikkelingen

gernaakt.
Zoekgebieden voor grootschalige ontwikkellocaties binnen de meest gespennen woningmarktregio,s
zijn:
MetroPoolregio Amsterdam (MRA): de acht regionale 'sleutelgebieden' die de MRA heeft vastgesteld,

'
'

waaronder Havenstad en Almere (waarbij de locatie Kronenburg nog nadere besluitvorming vraagt)
MetroPoolregio Utrecht (MRU): Merwedekanaalzone, Utrecht Science ParÇRijns,rreerd, en A¡z-zone
(breed);

'
'
.

Metropoolregio Ronerdam Den Haag(MRDH): Den Haag CIDlB¡nckhorst, Rotterdam Stadionpark en
Ar6-zone, overige zone Verstedelijk¡ngsalliantie Zuid-Holland;
Metropoolregio Eindhoven (MRE): Spoozone Eindhoven (waaronder Eindhoven lnternat¡onale Knoop
XL, Strijp 5 en Strijp T);
Stad Groningen: SuikerfabrieKerrein en Eemskanaalzone.

Bovenstaande kãn n¡et zonder ¡nvester¡ngen in netionale en vooral ook stedelijke verkeers- en vervoersnetwerken. Deze investeringen in netwerken zijn, vanwege de hoge kosten, medebepalend voor
locatiekeuze en fasering. Daarvoor gebruiken we de hier geschetste verstedelijkingsstrateg¡e, die Rijk en
regio gezamenlijk vo lgen.
Ook buiten deze locaties is in sommige steden/regio's sprake van man¡feste groei. Daar werken Rijk en
regio samen conform deze veritedelijkingsst rategie.

Bclcidskcuec a.3
l{ct woningeenbod ln dc rcalo's slult aen bij dc vna3 n¿¡r ¡¡nt¿llcn cn typan wonlnsc¡, woonmllicus cn prljsklessc.
Het ¡s ven belang dat mensen die dat willen ook in de stedelijke regio's kunnen wonen waar veel
arbeidsplaatsen zijn. Als woningen worden gerealiseerd in de regio's waar de vraag is, kan dat helpen om
onnodige mobiliteit te voorkomen. De kaart 'Woonbehoefte tot zo4o' geeft een beeld van de lauantitatieve woonbehoefte tot zo4o. Daarbìj zorgen we voor een woonaanbod dat aansluit op de woonbehoef-

te in de regio en voldoende gedifferentieerd is in type, woonmilieu en prijsklasse (met explic¡ete
aandacht voor het middensegment). We zorgen daartoe onder meer tijdig voor voldoende plãncapacite¡t.

overheden in stedelijke regio's zorgen er gezamenlijk voor dat er woningen zijn voor alle doelgroepen
(nclusief middengroepen, gezinnen en ouderen) en maken afspraken over de verdelingvan de sociale
woningbouw. We bevorderen de sociale samenhang doorvoldoende afwisseling in woningtypen en
prijsklassen, de ontwikkelingvan gemengde woony'verkmilieus en een veillge, toegankelijke en aantrekkelijke, gezond ingerichte openbare ruimte.
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B. Debehoefteaanruimtevoorwonen,werkenenvoozieningenwordtbi,i voorkeurgeaccommodeerd binnen bestaand stedeliik gebied, door onderbenutte ru¡mte te ontwikkelen en veÍouderde (of in onbruikgeraakte) gebieden te transformeren. Dit kan alleen binnen de kaders van
de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit, geluid, geur en omgevingsveiligheid. l-let streven is
de verstedelijking aan te grijpen om de leefomgevingskwaliteiten verder te verhogen dan de
wettelijke kaders minimaal vragen. Dit geldt niet alleen voor verbetering van de gezondheid
(verbeteren luchtlq¡úaliteit, terugdringen van geluidhinder, gezondheidsbevordering) maar ook
voor klimaatadaptatie (wateropvang) en verbeteringvan de kwaliteit van (en toegangtot)
stedelijk groen, näruur en landschap- ln de kaart 'verstedelijking ¡n relatie tot leefomgevingskwaliteif is een aantal elementen van leefomgevingskwaliteit en het verstedeliikt gebied rond
OV-knooppunten (D) weergegeven, ter ¡llustratie van de afwegingen die gemaakt moeten
worden.
C. Waar dit niet mogelijk is, gelet op de onder B. genoemde kaders van wet- en regelgeving of de
kwaliteit en aantrekkingskracht van de stad en stedeli¡ke regio als geheel, komen verstedel¡jkingslocaties buiten bestaand stedelijk gebied in beeld. Voor de ontwikkeling van die loceties
gelden dezelfde eisen als voor deze binnen bestaand stedeliik gebied'
D. Zowel binnen als buiten bestaand stedelijkgebied wordt in eerste instantie gekozen voor
locaties die het beste scoren uit een oogpunt van nabijheid en/of goede aansluiting op het
(bestaande of door te ontwikkelen) (Ovlnetwerk De caPaciteit van en aansluiting op het
bestaande verkeers- en vervoersnenrerk speelt daarbij een grote rol, met extra aandacht voor
aansluiting op het OV- en fietsnetwerk. Gebieden nabij en rondom OV-knooppunten worden
gebied
optimaal Þenut als geconcentreerde woon- en werklo(aties. De kaart'Bestaand stedelijk
van
een
gebied
fietsafstand
dat
binnen
geeft
het
stedel¡jk
¡n
inzicht
en OV-knooppunten'

OV-knooppunt ligt.

E. Bij de ontwikkel¡ng van nieuwe verstedelijkingslocaties (zowel binnen als buiten bestaand
stedelijk gebied) worden de mogelijkheden benut voot:
productie en gebruik van duurzame energie (aansluiting warmtenetten/benutten geotherm¡e

.

.
.
.

en restwarmte)
aanpassing aan klimaatverandering (tegengaan hittestress en voldoende wateropvang)'
Hierbij speelt vergroening een belangrijke rol
(vergroting
behoud en versterk¡ng ven natuur- en cultuuruvaarden in de leefomgeving
erfgoed)
biodiversiteit, voldoende natuur en ontwikkeling cultureel
de bijdrage aan transformatie van verouderde gebieden'

önnverp Nations¡e Omgev¡ngtvisie

1
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heid in relatie tot gevaarlijke activiteiten en transporten, maar ook aan gebieden met hoge natuur- en
landschapswaarden of diepgelegen polders en hun lastige waterbeheer. ln andere gebieden zijn er weinig
beperkingen en is er veel ru¡mte voor nieuwe functies. De meeste locaties vallen echter niet in deze twee
ulterste categorieën, maervragen juist om integraal denken en handelen dat uitst¡jgt boven het belang
venu¡t een specifieke sector. Het vooraf maken van een integrale afweging en het t¡jdig en goed daarbij
betrekken van burgers, ondernemers en andere belanghebbenden voorkomt dat in een later stadium
blijkt dat in gang gezette planvorming en mogelijk gewenste ontwikkelingen alsnog onmogelijk of

onwenselijk blijken.

Keuzes voor verstedel¡j king
Gezien de grote vraag naar ruimte en de beperkte beschikbaarheid daarvan ¡n de stedelijke

gebieden, is het verstandig voor elk stedel¡¡k gebied uit te gâan van een gebiedsger¡chte en
ìntegrale verstedelijkingsstrategie met daarin een aantal onderdelen:

L

Kwaliteitseisen van de omgeving
Maak een integraal beeld van de bestaande en verwachte leefomgevingskwalite¡t (en de
ruimteli¡ke en milieukwalite¡tstekorten en de bijÞehorende knelpunten) in en om de städ en
bepaal de gebiedsgerichte ambit¡es en eisen voor een goede leefomgevingsloÀ/al¡teit ¡n de
breedste zin van het woord. Daartoe behoren in elk geval luchtlwalite¡t, geluid, bodem,
omgevingsveiligheid, cultureel erfgoed, natuur en biod¡vers¡teiL klimaatbestendigheid,
water(opva ng) en landschappelij ke kwaliteit.

ê

ll.

I

ð

I

Ru¡mtel¡jk-fysieke behoeften
Breng de vraag rlaar woningen, kantoren, bedrijventerreinen, logistieke functies, winkels,
dr¡!<
cultureleEn andère voorzieningen en de bereikbaarheidsvereisten voor die functies tovantitatief
en lwalitatief in kaart, inclusief de specifieke knelpunten op deze terreinen.

l. Verstedel¡jkingsmogelijkheden

Besteed bi¡ het ¡nventariseren van mogeliikheden voor het accommoderen van die Þehoeften
expl¡c¡et eendâcht aan de relatie tussen de gewenste leefomgevingskwaliteit en de behoeften
aan fysieke en milieuruimte. Geef h¡erbij ook aan welke eisen de aanpassing aan klimaawerandering (waaronder hittestress, wateropvang) en natuur en biodiversiteit stelt.

----l

Voor de ontwikkeling van nieuwe verstedelijkingslocaties gelden als onderdeel van deze strategie
vervolgens de volgende stappen:
A" overheden bepalen gezamenlijkde seyej*ggillqgoraad in de regio die nu en in de

toekomst aansluit op de loúgnt¡tegeve en tcr.ralitati-eve (qua betaalbaarheid, woonmilieus en
type woningen) woonbehoefte in de regio (voor zover passend binnen de provinciale en
nationale behoefte). D¡t geldt ook voor de gewenste ruimte voor bedrijventerreinen, kantoren
en voorzieningen (zie beleidskeuze 2.7). De kaart Woonbehoefte tot 2o4o'geeft een beeld van
de kwantitatieve woonbehoefte tot zo4o.
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