
De voorzitter van Buurtbalans heeft de reactie van hen op het raadsvoorstel Omgevingsvisie zojuist 
toegelicht, de teleurstelling uitgesproken over de zeer geringe response van het College van BenW 
op onze eerdere Zienswijze en heeft vastgesteld  dat er op meerdere punten strijd is met de 
Omgevingswet en de voorliggende Omgevingsvisie in deze vorm niet vastgesteld moet worden. 
Behalve de gebrekkige doorwerking van de participatie wordt een onderwerp als het wonen, door 
het rijk aangemerkt als van nationaal belang, andermaal niet opgepakt. Zo ook de 
stikstofproblematiek en op beide onderwerpen ga ik nader in  en kom met een procedure voorstel 
hoe nu verder om af te sluiten met de gebrekkige benadering van het college over de forse groei vh 
toerisme. 
 
Maar eerst een persoonlijke noot naar u als raadsleden. Niet alleen als burger van deze stad maar 
ook als professioneel adviseur vanuit stadsontwikkeling voel ik mij door de afwijzende  respons 
van  het College ernstig tekort gedaan. Het College staat op geen enkele wijze open voor inhoudelijk 
onderbouwde meningen en oprechte zorgen en reageert als regent, gebaseerd op macht, niet op 
gezag. Waarom zou ik mij nog melden aan deze gemeente tafel, tenzij U als raad laat blijken wel iets 
met onze inhoudelijke voorstellen en zorgen te willen doen. 
 
Wij hebben in onze zienswijze, nr 14, gemotiveerd en met verwijzing naar rijksbeleid een lans 
gebroken voor een integrale samenhangende opname van het belangrijke thema wonen en het 
terugdringen van de onbalans/tweedeling tussen de aanpak van de studentenhuisvesting met de 
realisatie van 2900 studentenwoningen in 2024 en het ontbreken van welke analyse en aanpak dan 
ook voor de reguliere woningbehoefte en de betaalbaarheid er van. Het College ontkent de 
tweedeling en gaat op geen enkele wijze in op betaalbaarheid en doelgroepen. 
Als antwoord op onze zienswijze wordt o.a. gesteld: 
“In paragraaf 4.4 Wonen(deel2) ontbreekt inderdaad de langjarige analyse. De Woonvisie jan. 2018 
en de woonprogrammering 2016-2020 zijn als uitgangspunt genomen.In 2020 wordt een nieuwe 
woonprogrammering opgesteld voor de periode 2021-2024. Hiervoor wordt een nieuwe analyse 
gedaan van demografische ontwikkelingen en verschillende prognosemodellen.”  
 
Mosterd na de maaltijd dus en in strijd met de gewenste lange termijnvisie en samenhang/ 
integraliteit  zoals voorgeschreven in de Omgevingswet. 
 
Onze constatering dat er met deze maastrichtse Omgevingsvisie sprake is van een gebrekkige 
ruimtelijke ordening, niet gebaseerd op een lange termijnvisie tot 2040, sluit aan bij de conclusies 
van een ( achtergehouden) rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport, dat de 
decentralisering van de ruimtelijke ordening niet goed werkt. Zie een hoofdartikel van gisteren in de 
Nrc. Deze conclusie komt slecht uit  vanwege de moeizame voortgang rond de nieuwe 
Omgevingswet, die ter vaststelling in de Tweede Kamer ligt.  
 
Wij moeten helaas de conclusies van de Inspectie Leefomgeving en Transport onderschrijven. In 
maastricht is sprake van tunnelvisie bij het belangrijke onderwerp wonen en men is ziende blind 
voor de gevaren van het overtoerisme, waarover later meer. 
Teneinde op het juiste spoor te komen en de strijdigheid met de Omgevingswet op te heffen doen 
wij het volgende voorstel aan Uw raad ter besluitvorming: 
 
Het college van B en W op te dragen een discussie over de nieuwe Gemeentelijke Woonvisie 2021-
2024 met een doorzicht naar 2040, gepland voor 2020, zo snel als mogelijk dit jaar te organiseren in 
samenhang met de in februari as verschijnende provinciale inventarisatie” bouwen voor 
doelgroepen” en daarbij duidelijkheid vragen over de consequenties vd stikstofproblematiek in 
maastricht, compacte stad in een weids landschap.  Waarna integratie van deze gegevens in de 
voorliggende omgevingsvisie, alvorens deze aangepaste omgevingsvisie aan de raad voor te leggen. 



 
Wij verzoeken uw raad dit voorstel over te nemen en zonodig als motie in te dienen bij de 
behandeling van het raadsvoorstel Omgevingsvisie, zodat voor iedereen zichtbaar wordt welke partij 
zich de zorgen mbt het wonen aan trekt. 
 
Afsluitend een signaal over het gevaar van overtoerisme de komende jaren in Maastricht tot 2040:  
Het College blijft gewoon groei vh toerisme nastreven onder verwijzing naar werkgelegenheid 
zonder welke indicatie dan ook over de negatieve effecten op de leefbaarheid, het milieu  en 
identiteit van de stad en ondanks het gegeven van een autonome groei van 50% van het toerisme in 
2030 
 
Het kan ook anders, waarbij ik verwijs naar een artikel van de fractievoorzitter van de Seniorenpartij 
Maastricht, 19 augustus 2019 in Maastricht Lokaal. Hij stelde daarin onder de kop Toerisme en de 
Maastrichtenaar o.a.: 
 
“Toerisme is een goede zaak, Maastricht vaart er wel bij. Maar deze ontwikkeling heeft ook haar 
keerzijde. Immers, een leefbare stad is een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. 
Met een jaarlijks bezoekersaantal van ca 3 miljoen lijkt Maastricht langzamerhand het punt te 
naderen waarop de vraag gesteld moet worden of het niet verstandig zou zijn grenzen te stellen aan 
de groei van de bezoekersstroom”.  
 
Wij zijn het geheel met de fractievoorzitter van de SPM eens en vragen aan de gemeenteraad in het 
kader van de Omgevingsvisie de grenzen van de groei van het toerisme in Maastricht te verkennen. 
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