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Maastricht, 23 september 2018 

 

Geachte raadsleden en wethouder Krabbendam, 

 

Komende dinsdagavond is een belangrijke dag voor Maastricht. Op die avond wordt namelijk 
definitief de inhoud van de omgevingsvisie bepaald. Na die avond staat vast waar we het over gaan 
hebben, waarop ingezet gaat worden en waarop niet.  

Stichting Buurtbalans, een samenwerkingsverband van inmiddels 22 Bewonersorganisaties is van 
mening dat de discussienotitie niet compleet is en derhalve absoluut nog niet gereed is om te 
worden vastgesteld voor nadere uitwerking. Niet dat er geen goede zaken in staan over 
duurzaamheid, energietransitie etc. maar er missen naar onze inzichten wel hele fundamentele 
zaken om de opgaves waar de stad zich voor gesteld weet weer in de goede richting te bewegen.  

Daartoe voeren we vier fundamentele bezwaren aan tegen de voorliggende Discussienotitie 
Omgevingsvisie Maastricht 2040: 

A. Inspraakmogelijkheden zijn onder de maat 

De gemeente heeft de mond vol van burgerparticipatie. Echter, de inbreng van de sessies in juni jl. in 
Centre Ceramique zijn nauwelijks in de voorliggende Discussienotitie terug te zien. Sterker nog, de 
presentatie en in het bijzonder de informatieve afbeeldingen zijn  ongewijzigd! Bovendien hoe wil je 
met burgers en belanggroeperingen een discussie voeren in anderhalf uur, waar bovendien nog 
waarschijnlijk een half uur afgaat door een presentatie van 52 slides die niets nieuws toevoegt aan 
wat we allemaal hebben kunnen lezen in het document Discussienotitie? Buurtbalans ziet graag een 
concreet proces- en procedurevoorstel hieromtrent tegemoet.  

 

 



B. Coalitieakkoord versus lange termijnvisie op de stad 

In de voorliggende  discussienotitie is als extra basiselement toegevoegd het nieuwe coalitieakkoord  
2018/2022 van de gemeente Maastricht. Daardoor verliest dit document aan lange termijnvisie en 
worden vooral de politieke korte termijndoelstellingen opgevoerd, zonder achterliggende analyses 
en doorwerkingen op lange termijn. De opgevoerde projecten en brandhaarden zijn zonder 
uitzondering bestaande projecten en de aansluiting met de fysieke leefomgeving richting 2040 is 
onduidelijk. 

De landelijke Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur schreef in zijn advies “Naar een Nationale 
Omgevingsvisie” van december 2015 o.a. “Politiek gezien kan elk nieuw kabinet de wens hebben een 
eigen visie op de leefomgeving te presenteren … Dat is onwerkbaar. Wel kunnen aan een lange 
termijnperspectief ook programma’s met een kortere looptijd gekoppeld worden”. 

Bovendien is dit coalitieakkoord achter gesloten deuren tot stand gekomen: ergo van een dialoog 
met burgers en organisaties is geen sprake geweest en dit document is geen onderdeel geweest van 
de vorige dialoogronde over de omgevingsvisie. Voeg daarbij dat over de voorliggende 
Discussienotitie nauwelijks ruimte is ingeruimd voor een echte dialoog buiten de zogenaamde 
stadsronde en het zal duidelijk zijn dat wij deze gang van zaken zowel qua procedure als inhoud 
onacceptabel vinden. 

 

C. Gebrek aan cijfers en data zorgen voor een onvolledige analyse 

Opvallend is het gebrek aan cijfers en data in de tot nu toe geproduceerde stukken m.b.t. de 
Omgevingsvisie Maastricht 2040 en in het verlengde daarvan zorgvuldig opgestelde scenario’s en 
toekomstverkenningen richting 2040 om tot keuzes en richtingsbepaling te komen. Als zodanig blijft 
het fysieke beslag op de beschikbare ruimte, de verdeelvraag waar-wat, kwalitatief en kwantitatief 
en waar gaat het knellen c.q. waar ontstaat leegstand op weg naar 2040 onduidelijk. De stelling het 
gaat goed met Maastricht nu en in de toekomst komt daardoor in de lucht te hangen. In zijn 
algemeenheid werkt de inhoud van de Discussienota eerder verbloemend, worden echte problemen 
niet zichtbaar en zijn de 5 gekozen grote opgaven en de gekozen oplossing, lees VERBINDING, zeer 
theoretisch met een algemene gelding en qua focus en urgentie niet te plaatsen en 
oncontroleerbaar. 

De cruciale stelling in de voorliggende Discussienotitie: “Maastricht kiest voor een zorgvuldige en een 
ontspannen groeiscenario” (pagina 8) mist elke cijfermatige prognose, gekoppeld aan het niet 
zichtbaar zijn van de daarvoor noodzakelijke keuzes en het ruimtebeslag.  Wij hebben daarover de 
volgende prangende vragen en opmerkingen; 

1. In 2017 is de groei van de toeristische sector in Maastricht zeer aanzienlijk, het aantal 
toeristische bezoekers steeg met ca 15% t.o.v. 2016 naar 3.200.000. Wat zijn de 
verwachtingen voor deze sector voor 2025 respectievelijk 2040? Ter vergelijking; in 
Amsterdam is het toeristencijfer over 2017 17 miljoen met een doorgroeiprognose zonder 
remmende maartregelen naar 25 miljoen in 2025. Inmiddels ligt er een duidelijk pakket aan 
maatregelen in Amsterdam. Amsterdam is qua inwonertal 7 keer groter dan Maastricht. 
Waar ligt de fysieke grens van het toeristisch bezoek volgens de gemeente: wat kan de stad 



en met name de binnenstad aan  in relatie tot hotelcapaciteit, beslag op de openbare ruimte, 
leefbaarheid van buurten en de capaciteit van de bruggen in relatie tot het Maaskruisend 
verkeer? In december 2017 was de capaciteit van de twee Maaskruisende bruggen  
gedurende een groot deel van deze maand volstrekt ontoereikend met alle gevolgen van 
dien voor bezoekers, bewoners en zakelijk verkeer van en naar de binnenstad. Wanneer is de 
Maaskruisende capaciteit volledig benut en wat zijn dan de alternatieven? 

2. In contrast met de stijging van het toeristisch bezoek daalde het aantal unieke 
bezoekers/passanten aan de binnenstad van Maastricht in 2017 met ca 5 miljoen t.o.v.  
2010. (Bron onderzoeksbureau Locatus)  De verklaring volgens het onderzoeksbureau is met 
name minder winkelbezoek (van eigen inwoners) als gevolg van internet en de congestie in 
de hoofdwinkelstraten met name in het weekend. Gevolg is meer winkelleegstand en meer 
pop-up zaken met laagwaardig aanbod. Wat zijn volgens de gemeente de prognoses in 2025 
en 2040 m.b.t. het aantal unieke bezoekers/passanten aan de binnenstad en de gevolgen 
voor het winkelbestand in de Maastrichtse binnenstad? En wat betekent dat voor de 
Omgevingsvisie? 

3. De stad is volgens de notitie in trek bij bedrijven en ontwikkelaars (p. 16-17). Buurtbalans 
vindt dat de gemeente dan ook meer eisen kan stellen aan ontwikkelingen of bedrijven en 
initiatieven, zeker op het vlak van toerisme naar de Greater Maastricht Area (overig Zuid-
Limburg) kan verwijzen. Een en ander naar voorbeeld van Amsterdam dat bewust geen 
reclame meer maakt voor zichzelf maar voor gebieden buiten de gemeente.  

4. In september 2017 studeerden er ruim 17.500 studenten aan de Universiteit Maastricht, van 
wie 53% afkomstig uit het buitenland.(Bron Wikipedia) In december 2017 werd de gemeente 
Maastricht benaderd door de UM met de mededeling dat in alle scenario’s van de UM de 
groeiprognose hoger is en bij 3% per jaar uitkomt op ruim 1500 studenten erbij de komende 
drie jaar, dus tenminste 19000 studenten in september 2020. De zorgen over de huisvesting 
van studenten werden omgezet in een aanpak van grootschalige (tijdelijke) huisvesting op 
Annadal en eventueel Randwijck, naast de lopende 40-40-40 regeling en de bouw van andere 
campuslocaties. Heeft de gemeente een prognose voor de groei van de UM per 2025 en is er 
nagedacht over grenzen aan de groei van de UM in relatie tot onderwijscapaciteit, verdere 
groei buitenlandse studenten(financiering) wooncapaciteit en leefbaarheid in buurten? En 
kunnen de aantallen studenten ook weer teruglopen, mede onder invloed van rijksbeleid? En 
wat betekent dat voor de Omgevingsvisie? 

5. Na de economische crisis is de woningbehoefte in grote delen van Nederland weer 
sprongsgewijs toegenomen en rekening houdend met de reguliere bevolkingsontwikkeling 
van maximaal 18,4 miljoen inwoners moet er tot 2030 een woningproductie plaatsvinden 
van ca 1 miljoen woningen. Er ligt grote druk op de woningprogrammering, wie bouwt wat, 
waar en voor wie met nadruk op betaalbare woningen en woningen in het 
middenhuursegment. De roep om te bouwen aan de buitenkant van de steden neemt weer 
toe, met alle gevolgen voor druk op mobiliteit en natuur. De vertaling naar de Maastrichtse 
situatie in relatie tot bevolkingsontwikkeling (niet)  en woningprogrammering (alleen reeds 
aangewezen locaties) is opvallend afwezig in de Omgevingsvisiestukken. Daarmee is eens te 
meer bewezen dat het wonen in Maastricht een ondergeschikte positie inneemt, reden 
waarom wij hieronder onder D nadrukkelijk aandacht vragen voor het wonen in de 
Omgevingsvisie. Zonder dat is de Omgevingsvisie niet af. 



6. Buurtbalans vindt dat de nadruk in de notitie veel te veel ligt op het vlak van de economische 
ontwikkeling van de stad. De stad moet groeien volgens de beleidsmakers (p.8 
Discussienotitie). Waarop is dit gebaseerd en waarom nog meer, groter etc. Wordt de 
gemiddelde inwoner er blij van dat er nog meer toeristen, expats en studenten komen? 
Volgens veel inwoners is de balans al zoek tussen tijdelijke en vaste bewoners wat zijn 
weerslag op de sociale cohesie heeft in straten en buurten. De discussie over de drukte 
wordt door de beleidsmakers opgelost door te stellen dat het centrum is verruimd (zie kaart 
4 op p. 34 en kaart 5 op p. 37 van de Discussienotitie). Tot op heden waren er drie 
woonmilieus in de stad, respectievelijk centrum, centrum-stedelijk en stadsrandmilieu. Nu is 
er alleen nog een centrum-stedelijk milieu, het milieu woonbuurten en de categorie 
buitengebied (natuur en cultuurland, zonder bebouwing).  De vraag is welke verhouding 
tussen vaste en tijdelijke bewoners acht de gemeente acceptabel in welk woonmilieu? Of is 
zij blij als jongafgestudeerden en gezinnen zich in omringende gemeenten in het Heuvelland 
vestigen. Dit zet op termijn de maatschappelijke voorzieningen in de stad onder grote druk.  

7. Er wordt in de notitie terecht gesteld dat de stad er een is van twee gezichten. Naast hippe 
welvarende buurten zijn er achterstandswijken met enorme armoede- en leefbaarheids-
problematieken. Dit moet meer aandacht krijgen zoals de notitie op pagina 9 stelt. Wat 
Buurtbalans betreft zouden gemeenten en corporaties strategisch grond- en vastgoed 
moeten aankopen om op die wijze buurten meer gemixt qua bevolkingsopbouw te krijgen. 
Nu komt vrijwel 100% van de probleemgevallen terecht in (vrijwel)  uitsluitend 
corporatiewoningen. Iets wat ook door de sector zelf erkend en op de agenda is gezet. 
Corporaties zouden naar mening van Buurtbalans in wijken waar ze al bovenmatig veel bezit 
hebben vastgoed kunnen verkopen om in buurten waar ze niet vertegenwoordigd zijn 
aankopen te financieren. Dit is echt essentieel om vergaande segregatie in onze stad tegen te 
gaan. Wordt dit ook bedoeld met de passage op pagina 38, waar grondbeleid en 
vastgoedbeleid erkend worden als belangrijke sturingselementen? Op pagina 12 wordt 
overigens onderkend dat sociale netwerken van mensen van belang zijn evenals de inrichting 
van de fysieke leefomgeving.  

8. In hoeverre wil de gemeente de arbeidsparticipatie van de eigen bevolking vergroten? De 
behoefte aan werkenden biedt mogelijkheden om mensen die langdurig thuis zitten bij- om 
te scholen, werkervaringsplaatsen te creëren etc. Een en ander in plaats van primair in te 
zetten op arbeidsmigranten.  

9. In de binnenstad worden vooral de voetgangers en fietsers ruim baan gegeven. Dat is een 
goede ontwikkeling. Echter, hoe hou je de binnenstad ook begaanbaar voor ouderen en de 
minder-validen? Daar lezen we niets over. Eveneens wordt niet meer gesproken over de 
Maastricht-Brusselexpres. Waarom niet? 

10. Op Pagina van de Discussienotitie staat de vreemde zin: ”Onbegrensd waar nodig, 
ontspannen waar mogelijk”. Beste raadsleden, zou dat niet omgekeerd moeten zijn namelijk: 
“Onbegrensd waar mogelijk, ontspannen waar nodig”. Willen we niet met elkaar een meer 
relaxte samenleving waar het voor iedereen goed leven is in plaats van de grenzen van de 
leefbaarheid op te zoeken ten gunste van enkelen en met vaak negatieve gevolgen voor 
velen? 

  

 



D. Streven naar een kwalitatief woonmilieu 

De Minister van Binnenlandse Zaken, eerstverantwoordelijke voor de Nationale Omgevingsvisie, 
schrijft in een brief dd. 13 april 2018 aan de Tweede Kamer onder opgave 3 als prioriteit : Sterke, 
leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte om te wonen, werken en 
bewegen. Het voorzien in een betaalbare en bij de behoefte passende woning en woonomgeving 
voor iedereen. De focus ligt op kwalitatief hoogwaardige locaties voor verstedelijking gekoppeld aan 
de woonbehoefte en afgestemd met mobiliteit. In eerste aanleg binnenstedelijk (inclusief 
transformatie) en waar nodig ook aan de randen van reeds gebouwd gebied. Onder C is reeds 
genoemd de druk op de nationale woningmarkt met 1 miljoen woningen te realiseren tot 2030, 
uitgaande van 18,4 miljoen inwoners. Recentelijk is er een nieuwe prognose gebaseerd op de 
bevolkingsgroei van de laatste jaren, die uitkomt op ca 20 miljoen en nog eens 700.00 woningen 
extra erbij. 

In de discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht lezen we niets van deze landelijke 
bevolkingsontwikkelingen en de prognoses voor Maastricht en is Maastricht, Sterke Woonstad als 
strategisch hoofdthema uit de Stadsvisie 2030 achter de horizon verdwenen. Naar onze mening 
geheel ten onrechte. Waar moet wat voor wie gebouwd worden aan woningen in Maastricht tot 
2040? Hoe verhoudt zich dat tot de bestaande woningvoorraad? Is er ruimte voor groei, en hoe 
wordt verdere en te grote druk op de binnenstad voorkomen. Want daar komt alles samen, meer 
toeristische woningverhuur en hotels, meer studentenhuisvesting en kamerbewoning, meer 
aantrekkelijke woningen voor expats, meer levendigheid. Deze cumulatie verdringt de reguliere 
bewoning en gaat ten koste van de leefbaarheid en eigenheid van de buurten. Alles is gericht op 
groei, toerisme, studenten en levendigheid in plaats van ook rustige woongebieden als kwaliteit na te 
streven. Het groeiend bezit van particuliere woningbeleggers (35%) in Maastricht ver boven het 
landelijk gemiddelde met gerichtheid op een zo hoog mogelijke huuropbrengst via kamerverhuur is 
een duidelijk teken aan de wand. Een adequate nulmeting als startpunt van het behoud van reguliere 
bewoning in de binnenstad is dringend nodig. De grenzen van verdere verdringing komen in zicht, 
ergo zijn op plaatsen al overschreden! 

De noodzakelijke onderliggende prognoses en cijfers tot 2040 komen we in de stukken van de 
Maastrichtse omgevingsvisie niet tegen. Wat is de demografische ontwikkeling van Maastricht tot 
2040? Hoe ziet de daarop afgestemde woningprogrammering op lange termijn er uit. Nu zijn alleen 
de reeds bekende woningbouwprogramma’s en projecten in de Omgevingsvisie opgenomen. Op dit 
moment telt de stad (bron CBS 2017) 122.753 inwoners en een gemiddelde huishoudensomvang van 
1,79 personen ten opzichte van  2,12 personen gemiddeld in Limburg. De gezinsverdunning zal nog 
groter worden en het aantal eenpersoonshuishoudens in Maastricht zal verder groeien tot ca 2035. 
Daarna volgt een trendbreuk (in heel Nederland) in relatie tot het einde van de effecten van de 
naoorlogse geboortegolf. Gekoppeld aan een stabilisering en mogelijk zelfs een vermindering van de 
studentenaantallen in Maastricht (zie hierboven onder C) is het risico van leegstand en een mismatch 
met de dan levende woningbehoefte aanzienlijk. 

Ook voor de buurten buiten de binnenstad zijn belangrijke vragen aan de orde: Zijn er voldoende 
betaalbare woningen voor de lagere inkomens en worden deze woningen evenwichtiger dan nu over 
alle buurten verdeeld ter voorkoming van verdere segregatie. Zal er een verdere groei zijn, ook in 
Maastricht, van niet-Westerse allochtonen (per 2017 11%)? Blijft het voorzieningenniveau in de 



buurten ook op langere termijn in stand en welke maatregelen worden daartoe genomen.? Is de 
bereikbaarheid van de stad op een duurzame manier te garanderen, blijft er voldoende capaciteit 
voor het Maaskruisend verkeer en neemt het aantal auto’s van en naar de binnenstad en het aantal 
geparkeerde auto’s op straat daadwerkelijk af en in welk tempo? Welke maatregelen, gekoppeld o.a. 
aan intelligent mobility ziet U daadwerkelijk en wat zijn de gevolgen voor het ruimtebeslag en de 
voorkomende congestie? 

Oproep voor een vierde thema: Maastricht sterke woonstad, langdurig in balans 

Met bovenstaande vragen menen wij duidelijk te maken dat een vierde thema aan de 
Omgevingsvisie Maastricht moet worden toegevoegd :” Sterke Woonstad, langdurig in balans.”            
Wij menen dat het een paard achter de wagen spannen is als pas na het vaststellen van de 
Omgevingsvisie een Woonvisie verschijnt en daarmee  het integrale karakter van de Omgevingsvisie 
ernstig wordt aangetast. 

Een goede ruimtelijke ordening versus een waardevolle leefomgeving 

De notitie lijkt nog veel te veel op een ouderwetse Structuurvisie waar een goede Ruimtelijke 
Ordening centraal stond, in op te stellen Omgevingsvisies is het streven naar een waardevolle 
leefomgeving waar het om zou moeten gaan. De input vanuit gemeentelijke beleidsvelden sociaal, 
leefbaarheid- en veiligheid is erg mager. Het Rijk vraagt in het bijzonder aandacht voor de 
leefbaarheid en in het bijzonder voor het woonklimaat. En met name dat woonklimaat kwam in de 
Uitgangspuntennotitie van 8 maart jl. veel dominanter aan de orde. Wat is er op dat vlak gebeurd in 
de analyse? 

Toekomstscenario’s 

Buurtbalans mist ook dat er niet verschillende scenario’s naast elkaar gezet worden. Welke gevolgen 
heeft de Brexit op de stad of de discussie over het aandeel buitenlandse studenten in het 
Nederlandse onderwijs? Of de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, afname van het benodigde 
winkeloppervlak als gevolg van online- shopping etc.? 

Samenvatting  

Resumerend dringen wij aan om over de door ons gestelde vragen met ons daadwerkelijk in discussie 
te treden, gekoppeld aan  de gewenste cijfermatige onderbouwingen alvorens de voorliggende 
Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht 2040 vast te stellen. De geplande stadsronde is daarbij 
slechts een begin. Zonder de noodzakelijke verkenning van de grenzen van de groei in Maastricht, 
waar gaat het knellen, waar dreigt Maastricht in de toekomst te verarmen en zijn identiteit te 
verliezen kan de Omgevingsvisie Maastricht niet vastgesteld worden. Laat staan dat er daarna een 
houdbaar Omgevingsplan kan worden vastgesteld als alternatief voor de geldende 
bestemmingsplannen. 

De Stichting Buurtbalans vindt dat het huiswerk deels over, maar vooral grondiger moet gebeuren. 
Daarbij is een goede en permanente afstemming met de samenleving en in het bijzonder de eigen 
inwoners een eerste vereiste! Buurtbalans wil daar zeker aan meewerken en steekt daartoe de 
helpende hand uit. Wordt die hand aangenomen door dit College en zijn ambtenaren? 

Hoogachtend namens het bestuur van de Stichting Buurtbalans, 



Chris Meys    Chris Leonards    Tonny Koppes 

 

Voorzitter     Secretaris                   Penningmeester 


