
  

Maastricht, 12-01-2023 

Aan de leden van de gemeenteraad van Maastricht, 

Geachte Raadsleden, 

Rond 20 december mocht u een schrijven van wethouder Aarts in ontvangst nemen, 
waarin  opgenomen de resultaten van een onderzoek: “meerwaarde combinatie 
Milieuzone en ZE-zone.”. 

Buck Consultants International voerde dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente 
Maastricht. 

Het betreft een zgn. “desktop onderzoek”, een soort quick scan, waarbij  men zich 
uitsluitend beperkt tot reeds bestaande documentatie. 

De resultaten van dit onderzoek waren voor een aantal raadsleden en ook dagblad 
“De Limburger”,aanleiding tot het stellen van inhoudelijke vragen aan ons adres: 
(Milieudefensie Maastricht, Fietsersbond Maastricht, Students for Climat Maastricht, 
BuurtBalans Maastricht en de hoogleraren Onno van Schayck, epidemioloog en Paul 
Borm, toxicoloog, beide experts op het gebied van luchtkwaliteit). 

Onze eerste compacte reactie. 

Wij maken ons grote zorgen over vorm en inhoud van dit onderzoek. 

U, Raad, dreigt niet alleen  onvolledig en eenzijdig geïnformeerd te worden, maar 
ook tegenstrijdigheden en misleiding liggen op de loer. 

Een aantal aandachtspunten op een rij: 

1. Dit Buck-rapport staat haaks op een eerder door Buck uitgevoerd onderzoek, 
waarin juist de grote synergie tussen Milieuzone en ZE-zone werd aangetoond. (zie 
voetnoot 1A+B.) Daarnaast is de passage in het Buck rapport waarin door 
ondernemers gevreesd wordt dat invoering milieuzone tot omzetdaling zou leiden 
niet alleen suggestief, maar feitelijk onjuist. Dit argument wordt telkens weer gebruikt 
en komt niet overeen met de ervaringen van steden waar reeds een milieuzone werd 
ingevoerd, (zie voetnoot 2); 

2. De zeer relevante uitkomsten van het door U, Raad, geïnitieerde bezoek aan 
Arnhem en van de door u georganiseerde presentatie van Dhr. Motshage worden 
volledig genegeerd, (zie voetnoot 3); 

3. Handhaving van  overtredingen bij buitenlandse kentekenhouders is wel degelijk 
mogelijk, (zie voetnoot 4); 



4. De correcte opbrengst van een zo groot mogelijke milieuzone wordt niet 
meegenomen in de berekeningen, (zie voetnoot 5); 

5. Verslaggeving over de bijeenkomst, d.d. 14-12-2022, in het stadhuis èn inbreng 
van inwoners, vertegenwoordigers van buurtnetwerken, belangengroepen en 
hoogleraar Paul Borm t.o.v. van wethouder Aarts, zo zijn reactie hierop ontbreekt! 
(voetnoot 6A+B); 

6. De zeer gedetailleerde informatie uit  ons eerder aangeleverde Manifest ontbreekt 
eveneens. ( zie voetnoot 7) 

Samengevat:  het heeft er alle schijn van dat nu juist de documenten die de door het 
bestuursakkoord gevraagde effectiviteit en koppelkansen inzake milieuzone 
aantonen, stelselmatig ontbreken. Het lijkt erop dat de slager hier zijn eigen vlees 
keurt: de eerder uit het ambtelijk  apparaat aangeleverde documentatie wordt niet 
alleen geaccentueerd maar vaak ook letterlijk overgenomen.  

Het is zeer hoopgevend dat U, de Raad, reeds eerder besloot tot invoering van een 
milieuzone, een werkbezoek bracht aan Arnhem waar een milieuzone succesvol 
werd gerealiseerd en U liet adviseren door de externe expert dhr. Motshage. Van 
ganser harte hopen we dat U een laatste cruciale stap zet naar een definitieve 
grotere milieuzone. 

Onze wethouder heeft  op 14 november  j.l. ten stadhuize en ten overstaan van  alle 
hierboven genoemde betrokkenen al aangegeven dat hij in afwachting is van een 
duidelijk signaal uit  de Raad!   

Voetnoten: 

• Voetnoot 1A: Rapport Buck Consultans International, Nijmegen 17 december 
2018: “ Mate van Synergie in wisselwerking Milieuzone en integraal 
maatregelenpakket” , pagina 22 + 23. 

• Voetnoot 1B: Zie brief wethouder Krabbendam aan leden gemeenteraad 
Maastricht, d.d. 26-02-2018 

• Voetnoot 2: “ Onderzoek Stadslogistiek Arnhem,  “ Op weg naar de aantrek-
kelijkste binnenstad van Nederland”, d.d. 16-04 2019. Dit rapport beschrijft de 
resultaten van een onderzoek naar de inrichting van een slimmere 
stadslogistiek in Arnhem. In opdracht van de gemeente Arnhem heeft het 
KennisDC Logistiek Gelderland dit onderzoek uitgevoerd in samenspraak met 
het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en andere stake holders zoals PBA, 
de provincie Gelderland, Bewonersplatform Arnhem 6811, VECA, CCA, 
diverse last mile operators en luchtwachters Milieudefensie Arnhem, pagina 1 
Inleiding, pagina 4. Deze sucesvolle samenwerking verloopt tot de dag 
van vandaag naar wens.

• Voetnoot 3: Presentatie van Bureau Motshagen, Amsterdam tijdens 
bijeenkomst Domein Fysiek, d.d. 11 - 10 -1022. Betreft: “Zero Emissie 
Stadslogistiek“ “Invoering van een Milieuzone of Nul - emissiezone”. Zie sheet 



8 - ‘’Effecten van een Milieuzone’’: ‘’Milieuzone is een van de sterkste/ meest 
effectieve instrumenten om de luchtkwaliteit te verbeteren.” 

• Voetnoot 4: In deze brief aan de gemeenteraad en B&W wordt ingezoomd op 
de praktische handhaafbaarheid van Belgische kentekens. De Raad kan de 
wethouder de opdracht geven om de voorbereiding en tot invoer van de 
milieuzone op te starten. De in dit document aangegeven Belgische 
wetswijziging sluit aan bij beslispunt 3 en 4 van het raadsbesluit. d.d. 14 mei 
2019: “er moet positief zicht zijn op juridische handhaafbaarheid van 
Belgische kentekens”.

• Voetnoot 5:  "Hoe groter de Milieuzone hoe groter de maatschappelijke baten: 
“Effectberekeningen Milieuzone Maastricht” door Royal Haskoning DHV”, d.d. 
06 -12 - 2018.
Van belang is, dat de feitelijke overlast van luchtvervuiling door verkeer per 
gebied dat zwaar belast is, op feiten en getallen op een rij wordt gezet. 
Daarmee wordt het bezwaar ook meer gedragen door de bewoners, die de 
gezondheidsrisico’s en en genoemde overlast dagelijks aan den lijve ervaren. 
De raadsleden dienen in een democratisch proces immers hun belang te 
vertegenwoordigen. Gelijktijdig met de aanpak van de schadelijke uitstoot van 
verkeer (Milieuzone i.c.m. ZE-zone) moeten ook andere bronnen van lucht-
vervuiling in onze stad: houtrook, industrie, scheepvaart, enz. worden aange- 
pakt. 

• Voetnoot 6A + voetnoot 6B: Verslaggeving èn inbreng van inwoners, 
buurtnetwerken, belangengroepen èn hoogleraar Paul Borm van bijeenkomst 
in het stadhuis met wethouder Aarts, d.d. 14 november 2022, ontbreekt in brief 
van genoemde wethouder aan de gemeenteraad, d.d. 22 december 2022.

• Voetnoot 7: ‘’Manifest gezonde lucht voor Maastricht”. In dit document vindt u 
bijna alle antwoorden op mogelijke vragen waarom de invoering van een 
milieuzone personenauto’s in combinatie met een ZE-zone zin vol is.  Zie 
“Advies Lucht”, juli 2022 van RUD. Let wel, de meest schadelijke uitstoot van 
uitlaat-gassen te weten ultrafijn stof worden niet aangepakt. De nieuwere 
WHO advieswaarden van 2021 worden in Maastricht, net als de rest van 
Nederland, nog niet gehaald. Toetsing aan de WHO advieswaarde voor het 
maximaal aantal daggemiddelden wordt ook nog niet gehaald, net als in de 
rest van Nederlandzie pagina 5 uit genoemd “ Advies Lucht” van RUD.

 Namens Milieudefensie Maastricht Paul Rutten (vz.) en Math Korpershoek (secr.)
 Namens Buurtbalans Maastricht, Chris Meys (vz.) en Pauline Tomlow, (secr.)

Info: mathieukorpershoek@gmail.com 

Namens: Buurtnetwerk: Nazareth, Wittevrouwenveld, Limmel, Ravelijn, Hoge Fronten, 
Brusselsepoort, Malpertuis, Caberg, Mariaberg, Kommelkwartier, Jekerkwartier, Biesland, Jekerdal, 
Sint Pieter, Villapark, Wyck, Heugemerveld, Randwyck, Scharn, Heer. De belangenorganisaties: 
Buurtbalans Maastricht, Student for Climate , Fietsersbond, Vrienden Binnenstad Maastricht, 
Vrijthof Binnenste Buiten, FNV Maastricht en Milieudefensie afdeling Maastricht. Experts 
luchtkwaliteit: professor Onno van Schayck (UM) en professor Paul Borm (UD). 




