
Lijn 50-gemeenten
Plenaire participatiebijeenkomst, 17 mei 2021

Welkom: we starten om 18:45u

• Uw microfoon is nu standaard gedempt
• Zo niet: doet u dat dan alsnog aub zelf
• Zet/laat uw camera aan
• We zien u graag zo meteen…



Agenda

• Welkom 18:45u
• Warming up op het thema 18:45u – 15min
• Aanvang inhoudelijke sessie 19:00u

• …
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Heb je Mentimeter            al gedownload of klaar staan in de browser?



‘Introductiefilm bij aanvang project’

Warming up



NBTC over Verantwoord op weg

Bastiaan Overeem
Programmamanager 
Bestemmingsontwikkeling

Warming up



ZLB over Verantwoord op weg

Louis Prompers
Programmadirecteur

Warming up



Stuurgroep over Verantwoord op weg

Wethouders 
Last & Kompier
Stuurgroep Verantwoord op weg

Warming up



Ron Bissels Marc Houben

Hosts

Welkom

Inleiding



Stuurgroep

Wnd Burgemeester Wethouder                   Wethouder
Cox Last Kompier

Welkom namens gemeenten:

• Daniëlla Maschino
• Peter Hanner

– Vaals

• Lizet Rietjens
– Gulpen-Wittem

• Joep Mertens
– Eijsden-Margraten

Inleiding



Inleiding

Praktische afspraken digitale meeting in Teams

We gebruiken Powerpoint

& Mentimeter

Microfoon uit, tenzij …

Digitaal, niet ideaal, veel info 

Beeld standaard 7 mensen

Camera aan Hulp nodig? → Jürgen Geraets 06-14209020

Vandaag minder interactief →

grote groep

Chatfunctie:

• Niet voor iets kleins

• Niet voor opnieuw mening

• Wel voor iets onjuist

• Of geef ons iets mee

Anders mail

Voor verslag & gemeenteraden



Agenda

• Welkom 18:45u
• Warming up op het thema 18:45u – 15min
• Aanvang inhoudelijke sessie 19:00u

• Participatietraject & Desk research
• Conclusies Probleemanalyse

o Ervaren overlast & Maatregelen
o Oplossingsmatrix

• Afwegingskader & Stip op de horizon
• Maatregelenpakket & Pilots
• Akte van Ambitie
• Oproep Ambassadeurs
• Planning & Afsluiting
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Vraag ter opwarming



Participatietraject



Opgehaald

Startpunt Participatie →Moties (Daniëlla)



Enquête & 2 x 4 Participatie werkgroepen

Opgehaald



Tussenstand Participatietraject

Opgehaald

• (Omgevings)enquête → 569 respondenten (februari 2021)
• Webpagina’s op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoord-op-weg
• Algemene nieuwsbrief Verantwoord op weg (inmiddels 660 abonnees)
• Participatiebijeenkomsten Werkgroepen → ca. 75 deelnemers (april, mei 2021)

o 2 rondes, 4 werkgroepen
• Voor deze fase afsluitende plenaire bijeenkomst → ca. 75 deelnemers (17 mei 2021)

o Ca. 55 inwoners, 20 ondernemers & vertegenwoordigers van belangenorganisaties, recreanten
o Verschillende rollen (inwoner, ondernemer en recreant)

• Online-panel: ongeveer 300 leden → 1 x bevraagd voorafgaand aan 2e sessie (april 2021)
o Wens nog 1 x rond deze plenaire bijeenkomst

Toezegging: we gaan door met werkgroepen, online panel, nieuwsbrief en website

http://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoord-op-weg


Ruim 20 belangenorganisaties in werkgroepen

Opgehaald



Perspublicaties
Opgehaald



Er is al volop actie 

Opgehaald



Opgehaald

Er is al volop actie 

Enquête over Heuvelland
Onder eigen panel

Respons 1480



Desk research



Opgehaald

Startpunt Participatie → Desk research



• De problematiek heeft veel aandacht
• Belanghebbenden roeren zich
• Het project krijgt ook complimenten uit 

het land
• Geen eenvoudige opgave & er is tijdsdruk
• We moeten volharden: 

→ actie op de korte termijn, 
→maar ook de juiste basis neerleggen 

voor de lange termijn.
Vraag:
In hoeverre ben je het hiermee eens?
• Antwoordopties

→ schaal 1 (oneens) t/m 5 (volledig 
eens)

Vraag 1



Conclusies probleemanalyse –
Ervaren overlast & Maatregelen



Hoofdconclusies m.b.t. opgehaalde Overlast:
• Rekening ermee houden dat beleving overlast subjectief kan zijn

→ ieder heeft meerdere rollen/ belangen
• Het is abstract én concreet

→ er is niet één probleem: type overlast, verkeersdeelnemer, locatie, moment ed. 
• In sessies werd uitkomst enquête veelal onderschreven 
• Ook genuanceerd en aangevuld in gezamenlijk vervaardigd schema

→Overlast in/aantasting van Natuur en Landschap kreeg méér importantie
o Dát kenmerkt ‘t gebied
o Dát trekt bewoner en bezoeker 
o Moet beschermd/in stand gehouden worden

→Gedrag van gebruikers is algemeen aspect dat in veel ervaren overlast een rol speelt    
• Maar óók al suggesties voor werkwijze & oplossingsrichtingen

→ Vooral sámen 
→ Bestaande visie en beleid zijn onderlegger
→ Durf te kiezen & stel middelen beschikbaar over langere termijn

(Marc)



Conclusies probleemanalyse obv desk research & 
participatietraject → rapportage naar gemeenteraden:
• Balans is verstoord door effect vrijetijdseconomie,

draagvlak neemt af door overschrijding van 
draagkracht

• Belang van toerisme wordt onderkend, dat van 
landbouw ook

• Maar landschap en (verkeers)leefbaarheid staan onder 
druk door schaalvergroting in landbouw, groeiend 
toerisme en toenemende druk op schaarse ruimte

• Veroorzaakt verdringing van andere belangen
• Landschap lijkt “Everybody’s interest, nobody’s

concern” → te weinig gewaardeerd als landschap & in 
belang van leefbaarheid en van gewénst toerisme

• Oplossen kan slechts in samenwerking
• Complexe materie vraagt meerjarenaanpak

Balans landschap & natuur verstoord 
door:
• Toename goedkoop eendaags 

massarecreatie
• Toename algemeen toeristische druk
• Toename ongewenst geluid & gedrag

Verdringing van:
• Leefbaarheid inwoners
• Imago/aantrekkingskracht op 

gewenste kwaliteitstoerist

Verschil in economische waarde én 
impact op leefbaarheid tussen:
• Verblijfstoerist
• Dagrecreant, zoals motorrijder, 

wielrenner, scooterrijders

• Belang van toerisme wordt onderkend, dat van 
landbouw ook

• Oplossen kan slechts in samenwerking

• Veroorzaakt verdringing van andere belangen

Opgehaald



Generieke problemen, maar ook sterk lokaal
Opgehaald

Verkeersdrukte: 

Geluidsoverlast: Veiligheid: 

Ongewenst gedrag: 



Hoofdconclusies mbt opgehaalde Maatregelen:
• Ideeën voor oplossingen uit enquête getoetst en gecompleteerd 
• Gewerkt aan lange termijn

o Afwegingskader voorgesteld en aangescherpt 
• Gewerkt aan korte termijn

o Ideeën voor Pilots gegenereerd
• Reacties uit werkgroepen:

Proces & Sessies:
• ‘Complimenten mbt voorbereiding, duidelijke 

werkwijze en prettige discussie.’
• Maar ook: ‘Het is veel materie, de 1e bijeenkomst was 

meer gestructureerd → 2e iets meer ‘los zand’ → zorg 
voor structuur.’

Vaart in het proces & Zorgvuldigheid:
• ‘Kom op → snelheid →maak Top 5 en ga door! 

(niemand is ‘t oneens met visie en noodzaak).’
• Maar ook: ‘Ik benijd jullie niet → bijna onmogelijke 

opgave → balanceer act → aspecten op gespannen 
voet → we bieden hulp bij nader uitwerken.’

Aan gemeenteraden:
• ‘Eerdere beloftes kwamen niet uit → hopelijk leidt 

Verantwoord op weg nu écht tot concrete aanpak.’
• ‘Neem de tijd je te verdiepen in de voorstellen →

neem concrete besluiten voor korte & lange termijn.’

Communicatie:
• ‘Reken je niet rijk met brede communicatie → werk 

samen met verblijfsaccommodaties.’
• ‘Algemene communicatie → icm maatregelen ter 

voorkoming → icm handhaving als sluitstuk.’

(Marc)



Maatregelen in categorieën → Oplossingsmatrix
Opgehaald

• Naar de 11 Hoofdthema’s (drukte, geluid, gedrag etc.)

• Hardware (fysieke infrastructuur)

• Software (gedrag)

• Orgware (samen, organisatorisch)



We geven de gemeenteraden graag mee 
wat deelnemers vonden van de 
Participatiebijeenkomsten. Hoe kijk je 
terug op de 2 sessies waaraan je hebt 
deelgenomen? 
Vraag:
Heb je de digitale sessies tot dusver als  
als prettig, zinvol en constructief 
ervaren?  
• Antwoordopties

→ schaal 1 (nee, geheel niet) t/m 5 
(jazeker)

Vraag 2



We trokken voorgaande conclusies uit 
het met jullie opgehaalde tijdens de 2 
rondes van bijeenkomsten en het desk 
research:
Vraag:
In hoeverre onderschrijf je deze 
conclusies?
• Antwoordopties

→ schaal 1 (nee, geheel niet) t/m 5 
(ja, volledig)

Vraag 3



Afwegingskader & Stip op de horizon



• Visie Vrijetijdseconomie 2030:
• Toerisme blijft bijdragen aan duurzame economische structuurversterking regio
• Kwalitatieve boven kwantitatieve groei
• Inwoners & gasten kunnen heel Zuid-Limburg beleven
• Lokale maatwerkoplossingen voor te druk op sommige momenten & plekken

• Cittaslow:
• Kernwaarden: Authenticiteit | Gastvriendelijkheid | Kleinschaligheid | Unieke ligging | 

Duurzaamheid | Innovatief ondernemen | Aandacht voor elkaar
• Handhaaft en ontwikkelt waardevolle landschappen en biodiversiteit

• Van groen hart tot groene long (Luc Soete):
• Het Middengebied als ‘creative highland’ voor vernieuwend, kleinschalig ondernemerschap
• Ontwikkeling van ZL tot ‘green destination’ het duurzaam maken van de hele toeristische sector

• Natura 2000:
• Strikte habitatrichtlijnen in gebieden

• Omgevingsvisie – Bouwstenenrapport (concept):
• Behoud van authentiek landschap, vormt de basis voor belangrijke maatschappelijke activiteiten, 

zijnde landbouw en toerisme:
• Toerisme is een belangrijke economische sector – Gastvrijheid - Ook negatieve gevolgen – drukte –

onveilige situaties
• Agrariërs onderhouden circa 60% van het landschap – ook overlast agrarisch verkeer
• Inzetten op kwaliteit in plaats van groei | Samenwerken voor regionaal totaalpakket | Belangen 

inwoners en toeristen afwegen en waarborgen | Continue aandacht voor cultuur, natuur en 
landschap

• Provinciaal Omgevingsplan (POL):
• Het vijfsterren-landschap (met haar kernkwaliteiten) behouden, beheren, ontwikkelen en beleven.

• Mobiliteitsbeleid (op gemeentelijk niveau):
• Verkeerveiligheidsplan | gemeentelijk verkeers- en vervoersplan | Mobiliteitsplan

Toerisme blijft

Kwalitatieve groei

Inwoners & gasten

Duurzame toeristische sector

Landbouw & toerisme

Gastvrijheid

Waarborgen van ´t waardevolle

Lokale maatwerkoplossingen

Vernieuwend, kleinschalig ondernemerschap

Aandacht cultuur-natuur-landschap

Agrariërs onderhouden

Vijfsterrenlandschap

Belangen inwoners & toeristen waarborgen

Behoud authentiek landschap

Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader



Zo ontstaat het afwegingskader voor de sessies 
obv bestaande visie/beleid:

Toerisme blijft:
• Duurzame toeristische sector
• Kwalitatieve groei
• Gastvrijheid
• Vernieuwend kleinschalig ondernemerschap
Inwoners & Gasten:
• Belangen afwegen & waarborgen
• Lokale maatwerkoplossingen
Behoud authentiek landschap:
• Landbouw & toerisme
• Waarborgen waardevolle landschappen
• Agrariërs onderhouden het
• Aandacht cultuur-natuur-landschap

Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader

Kunnen we ons hierin vinden?
• Vaststellen als voorstel
• Opnemen in Akte aan Raden
• Basis voor afwegingen tbv het maatregelenpakket



Conclusies mbt opgehaalde Afwegingskader:
• Is gebalanceerd kader obv visie/beleid →maar moet SMART!

o Definities, scherp tbv keuzes
• Groei in kwaliteit – binnen grenzen
• Belangen Inwoners en Gasten uit elkaar
• Landschap niet statisch, niet alleen beheer →

landschapsontwikkeling
• Landschap moet bovenaan → nee inwoners → …
• Is integraal geheel → geen volgorde → systeem

o ‘Ecosysteem’

(Marc)



Aangepast Afwegingskader
ná 2e sessie (geen volgordelijkheid)

Voorstel Afwegingskader 
vóór 2e Participatiesessie

Toerisme blijft:
• Duurzame toeristische sector
• Kwalitatieve groei
• Gastvrijheid
• Vernieuwend kleinschalig ondernemerschap
Inwoners & Gasten:
• Belangen afwegen & waarborgen
• Lokale maatwerkoplossingen
Behoud authentiek landschap:
• Landbouw & toerisme
• Waarborgen waardevolle landschappen
• Agrariërs onderhouden het
• Aandacht cultuur-natuur-landschap

Waardevol (cultuur)landschap:
• Met ruimte voor landbouw & toerisme
• Beheer:

o Waarborgen waardevolle landschappen
o Agrariërs onderhouden het

• Landschapsontwikkeling (niet statisch):
o Aandacht cultuur-natuur-landschap

Inwoners:
• Gastvrijheid in Cittaslow
• Leefbaarheid (voorzieningen vs draagkracht)

o Lokale maatwerkoplossingen
Economie:
• Duurzame toerisme & recreatie
• Duurzame landbouw
• Vernieuwend kleinschalig ondernemerschap
• Groei in/transitie naar kwaliteit
• Gastvrij voor bezoeker met respect voor omgeving



We stellen ‘balans is verstoord’, maar is ‘n 
balans de juist schematische weergave?
→ Nee, want die is duaal

Beter passend is deze cirkel:
→ Alles staat in verbinding met elkaar
→ Het is een ‘ecosysteem’

Dat leggen we uit:



Voorzieningen:
• Bepalend voor 

leefbaarheid

Leefbaarheid:
• Welbevinden
• Draagvlak
• Gastvrijheid

Toerisme & Recreatie:
• Economische motor
• Inkomen & voorzieningen

Beheer voor overgroot deel door:
• Landbouw
• Natuurbeherende organisaties

Participatietraject: lange termijn – visie  
→ stel landschap centraal:
• Want is basiskapitaal
• Kernwaarde in leefomgeving:

o Rust, stilte, natuur
• Kernwaarde voor economische 

activiteiten → landbouw & toerisme

Inwoner Gast



Stip op de horizon & Afwegingskader
‘In 2050 is het Heuvelland nog steeds gastvriendelijk, authentiek en bourgondisch. Naast de hectiek van alledag komen we – inwoners,

dagrecreanten en verblijfstoeristen – hier tot rust, met respect voor elkaar. We ontvangen graag gasten die deze manier van ‘slow living’

waarderen en respecteren. We genieten van de fijnschaligheid en onze lokale producten die op duurzame wijze worden geproduceerd. We

ondernemen innovatief. Kwaliteit in het algemeen en kwalitatief recreëren staan voorop. We beschermen de kwaliteit van leven voor onze

inwoners. We handhaven en ontwikkelen waardevolle landschappen, cultuurhistorie en biodiversiteit.’

• Landschap
• Inwoners
• Economie

• Beslissingen maatregelen tegen overlast
• Beleidskeuzes toeristisch/recreatieve activiteiten →

kwaliteit
• Strategische ontwikkelingen Heuvelland

• ‘Stip’ is breed

• Dit project heeft focust op 

‘verkeersleefbaarheid’



De Stip op de horizon en het Afwegingskader 
bieden de juiste basis voor te maken keuzes 
mbt verkeersleefbaarheid:
Vraag:
In hoeverre ben je het hiermee eens?
• Antwoordopties

→ schaal 1 (oneens) t/m 5 (volledig eens)

Vraag 4



Maatregelenpakket



Maatregelenpakket

Reeds uitgewerkt & in te zetten:
Zoals bv. Druktekalender Geluidsmetingen

Samenwerking Limburg Cycling
Samenwerking landbouw

Behoeft nog verdere uitwerking:
Zoals bv. Druktemonitor Verbeteren 

Ludieke borden parkeervoorzieningen
Gedragscampagne
Spreiden van toerisme 

Pilots:
Zoals bv. Campagne oogstseizoen Cittaslow-oase

Autovrije zondag

Reeds uitgewerkt & in te zetten:

Pilots:

Behoeft nog verdere uitwerking:



Maatregelenpakket = resultaat van

Probleemanalyse Oplossingsmatrix
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Afwegingskader+ →



Maatregelenpakket

• Volgordelijkheid

• Hardware → eerst infrastructuur & voorzieningen op orde

• Software → gedragsbeïnvloeding (sturen op gewenst gedrag)

• Orgware→ samenwerking deels voorwaardelijk, deels handhaving

• Wordt op dit moment 
nog hard aan gewerkt

• Enkele voorbeelden van 
de toepassing



Voorbeelden onderdelen Maatregelenpakket

Wél:
• Druktemonitor en 

druktemanagement
• Cittaslow-oase
Niet:
• Doorgaande weg om 

dorpskern
• → landschap
• → leefbaarheid

Dus:
• Lokale oplossingen
• Met lokale 

betrokkenen

• Hardware (fysieke infrastructuur)

Oplossingsmatrix Afwegingskader Maatregel



Voorbeelden onderdelen Maatregelenpakket

Wél:
• Gedragscampagne 

fietsers/motoren/ 
scooters ism
belangenbehartigers

• Transitie fossiele 
scooters

Niet:
• Handhaving als 

speerpunt:
• → Positief imago 
• → Is sluitstuk 

Oplossingsmatrix Afwegingskader Maatregel

• Software (gedrag)



Voorbeelden onderdelen Maatregelenpakket
Oplossingsmatrix Afwegingskader Maatregel

• Orgware (samen, organisatorisch) Wél:
• Inzet op spreiding:

o Doelgroepen via hun apps 
o ism omliggende gebieden
o ism belangenbehartigers
o bv alternatieve routes

• Lobby verlaging geluidsniveau 
& APK motoren

Niet:
• Maximeren groepsgrootte:
• → Geen wettelijk kader nu
• → Niet te handhaven 



Op deze wijze kan tot een passend 
Maatregelenpakket worden gekomen.
Vraag:
In hoeverre ben je het hiermee eens?
• Antwoordopties

→ schaal 1 (oneens) t/m 5 (volledig eens)

Vraag 5



Pilots





Cittaslow oase
Wij zien voor ons:

• Gebied met bepaalde condities, inclusief maatregelen

Zoals:

• Afgesloten voor doorgaand verkeer (alleen van A naar A)

• Voorzien van goed bewegwijzerde P-plaats aan rand

• Voorzien van aanbod als ‘ommetjes’ van ca. 7km

• Vestiging van Cittaslow-ondernemer(s)

• Aanbod van thema-rondleidingen

Maar:

• Niet alles kan tegelijk op korte termijn

• Hier naar toe groeien

• Daarom enkele toetsen in pilotsfeer





Deze verzameling van Pilots willen we 
voorstellen aan de raden, afgezet tegen 
Afwegingskader en rekening houdend 
met haalbaarheid op korte termijn:
Vraag:
In hoeverre ben je het hiermee eens?
• Antwoordopties

→ schaal 1 (oneens) t/m 5 (volledig 
eens)

Vraag 6



Akte van Ambitie



Stip op de horizon: ‘In 2050 is het Heuvelland nog steeds gastvriendelijk, authentiek en bourgondisch. Naast de hectiek van alledag komen we – inwoners, dagrecreanten en verblijfstoeristen – hier tot

rust, met respect voor elkaar. We ontvangen graag gasten die deze manier van ‘slow living’ waarderen en respecteren. We genieten van de fijnschaligheid en onze lokale producten die op duurzame wijze

worden geproduceerd. We ondernemen innovatief. Kwaliteit in het algemeen en kwalitatief recreëren staan voorop. We beschermen de kwaliteit van leven voor onze inwoners. We handhaven en

ontwikkelen waardevolle landschappen, cultuurhistorie en biodiversiteit.’

Maatregelenpakket: Op basis van deze toekomstbestendige visie wordt voor mobiliteit en verkeersleefbaarheid een maatregelenpakket ontwikkeld dat inzet op leefbaarheid, natuur en vitaliteit van de

vrijetijdseconomie voor een positief imago van het Heuvelland.

Verantwoord op weg

‘AKTE VAN AMBITIE’

Hoe zorgen we ervoor dat het bonte palet van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders, automobilisten en bestuurders van 
landbouwvoertuigen, maar ook bijvoorbeeld wandelaars, mountainbikers en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat?

‘Wij, inwoners, dagrecreanten, ondernemers en belangenorganisatie constateren dat het scala aan ervaren (verkeers)overlast complex en divers is. We vragen 

daarom aan de lokale en provinciale overheden: 

• Werk samen;

• Zet in op een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit voor een positief imago van het Heuvelland; 

• Maak duidelijke keuzes voor het toekomstige Heuvelland, waarbij ook andere gemeenten kunnen aansluiten;

• Zet in op kwalitatief en duurzaam toerisme dat past binnen de totaalaanpak;

• Zet in op het behouden, verbeteren, herstellen van het cultuur- en natuurlandschap;

• Neem zorgvuldig kennis van het brede pakket aan opgehaalde ideeën voor de te nemen (verkeers)maatregelen en:

o maak alvast concrete keuzes door in te stemmen met de eerste pilots om op korte termijn ervaring op te doen met nieuwe maatregelen;

o pas het door ons aangeleverde afwegingskader toe voor de te nemen (verkeers)maatregelen;

• Kies vervolgens voor een meerjarenplanning en daarmee voor continuïteit van de totaalaanpak;

• Blijf de huidige deelnemers van het participatietraject de mogelijkheid bieden mee te werken aan gedragen maatregelen op de korte en lange termijn.’



• De Akte van Ambitie – uitgesproken 
door jullie vanuit het 
Participatietraject – is sterk als die 
door jullie allen wordt onderschreven! 

• Mogelijk zou je hier en daar een 
andere formulering willen, maar:

Vraag:
Zou je bereid zijn deze Akte van Ambitie 
te onderschrijven richting de 
gemeenteraden?
• Antwoordopties

→ Ja
→ Ja, maar met (kleine) nuance
→Nee

Vraag 7



Ambassadeurs



• Landelijk hebben we er al een
• Nu graag in de regio
• Wie voelt zich geroepen?
• Zet je naam en emailadres in de chat + benaderen

Oproep Ambassadeurs



Planning & Afsluiting



En nu …

• Rapportage & Maatregelenpakket
o Komende week → naar Stuurgroep & Colleges
o 11 juni → naar gemeenteraden

• Participatie werkgroepen op de hoogte
• Medio juli → besluiten gemeenteraden
• We blijven in contact

Planning



Blijf het volgen

Afsluiting

• Website 
www.zuidlimburgbereikbaar.nl
>> verantwoord op weg
o Deze presentatie
o Terugblikken op de sessies

• Nieuwsbrief
• Panel

http://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/


Hartelijk dank


