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SAMENVATTING RAPPORTAGE VERANTWOORD OP WEG LIJ N 50 –  10 JUNI 2021 

 

INTRODUCTIE 
Het Heuvelland nodigt ons uit om te wandelen, te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te werken. We 
waarderen het landschap en we willen ervan blijven genieten. We zijn trots op ons bijzonder stukje 
buitenland in eigen land. En toch … soms ‘vliegen’ we uit de bocht en is het op sommige dagen en sommige 
plekken best druk en gaan verschillende groepen gebruikers elkaar irriteren. 
De roep voor een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit wordt luider. Hoe zorgen 
we ervoor dat het bonte pallet 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? 
 
Dit vormt de aanleiding voor de opdracht van de gemeenteraden van de drie Lijn 50-gemeenten Eijsden-
Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals voor het project ‘Verantwoord op weg’. Daarin werken de Lijn 50-
gemeenten samen met de Provincie Limburg, Politie Heuvelland, Staatsbosbeheer, Zuid-Limburg 
Bereikbaar en direct betrokkenen zoals inwoners, ondernemers, recreanten/toeristen en 
belangenorganisaties van het Heuvelland. Er is een Stuurgroep gevormd met bestuurders en een 
projectteam dat het project uitvoert. 
 
De rapportage waarvan dit een samenvatting is, is één van de resultaten van het project. 
 

DE OPDRACHT VAN DE GEMEENTERADEN 
De inwoners van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben aan de bel getrokken: 
de verkeersleefbaarheid in het Heuvelland staat onder druk. Dit heeft geleid tot het aannemen van een 
drietal moties waarin de gemeenteraden o.a. opdracht hebben gegeven om: 

- De verkeersleefbaarheid als topprioriteit benoemen; 
- De knelpunten en oplossingsrichtingen in beeld te brengen en te verwerken in een notitie 

(Heuvelland-Lijn); 
- Stakeholders, direct betrokkenen, in het proces te betrekken; 
- Een uitvoeringsplan/pakket van maatregelen op te stellen, waarmee de verkeersoverlast 

structureel wordt teruggedrongen.  
De drie moties liggen in elkaars verlengde, waarbij de motie van Gulpen-Wittem de meest verreikende 
motie is. Deze motie beschouwt de stuurgroep dan ook als leidend.  
 

TE BEHALEN RESULTATEN VAN HET PROJECT 
Op basis van deze moties heeft de stuurgroep een 7-tal te behalen resultaten benoemd:  

1. Het toeristisch recreatief verkeer in de kernen en buitengebieden van de lijn 50 gemeenten wordt 
inzichtelijk en meetbaar gemaakt; 

2. Er wordt een stakeholdersanalyse gemaakt en een plan opgesteld om hen tijdig in het project te 
betrekken;  

3. Het begrip overlast en verkeersdruk wordt geobjectiveerd; 
4. Op basis van deze gegevens wordt in samenspraak met stakeholders/direct betrokkenen en 

stuurgroep een concrete doelstelling bepaald;  
5. De werkwijze is een doel op zich, deze wordt geënt op het verkrijgen van wederzijds begrip en 

draagvlak onder de direct betrokkenen;   
6. Er wordt een pakket aan maatregelen aangeboden dat tegemoet komt aan de behoefte van de 

betrokkenen. Hierbij wordt een goede balans gezocht tussen het gewenste 
toeristische/recreatieve verkeer en de inwoners die overlast ervaren. 

7. Uitvoeren van maatregelen die direct verbetering opleveren: quick wins 

Deze rapportage bevat de bevindingen als antwoord op bovengenoemde te behalen resultaten, 
onderverdeeld in: Conclusies probleemanalyse, Stip op de horizon en afwegingskader, Participatieproces, 
Akte van Ambitie en Maatregelenpakket. 
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CONCLUSIE PROBLEEMANALYSE 

Een probleemanalyse is uitgevoerd met twee onderdelen, namelijk desk research en een participatietraject 
met direct betrokkenen. Dit uitgebreide participatietraject van ‘Verantwoord op weg’ had als deelnemers 
inwoners, ondernemers, dagrecreanten, verblijfstoeristen en belangenorganisatie van bijv. agrariërs, 
horeca, toerisme, fietsers, motorrijders en wandelaars en bestond o.a. uit een enquête (570 
respondenten), digitale werkgroepen (ongeveer 75 deelnemers) en een projectwebsite 
www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg. Het doel was zowel het creëren van wederzijds begrip 
voor elkaars beleving van de verkeersleefbaarheid, als het ophalen van de ervaringen en ideeën voor 
oplossingsrichtingen bij de deelnemers. 
  
De conclusies uit deze analyse zijn als volgt: 
 

- Verkeersleefbaarheid is een zeer veelomvattend, multidisciplinair thema, waarmee veel belangen 
zijn gemoeid. Drukte wordt door iedereen anders beleefd. Mensen hebben ook verschillende 
rollen; de bewoner is zelf ook recreant (wandelaar, fietser, wielrenner, motorrijder of bijvoorbeeld 
bezitter van oldtimer), de ondernemer tevens inwoner of vertegenwoordiger van een 
belangenorganisatie eveneens ondernemer én inwoner.  

- Indien leefbaarheid, economie en natuur in balans zijn, is de draagkracht voor het economisch 
aspect groot. Indien de elementen uit balans raken, verandert ook de verhouding en het draagvlak. 
Dit is vergelijkbaar met een soort ‘ecosysteem’: Een systeem dat bestaat uit organismen in een 
omgeving, die een bepaalde wisselwerking kennen. De organismen samen vormen een 
leefgemeenschap. Het systeem kenmerkt zich door de netwerken van relaties, een dynamisch 
evenwicht en een zelf herstellend vermogen waarbij storingen opgevangen worden.  

- In het geval van het Heuvelland is een storing ontstaan die niet zelf opgevangen wordt. De balans 
wordt verstoord door de toename in goedkoop, eendaagse massarecreatie en meer algemeen de 
toeristische druk die zich richt op populaire delen van het Heuvelland. De toename van het één 
zorgt voor verdringing van andere belangen, te denken valt aan de leefbaarheid van inwoners, 
maar ook de kwaliteitstoerist (rust en ruimte). De inbreuk op het landschap is een inbreuk op de 
economische en toeristische waarde van het gebied. 

- Het ‘ecosysteem’ in het Heuvelland is verstoord, waardoor de nadelige effecten van de 
vrijetijdseconomie te zwaar wegen, met als gevolg dat het draagvlak en de draagkracht voor 
toerisme in de omgeving afneemt. Een interventie is daarom onvermijdelijk.  

De kern van de probleemanalyse: 
- Het landschap is de basis en wordt ondergewaardeerd. 
- Regionale economie kent 2 pijlers: toerisme en landbouw.  
- Toeristische bezoekers kunnen worden opgesplitst in dagrecreanten en verblijfstoeristen 

(percentages verschillen per gemeente) 
- Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat de verblijfstoerist tevreden is over het bezoek, rekening 

houdt met drukte en een andere standaard heeft als het om drukte gaat, zij kwalificeren Zuid-
Limburg niet als te druk. Uit het participatietraject blijkt dat er ook bezoekers zijn die het gebied 
hebben bezocht voor rust en ruimte, dit niet gevonden hebben en niet opnieuw terugkomen.  

- Landbouw is sterk vertegenwoordigd en onderhoudt ca 60% van landschap.  
- Toerisme en leefomgeving hebben wederkerige relatie. Toerisme ondermijnt eigen fundament 

door overdruk, overlast, afval doordat aantrekkelijkheid afneemt.  
- Zinvol om thematiek in kader van bevolkingskrimp te beschouwen: bevorderen economische 

activiteiten, vitaliteit en innovatie.  
- Overlast, hinder en druk zijn subjectieve begrippen. Draagkracht hangt samen met DNA. 
- Uit de metingen komt naar voren dat de wegen geschikt zijn voor de huidige verkeersintensiteit in 

het Heuvelland. Kijkende naar de cijfers en metingen is geen sprake van overdruk in het gebied. 
- Overlast ontstaat vooral door excessen in geluid, druk of op tijdstippen.  
- Thematiek moet regionaal aangepakt worden, waarbij meer inzicht verkregen moet worden in 

gedragsinzichten, knelpunten en drukte zodat hier gericht op gestuurd kan worden.  
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- Participanten hechten waarde aan omgeving, meerderheid geeft aan overlast te ervaren (92% 
respondenten).  

- De thematiek is complex. Er is niet één probleem. Het zijn vele verschillende ervaringen van 
overlast met een variatie in thema’s, op verschillende momenten, op verschillende locaties en met 
verschillende deelnemers. 

- Betrokkenen zien de complicerende factor van verschil in belangen.  
- De thema’s die terugkomen zijn verkeersdrukte, geluid, gedrag, natuur en overig.  
- Verkeersdrukte: 

o Niet altijd druk, de overlast (topdrukte) wordt ervaren tijdens weekenden, vakantieweken, 
feestdagen, lente, zomer, vroege herfst – en dan vooral bij mooi weer. Het aantal 
excessen zijn het afgelopen jaar toegenomen. 

o Mergellandroute wordt als te druk ervaren. 
o Drukte lijkt de kapstok te zijn voor andere problemen. 

- Geluid: 
o Als tweede genoemd, in algemene zin maar vooral motoren, daarna volgen auto’s, 

scooters, brommers.  
o Geluidsoverlast wordt jaarrond ervaren (weekenden, vakanties, drukke toeristische 

momenten, avonden en nachten).  
o Draagvlak voor toerisme en recreatie lijkt flinke deuk te krijgen door geluidsoverlast. 
o Stiltegebieden is nauwelijks een stiltegebied en wordt regelmatig verstoord.   

- Gedrag: 
o Gedrag in verkeer. 
o Gedrag hardrijders. 
o Gevaarlijke situaties. 
o Groepsgedrag. 

- Natuur: 
o Er is te weinig aandacht en respect voor de natuur 

- Overig: 
o Dagrecreant lijkt vaker de bron van overlast te zijn (ander doel, minder economisch 

rendement).  
o Te weinig handhaving om het probleem op te lossen. 
   

STIP OP DE HORIZON EN AFWEGINGSKADER

 
‘Hoe ziet jouw ideale Heuvelland eruit?’ Met deze vraag is de eerste participatiesessie gestart. De 
antwoorden op deze vraag geven verschillende inzichten: wat de één als probleem ziet, is voor de ander 
een verdienmodel. De deelnemers aan het participatietraject zochten naar het gezamenlijk belang: wat is 
de gemene deler uit de vele belangen. Zij stelden voor vanuit dat gezamenlijk belang geen nieuwe visie op 
te stellen, maar uit te gaan van bestaande (reeds vastgestelde) visie- en beleidsdocumenten voor het 
opstellen van de volgende Stip op de horizon: 
 

‘In 2030 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.’ 
 
Deze Stip op de horizon geeft richting en leidt tot een Afwegingskader, dat houvast biedt voor het maken 
van keuzes voor op te stellen beleid en te nemen maatregelen ten behoeve van de verkeersleefbaarheid.  
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Verkeersleefbaarheid is een ‘ecosysteem’ dat in balans moet 
blijven om optimaal te functioneren. Als het dat doet, is er 
sprake van een succesformule waarbij alle 
belanghebbenden optimaal profiteren en minimaal worden 
geconfronteerd met nadelige effecten. In dat geval zal de 
draagkracht van inwoners voor de (vrijetijds)economie 
voldoende zijn. Om dat te bereiken moeten keuzes worden 
gemaakt, ook als het gaat om belangen.  
 
Alle drie de gemeenten van de lijn 50-samenwerking 
erkennen dat het landschap ons basiskapitaal is dat we 
moeten koesteren, zodat de authenticiteit behouden blijft. 
Het is de verbindende factor en staat daarom landschap 
centraal in het ecosysteem. De overige waarden in het 
‘ecosysteem’ zijn van gelijk belang en wegen dus even 
zwaar. Beheer van dit basiskapitaal is dus van belang en 
gebeurt voor 80% door onze agrariërs (60%) en de 
natuurbeherende organisaties (20%). Toerisme & 
recreatie zijn de economische motor die zorgt voor 
inkomen en bijdraagt aan het in stand houden en 
ontwikkelen van het voorzieningenniveau. De 
voorzieningen in het gebied zijn bepalend voor de 
leefbaarheid van inwoners en bezoekers.  
 
Om deze balans terug te vinden, is een Afwegingskader 
opgesteld (zie hiernaast). 
 
We zullen ons landschap moeten koesteren, waarbij 
we bij beleidskeuzes (of andere besluiten) afwegingen 
maken, die niet ten koste gaan van het landschap, 
maar zeker ook niet van de leefbaarheid voor onze 
inwoners en van de voorzieningen die er zijn. Keuzes in 
de thema’s landbouw, toerisme & recreatie zullen dan 
ook op een weegschaal moeten worden gelegd. 

 

MAATREGELENPAKKET 

OPBOUW MAATREGELENPAKKET 
Deelnemers van het participatietraject en het projectteam hebben samen geconstateerd dat het duurzaam 
aanpakken van ervaren verkeersoverlast een traject van lange adem is. Verkeersoverlast is niet morgen 
opgelost. De problematiek is complex, thema-overschrijdend, subjectief, abstract én concreet. Er is niet 
één probleem en ook niet één oplossing. De oorzaak van de ervaren overlast is veelal te herleiden naar nog 
niet optimale infrastructurele voorzieningen én ongewenst, soms zelfs onveilig en wettelijk niet toegestaan 
(verkeers)gedrag. 

Op basis van het onderzoek en het participatietraject is advies uitgebracht aan de gemeenteraden voor een 
te bepalen koers en te nemen maatregelen. Het maatregelenpakket bestaat uit een strategische aanpak 
die de basis vormt voor verdere concrete maatregelen die de colleges verder kunnen uitwerken.  

Een extra complicerende factor is de historie, in het verleden zijn immers reeds maatregelen getroffen om 
de overlast aan te pakken, enkelen zijn reeds ook weer teruggedraaid. Met behulp van pilots gaan we 
nieuwe oplossingen uitproberen. Dit zijn maatregelen met een tijdelijk karakter waarbij de werking en 
toetsing in beeld wordt gebracht. Deze pilots zijn in samenspraak met de participanten bepaald en worden 
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met hen geëvalueerd. Een van de kenmerken van een pilot is dat deze mag mislukken en kan worden 
bijgesteld.  

MAATREGELEN 
Het is niet alleen de inwoner die roept: van alle kanten zijn belanghebbenden intensief betrokken bij het 
thema. Dus ook ondernemers uit toerisme, dagrecreatie en landbouw, recreanten en 
belangenorganisaties. Er was grote betrokkenheid in het participatieproces. Tevens ontvangt het 
projectteam vrijwel dagelijks e-mails en telefoontjes, verwijzingen naar nieuwe achtergronddocumenten, 
informatie, vragen, verzoeken, en melding die een bepaald belang benadrukken en van de vrees dat een 
ander belang wellicht meer aandacht krijgt. Belanghebbenden vragen de raden om de tijd te nemen om dit 
proces gezamenlijk op een zorgvuldige manier verder te doorlopen en niet toe te geven aan de tijdsdruk, 
om maatregelen niet overhaast uit te voeren en eerst te toetsen bij omwonenden. Ook wordt gevraagd wel 
daadkrachtig te zijn en durf te tonen om iets te proberen. Het maatregelenpakket is daarom nog geen 
volledig uitgewerkt plan, maar een pakket op hoofdlijnen (dat concreet wordt waar mogelijk) in combinatie 
met kortetermijnmaatregelen die de druk dit seizoen hopelijk doen verlichten. Voorgesteld wordt om:  

➔ de samenwerking met de direct betrokkenen  voort te zetten om te komen tot een duurzaam, 
gedragen maatregelenpakket.  

De direct betrokkenen vanuit hun verschillende achtergronden zijn allen ‘gebruikers’ van het gebied, maar 
hebben niet allen een gelijk belang. Het participatieproces liet zien dat sprake is van wederzijds respect en 
begrip voor elkaar, maar bracht ook uitingen van een bepaalde stigmatisering die uiteindelijk kan leiden tot 
polarisatie. De gezamenlijk opgestelde ‘Stip op de horizon’ verbindt als gezamenlijke waarde, die abstract 
is, maar een gemene deler vormt. Door te vertrekken vanuit een wensbeeld, steken we gezamenlijk de 
neus in dezelfde richting en komt de samenwerking beter tot zijn recht. Voorgesteld wordt om: 

➔ de ‘Stip op de horizon 2030’  vast te stellen als perspectief voor de verkeersleefbaarheid. 

Het ‘ecosysteem’ verkeersleefbaarheid moet in balans blijven om optimaal te 
functioneren en daarmee tevens de succesformule te zijn waarbij alle 
belanghebbenden optimaal profiteren en minimaal worden geconfronteerd 
met nadelige effecten. Daarmee is er draagkracht bij inwoners voor de 
(vrijetijds)economie en landbouw. Om dat te bereiken moeten keuzes worden 
gemaakt, ook als het gaat om belangen. Voorgesteld wordt om het landschap 
centraal te stellen. Dit is het basiskapitaal; de kernwaarde van de leefomgeving 
en voor economische activiteiten. Waarden die passen bij de Cittaslow filosofie 
(rust, stilte, stankvrij) zijn hier sterk aan verbonden. Voorgesteld wordt om: 

➔ het ‘ecosysteem’  verkeersleefbaarheid vast te stellen, waarbij alle belangen even zwaar 
meewegen, maar de waarde van het landschap prevaleert omdat dit de basis van het 
ecosysteem is.  

De complexiteit van het thema vraagt om een integrale benadering om het ‘ecosysteem’ 
verkeersleefbaarheid te herstellen. Bewustwording van die samenhang, verschil (tegenstrijdigheid) in 
belangen en het hoog op de (bestuurlijke) agenda plaatsen van het thema is essentieel om de draai te 
maken en de route in te zetten richting de Stip op de horizon. Met het afwegingskader als kompas in de 
hand bij bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken. Voorgesteld wordt om: 

➔ van verkeersleefbaarheid een hoge prioriteit op de bestuurlijke agenda te maken. 
➔ de uitgangspunten (stip op de horizon – probleemanalyse – maatregelen) mee te nemen bij de 

uitwerking van de omgevingsvisie, de uitvoeringsagenda VTE, de NOVI, RMO, en lokaal beleid 
ten aanzien van verkeer, ruimte, leefbaarheid, wonen, (vrijetijds)economie, openbare orde en 
veiligheid etc.  
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Er is verschil te maken tussen de (verblijfs)toerist en de (dag)recreant. De omgeving is gebaat is bij de 
toerist die zich kan vinden in de Cittaslow normen en waarden. Deze bezoeker past bij het DNA van de 
inwoners, levert een hoog economisch rendement  en het doel van bezoek sluit aan bij de kernwaarden 
van de ‘stip op de horizon’. Voorgesteld wordt om: 

➔ integraal in te zetten op de kwaliteitsbezoeker die de Cittaslow-normen en waarden deelt en 
respecteert.  

 
Communicatie vormt een belangrijke pijler van het maatregelenpakket. Een overkoepelende 
gedragscampagne vormt een basis, die specifieke ondersteuning biedt voor de communicatie bij de inzet 
op concrete maatregelen. We versterken dit door samen te werken met bestaande campagnes en we 
blijven betrokkenen informeren op de inmiddels bekende wijze. Voorgesteld wordt om: 
 

➔ de huidige communicatie te continueren via o.a. de 
projectwebsite  www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg en bijbehorende algemene 
nieuwsbrief (met inmiddels 660 abonnees). De gemeentelijke communicatiekanalen putten uit de 
centraal aangeboden projectinformatie.  

➔ door middel van een gedragscampagne én bijbehorende maatregelen prioriteit te geven aan het 
stimuleren van het gewenste gedrag van mensen met als doel het terugdringen van overlast (5 
thema’s zoals benoemd in deze rapportage) 

➔ een light-campagne vooruit te trekken zodat dit toeristisch seizoen reeds (eendeel van) de 
beoogde effecten gerealiseerd kunnen worden 

Verkeersleefbaarheid houdt niet op bij de grenzen van de Lijn-50 gemeenten. Buurgemeenten willen 
aanhaken en integrale benadering op verschillende fronten moet kracht worden bijgezet door de 
samenwerking op te zoeken in de (Eu)regio, mede ook om een waterbedeffect te voorkomen. 

Voorgesteld wordt om: 

➔ via de RMO's ZL, (de Regionaal MobiliteitsOverleggen Zuid-Limburg) de samenwerking op te 

zoeken met de buurgemeenten in de (Eu)regio, Provincie en Zuid-Limburg Bereikbaar om het 
project meer kracht bij te zetten en te zorgen dat eventuele negatieve gevolgen van lokale 
maatregelen in de omgeving beperkt blijven. 

 
Een belangrijke bepalende factor in de verkeersleefbaarheid is drukte. Het is van belang om de drukte real-
time inzichtelijk te hebben en snel te kunnen anticiperen. Een ruimtemonitor met verwijzingssysteem, app 
o.i.d is onontbeerlijk in een gebied met verkeersleefbaarheid als uitdaging. De ruimtemonitor verzamelt op 
basis van verschillende meetinstrumenten (bijvoorbeeld telefoondata, camera’s) waardevolle data over de 
drukte in het gebied waarmee we kennis genereren over knooppunten, druktemomenten en 
verkeersproblemen, waarmee we snel kunnen anticiperen en maatregelen treffen. Om een ruimtemonitor 
op te zetten willen we eerst het benodigde onderzoek te verrichten, waarbij de samenwerking met 
partners (Omliggende gemeenten, Provincie, Visit Zuid-Limburg, Politie, Zuid-Limburg Bereikbaar en NBTC) 
gezocht wordt en gestreefd wordt naar aanhaking van alle Zuid-Limburgse gemeenten en gemeenten net 
over de grens. Voorgesteld wordt om: 

➔ een online medium op Zuid-Limburgse schaal te ontwikkelen:  
o met druktemonitoring, 
o het verstrekken van reisinformatie via in-car navigatiesystemen, 
o overzicht topdagen,  
o overzicht toeristische locaties en routes,  
o en verwijzing naar centrale politienummer 0900-8844 voor meldingen over onveilig en/of 

ongewenst verkeersgedrag 
➔ modulaire (fysieke) oplossingen te koppelen aan dit medium om de druk indien nodig te 

verlichten. 
➔ vooruitlopend op de ruimtemonitor een pilot in te zetten met een regioregie-team voor de Lijn-

50-gemeenten. Zij adviseren de colleges door te anticiperen op lokale verkeersdrukte in het 

http://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg
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Heuvelland met als doel het reguleren van bezoekersstromen tijdens topdagen. Regioregie bestaat 
uit: afstemming tussen wegbeheerders, vervoerders en hulpdiensten, een maatregelenpakket en 
communicatie. Het nieuwe regioregie-team kan voortbouwen op de huidige samenwerking tussen 
de lijn-50-gemeenten en de politie (druktekalender, beslisboom en lokale (verkeers)maatregelen)  

 
De integrale benadering van het project vraagt om een maatregelenpakket dat bestaat uit een mix van 
hardware- software en orgware-maatregelen die op korte en lange termijn uitvoerbaar zijn en zorgen voor 
de gewenste omslag om de verkeersleefbaarheid weer in balans te krijgen. Er is echter geen pasklare 
oplossing en stellen daarom voor om pilots te starten; tijdelijke maatregelen (3 maanden, die ons de 
mogelijkheid geven om maatregelen uit te testen, hun effect en de consequenties te monitoren en indien 
gewenst snel in te grijpen. Na afronding van de pilots wordt de bestaande situatie weer hersteld, kan 
worden getoetst wat de resultaten zijn en kan een gedegen besluit worden genomen voor de invoering van  
een duurzame, gedragen maatregel. De bevindingen leren ons tevens of toepassing in andere gebieden in 
het Heuvelland zinvol is.  
Het gehele maatregelenpakket is een afgewogen palet dat tot stand is gekomen in overleg met de 
stakeholders en insteekt op het herstellen van de balans van het ‘ecosysteem’. Wij adviseren u dan ook om 
dit in zijn gezamenlijkheid vast te stellen. Voorgesteld wordt om: 
➔ deze rapportage inclusief ‘Stip op de horizon’, het afwegingskader en het ‘ecosysteem’ als kader te 

stellen voor de verdere uitwerking van het project en het thema ‘verkeersleefbaarheid’; 
➔ kennis te nemen van het maatregelenpakket, bestaande uit hardware- software en orgwarematige 

maatregelen. Waarbij de colleges de opdracht krijgen om te zorgen voor:  
▪ langetermijnmaatregelen die in samenspraak met de stakeholders worden opgesteld. 
▪ kortetermijnmaatregelen die voortkomen uit het participatietraject om de druk in het 

komende toeristenseizoen te verlichten. 
▪ pilots om maatregelen te toetsen (zie Pilotkaart in Bijlage). 

➔ Verschillende budgetten aan de colleges ter beschikking te stellen om aan deze opdrachten 
uitvoering te geven.  

 
De hardware en software moeten op orde zijn. Orgware (handhaving) is het sluitstuk, zoals wordt bevestigd 
door experts op dit gebied. De roep om handhaving door de betrokkenen is echter luid: de participanten in 
de sessies zijn van mening dat handhaving de belangrijkste oplossingsrichting voor de overlast is. Wij geven 
daarom gehoor aan deze luide oproep en stellen voor om in te zetten op meer handhaving. Hierbij dient 
wel te worden opgemerkt dat de gemeenten afhankelijk zijn van de (capaciteit van de) politie, waarvan 
bekend is dat deze beperkt is en niet zomaar is uit te breiden. Daarnaast moet men zich realiseren dat niet 
alleen de ongewenste bezoeker de rekening van handhaving betaalt; ook de inwoner, de ondernemer of de 
kwaliteitstoerist zal te maken krijgen met strikte handhaving. Forse handhaving zal tevens tweeledige 
invloed hebben op het imago van het gebied: de bezoeker met de verkeerde intenties zal minder snel 
geneigd zijn om het gebied te bezoeken OF zich te misdragen. Aan de andere kant zullen ook de toeristen 
de rekening betalen en deze negatieve ervaring met zich meenemen. Voorgesteld wordt om: 
➔ op korte termijn actief in te zetten op handhaving op gedrag, snelheid en geluid. Verzoek de 

burgemeesters om een sterk signaal af te geven in de zogenaamde driehoek met het dringend 
verzoek om meer capaciteit van politie in de Lijn-50 gemeenten.  
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Maatregelenpakket en Pilots 
Als bijlagen 1 en 2 van de rapportage zijn het 
maatregelenpakket en de pilots opgenomen. 

• T.a.v. het maatregelenpakket betreft het een 
schematische weergave van alle voorgestelde 
maatregelen, per thema en type, inclusief een 
kostenindicatie, overzicht van de te betrekken 
partners en planning; 

• De 9 voorgestelde pilots voor het seizoen 2021 
zijn – samen met een aantal quick wins – 
beknopt omschreven en weergegeven rondom 
een kaart van Zuid-Limburg. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING & EVALUATIE 

Kenmerkend van dit project is de complexiteit rondom de zwaarwegende belangen. Niet alleen de 
stakeholders, maar ook omliggende gebieden kunnen te maken krijgen met gevolgen van de maatregelen 
die in het kader van dit project getroffen worden.  
Om deze reden is het van belang om de situatie goed te monitoren en met belanghebbenden te evalueren.  
Bij voorkeur wordt de evaluatie gedaan door een onafhankelijke derde, hiervoor zijn extra kosten 
meegenomen. 

 


