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Voorstellen

• Publiek/private samenwerking (PPS)
• Uitvoeringsorganisatie in Mobiliteitsopgave:

o Rijk, Provincie & gemeenten
o Entiteit gemeente Maastricht

• Specialisme in verkeer/mobiliteit, gedragsverandering, 
project- en procesmanagement→ Slim, Veilig, Duurzaam

• Netwerk van werkgevers, bedrijven en overheden:
o Convenanten/Aktes van Ambities

o Werkgeversaanpak
o Gebiedsgerichte aanpak
o Logistieke aanpak
o Onderwijsaanpak

• Veel ervaring in Maastricht/Zuid-Limburg
o Ook: Antwerpen, andere regio’s in NL



Presentatie Project



Project Verantwoord op weg

• Aanleiding – moties mei 2020
• Aanpak

o Projectteam
o Plan van Aanpak
o Desk research
o Voorbereiding Participatietraject

• Naar 16 gemeenten → nee, vooralsnog focus
• Participatietraject 
• Uitvoeringsagenda
• Hoe nu verder

o Besluitvorming
o Uitvoering



Startpunt Project →Moties

Motie Gulpen-Wittem meest verreikend | Stuurgroep → leidend:

• Verkeersleefbaarheid als topprioriteit benoemen
• In beeld brengen knelpunten en oplossingsrichtingen
• Betrekken stakeholders
• Uitvoeringsagenda/pakket van maatregelen:

o voor structureel terugdringen verkeer & verkeersoverlast
o ook nadrukkelijk belangen van toeristische ondernemer

Project heeft 2 resultaten:
• Rapportage inclusief uitvoeringsagenda
• Proces is doel op zich



Projectteam

Kerngroep (zonder specifieke belangen)

Recreanten

Ondernemers

Belangen-
organisaties

´Stakeholders´→ betrokkenen in Participatietraject:

Bewoners

3 Gemeenten + ZLB

Begrip over en weer | Ophalen input | Participatie



Desk research



Desk research

• (Verkeers-) cijfers
• Visiedocumenten:

o Mobiliteitsvisie
o Visie Vrijetijdseconomie
o Rapport Luc Soete
o Omgevingsvisie -

bouwstenennotitie
• Enquêtes inwoners/betrokkenen

• Provincie (2018)
• Limburger – Flycatcher (2019)
• ANWB ledenbevraging (2021)

 

 

 

Eijsden 

Cadier en keer 

Margraten 

Gulpen 

Mechelen 

Vaals Vijlen 

Eijsden 

Eijsden 

Vaals 

10.000 inwoners 
635.000 overnachtingen per 
jaar 
0,55 mln m2 verhardingen 
24 km2 
63 overnachtingen /inw 
20 % ondervindt overlast 
 

1.25 mln 
bezoekers per 

jaar 

Mheer 

2000 mvt/etm 
10% fietsers 
1,2% motoren 
35,5% rijdt te hard Camerig 

2700 mvt/etm 
11% fietsers 
6,4% motoren 
12,6% rijdt te hard 

Slenaken 

37dagen 
handhaving 

Eijsden-Margraten 
25.500 inwoners 
322.000 overnachtingen per jaar 
1,8 mln m2 verhardingen 
77 km2 
13 overnachting/inw 
17 % ondervindt overlast 

W= etmaalintensiteit op weekdag 
Z= etmaalintensiteit op zondag 
D= delta tussen minst drukke zondag en 
drukste zondag 
+  = klachten van overlast 

Gulpen-Wittem 

14.250 inwoners 
718.000 overnachtingen per jaar 
1,1 mln m2 verhardingen 
73 km2 
50 overnachting/inw 
44 % ondervindt overlast 

Slenaken 

4660 mvt/etm 
10% fietsers 
5,1% motoren 
4,5% rijdt te hard 

N278 
W=11056 
Z=7844 
D=2492 

N278 
W=11056 
Z=7844 
D=2492 

N595 
W=5007 
Z=5032 
D=2184 

N281 
W=18628 
Z=16184 
D=3632 

N278 
W=11338 
Z=9525 
D=2632 

N278 
W=13034 
Z=10895 
D=3596 

N598 
W=3033 
Z=3452 
D=1965 



Participatietraject



Onderdelen Participatietraject

• (Omgevings-) vragenlijst → breed uitgezet - gepubliceerd → 569 respondenten (februari 2021)
• Webpagina’s op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoord-op-weg
• Algemene nieuwsbrief Verantwoord op weg (inmiddels 673 abonnees)
• Ook gemeenteraadsleden gevraagd → kennis nemen resultaten & accenten zetten, aanvullingen doen

• Participatiebijeenkomsten Werkgroepen (april, mei 2021)
o 2 rondes, 4 werkgroepen, ca. 75 deelnemers 
o inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, recreanten
o Verschillende rollen

• Online-panel
o Ca. 300 leden
o 1 x bevraagd voorafgaand aan 2e sessie (april 2021)

• Plenaire bijeenkomst (17 mei 2021)
o Ca. 55 deelnemers

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


Brede oproep voor betrokkenen in Participatietraject

RecreantenOndernemers
Belangen-

organisaties
Bewoners

Recreanten

Ondernemers

Belangen-
organisaties

Bewoners

Mbt bewoners:
Ons ingespannen om 
alle ons bekende, 
georganiseerde 
bewonersgroepen uit 
te nodigen:

• Kernoverleg
• Zelfsturing

• BAG

Oproep:
• Alle inwoners 

eerder bekend
• Alle ondernemers
• Bijna 1.000 

rechtstreekse 
mails/brieven

• Breed 
gepubliceerd

4 Werkgroepen van 20 personen:
15 bewoners (EM/GW/Vaals) | 2/3 ondernemers | recreant | belangenbehartiger



Perspublicaties



Er is al volop actie - partner Politie 



Er is al volop actie - partners 

Enquête over Heuvelland
Onder eigen panel

Respons 1480



Participatiebijeenkomsten 2 x 4 werkgroepen + Plenair
• Intensief in heel korte tijd
• Leuk & moeilijk
• Enthousiasme & enorme 

betrokkenheid en opkomst
➢ maken we niet vaak mee

• Iedereen die zich aanmeldde 
wás er ook

• Veel mailtjes, telefoontjes, 
gesprekken

• Over de aanpak:
➢ Complimenten & kritiek, 

maar steeds constructief
• En → complimenten uit het 

land

Proces & Sessies:
• ‘Complimenten mbt voorbereiding, duidelijke werkwijze en prettige 

discussie.’
• Maar ook: ‘Het is veel materie, de 1e bijeenkomst gestructureerd →

2e lastiger → zorg voor structuur.’

Vaart in het proces & Zorgvuldigheid:
• ‘Kom op → snelheid →maak Top 5 en ga door! (niemand oneens).’
• Daadkracht →maar gedegen aanpakken → lange termijn
• Maar ook: ‘Ik benijd jullie niet → bijna onmogelijke opgave →

balanceer act → aspecten met elkaar 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.’



Eerst 4 Bijeenkomsten m.b.t. opgehaalde Overlast:
• Beleving overlast verschilt (=subjectief)

→ Ieder heeft meerdere rollen/belangen
• Er is niet één probleem

→ Locatie, moment, soort overlast, verkeersdeelnemer ed.
→ Generiek vs lokaal

• Uitkomst vragenlijst veelal onderschreven → ook genuanceerd en aangevuld
→Grootste thema´s zijn Verkeersdrukte, Geluid, Gedrag, Natuur
→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

→Veel van de ervaren overlast vindt oorzaak in gedrag van weggebruikers
• Al suggesties voor werkwijze & oplossingsrichtingen

→ ´Hoe ziet jouw ideale Heuvelland eruit?’
→ Vooral sámen 
→ Durf te kiezen & stel middelen beschikbaar over langere termijn



Vervolgens 4 Bijeenkomsten mbt opgehaalde Maatregelen:
• Ideeën voor oplossingen uit vragenlijst getoetst en gecompleteerd 
• Gewerkt aan lange termijn

o Landschap ondergewaardeerd
o Bestaande visie en beleid zijn onderlegger
o Durf te kiezen & stel middelen beschikbaar over langere termijn
o Afwegingskader voorgesteld en aangescherpt 

• Gewerkt aan korte termijn
o Ideeën gegenereerd voor Pilots & Korte termijn maatregelen

• Handhaving werd sterk benadrukt
• Communicatie:

o ‘Reken je niet rijk met brede communicatie’
o ‘Zoek samenwerking bestaande campagnes & zet overkoepelende gedragscampagne op.’
o ‘Algemene communicatie → icm maatregelen ter voorkoming → icm handhaving als 

sluitstuk.’



Conclusies probleemanalyse 
obv desk research & participatietraject

• 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



Afwegingskader & Stip op de horizon



Afwegingskader
• Verkeersleefbaarheid gaat verder dan verkeer

Mbv sessies Afwegingskader opgesteld
(geen volgordelijkheid)



Voorzieningen:
• Bepalend voor 

leefbaarheid

Leefbaarheid:
• Welbevinden
• Draagvlak
• Gastvrijheid

Toerisme & Recreatie:
• Economische motor
• Inkomen & voorzieningen

Beheer voor overgroot deel door:
• Landbouw
• Natuurbeherende organisaties

Inwoner Gast

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

o Rust, stilte, natuur
• Kernwaarde voor economische 

activiteiten → landbouw & toerisme



Stip op de horizon & Afwegingskader – vanuit gezamenlijk belang

‘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.’

• Landschap
• Inwoners
• Economie

• Beslissingen maatregelen tegen overlast
• Beleidskeuzes landschap → invloed op 

toeristisch/recreatieve & landbouwactiviteiten → kwaliteit
• Strategische ontwikkelingen Heuvelland

• ‘Stip’ is breed

• Dit project heeft focus op 

‘verkeersleefbaarheid’



Voorgestelde aanpak



• Organisatie/procesadviezen:
• Dynamische uitvoeringsagenda

Voorgestelde aanpak (1)

• Organisatie/procesadviezen:
o Voortzetten samenwerking:

• Met bewoners, ondernemers (toerisme & landbouw), recreanten & 
belangenorganisaties

• Tbv duurzaam, gedragen maatregelenpakket
o Keuzes maken tbv verkeersleefbaarheid:

• Geef het hoge prioriteit
• Stel Stip op de horizon vast als perspectief
• Stel Afwegingskader/ecosysteem vast
• Zet in op Kwaliteitstoerist die de Cittaslow-normen en waarden deelt en 

respecteert
• Zoek samenwerking in (Eu)regio
• Stel budget ter beschikking
• Met klem verzocht → Handhaving



• Organisatie/procesadviezen:
• Dynamische uitvoeringsagenda

Voorgestelde aanpak (2)
• Dynamische uitvoeringsagenda:

o Pilots & Korte termijn maatregelen uitvoeren → voorbeelden:
• Communicatie → overkoepelende Gedragscampagne tbv concrete uitvoeringsagenda/pilots 
→ samenwerking met partners/campagnes

• Handhaving oa op geluid
• Regio-Regieteam → Reguleren bezoekersstromen, anticiperen op lokale verkeersdrukte
• Ombuigen LF6 naar Cittaslow-route
• Betere bebording naar P-plaatsen
• + lokaal …

o Lange(re) termijn acties → voorbeelden:
• Ruimtemonitor → Druktemanagement, inclusief fysieke maatregelen
• Onderzoeken alternatieve Mergellandroute
• Onderzoeken → hubs parkeren – gratis/goedkoop OV
• Lobby lagere geluidsnorm motoren
• Overkoepelende campagne → uitgangspunt Cittaslow normen en waarden
• Aanscherpen regelgeving toertochten
• + lokaal, waaronder meer fysieke maatregelen …

• Pilots zijn experimenten

• Roep om actie gehoord

• Waar gewenst snel met 

betrokkenen nader 

uitwerken

• Direct handelen na 

akkoord



Voorgestelde aanpak (3)

• Over de Ruimtemonitor:
➢ Druktemanagement, inclusief fysieke maatregelen
➢ Geeft inzicht tbv Regieteam:

➢ Knelpunten in groter gebied
➢ Fysieke maatregelen onderbouwd → want gevolgen
➢ Inspelen op situationele drukte

• Over de drie-eenheid fysieke maatregel – communicatie - handhaving:
➢ Het voorstel is een samenspel van keuze voor beleid. En vervolgens:

➢ Fysieke maatregelen (die verder moeten worden uitgewerkt)
➢ Communicatie – gedragscampagne (want veel overlast heeft oorzaak in gedrag

o Gericht op brede (doel)groepen
o Ondersteunt en geeft draagvlak voor de maatregel zelf én voor handhaving

➢ Handhaving
o Om de excessen eruit te halen
o Ondersteunt en geeft draagvlak voor de maatregel zelf én voor handhaving

• Drie-eenheid is de kracht
• Ontbreekt of verzwakt één  

dan verzwakt het geheel
• Geheel > som der delen

En

En

En

Verleiden – Duwen
• Iedereen mee te krijgen: 

maatregelen | voorzie-
ningen | campagne

• We gedogen niet



Akte van Ambitie





Verzoek tot ondertekening Akte van Ambitie
 Voornaam Achternaam

1 Bert Kremer

2 Christa Paffen

3 Frank Vossen

4 Hans van nieuwkerk

5 Henk Essers

6 Irma Gottenbos

7 Jo W.G. Bock

8 Marjan Langeland

9 Milou Van Merwijk

10 Monique Voesten-Paques

11 Remie Vliex

12 Rianne Schoenmakers

13 Rina Van Oostrom

14 Wim Engels

15 Casper Thomas

16 Dennis Potter

17 Dirk Jan Van Berckel

18 Jos Lievense

19 Léon Gulikers

20 Rebecca Steinbusch-Lacroix

21 Rob Kemmeren

22 Tony Hardenberg / NEFOM

23 Liesbeth Bloem

24 Bertie bisschops

25 Herman Wehkamp

26 Jons van Dooren

27 Karola Waldt

28 George Deswijzen 

29 Jean Debeij 

30 Jurgen Mingels 

31 Louis Prompers

32 Thijs Schoenmakers

33 Tiny Mulleners

 Voornaam Achternaam
1 Bernie Dumont-Eijkmans

2 Huib Janssen

3 Jean-Marie Weusten

4 Loek Essers

5 Lukas van der Hijden

6 Paul Nicolaye





Hoe nu verder?



• Vooruitlopend op besluitvorming:
o Voorbereiden Pilots lopende seizoen 
o Overkoepelende Gedragscampagne & samenwerking partners

• Besluitvorming in week 12 juli in 3 gemeenteraden:
1. Rapportage Verantwoord op weg vast te stellen
2. Aanbevelingen uit de rapportage over te nemen
3. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda
4. Incidentele exploitatie-uitgaven 2021 te dekken middels onttrekking uit algemene reserve

o Waarmee ingestemd wordt met Pilots & Korte termijn maatregelen 
5. (EM: Bij Kadernota 2022 ev benodigde budgetten beschikbaar te stellen)

Hoe nu verder (1)



• Dynamische uitvoeringsagenda:
o Pilots & Korte termijn maatregelen uitvoeren
o Lange(re) termijn acties:

➢ Continu monitoren & actualiseren 
(obv nieuwe feiten aanscherpen/aanvullen Uitvoeringsagenda)

➢ Samenwerking opzoeken met ZL-gemeenten & Euregio
➢ Extra middelen werven

• Investeringsagenda (BO-MIRT & Interreg)
o Acties Lijn 50 hebben effect op omgeving 

(16 gemeenten ZL, Euregio)
o Effectiever wanneer in heel ZL toegepast
o ZL/Euregio heeft profijt/kan leren van ervaringen in Lijn 50

Hoe nu verder (2)

Waar gewenst verder uit te 
werken met betrokkenen



Hartelijk dank


