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Aan: Post gemeente Maastricht 
post@maastricht.nl  
 
 
Aan het College en de gemeenteraad van de gemeente Maastricht 
 
Onderwerp: Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040 
 
 
Geacht College, geachte raad, 
Onderstaande zienswijze is oa gebaseerd op een bijeenkomst met bewoners van Borgharen en Itteren 
waar de omgevingsvisie met hun is besproken en zij hun visie op de toekomst van Borgharen en Itteren 
hebben gegeven. 
 
Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar ten aanzien van de Omgevingsvisie Maastricht 2040.  
Allereerst de complimenten voor het nu voorliggende omgevingsvisie document. Als bewoners-
werkgroep maken wij daarom graag gebruik van de uitnodiging ‘wenkend perspectief’ om 
samen met de gemeente te werken aan onze eigen (fysieke)leefomgeving. 
De afgelopen maanden is regelmatig met de gemeente van gedachten gewisseld over de 
wensen van de bewoners. In de gemeentelijke visie zijn een aantal onderdelen van de 
bewonersvisie overgenomen. Op een aantal punten wijkt de gemeentelijke visie echter af van 
de omgevingsvisie Itteren-Borgharen 2025. Naar aanleiding hiervan maken wij gebruik van de 
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 
De werkgroep Omgevingsvisie Borgharen-Itteren is momenteel bezig met het opstellen van een 
eigen visie/buurtplan, deze omgevingsvisie is als bijlage bij deze zienswijze gevoegd en ook in te 
zien op onze website www.borgharenitteren.nl .  
Aan onze zienswijze liggen een aantal argumenten ten grondslag. Deze komen in deze 
zienswijze puntsgewijs aan de orde. Een gedeelte heeft betrekking op met name het 
gebiedsprofiel ‘Dorp’ een ander deel op de onderdelen Groen, Natuur en Landschap en Milieu 
en Ondergrond. 
  



Gebiedsprofiel Dorp (Deel 1 Omgevingsvisie, hoofdstuk 5.4 Gebiedsprofielen) 
 
Hoogwaterveiligheid:  

• Hoogwaterveiligheid is een blijvend aandachtspunt;  
Borgharen en Itteren hebben inmiddels een veel hoger veiligheidsniveau dan wettelijk 
vereist is, het duiden als een blijvend aandachtspunt geeft de beide dorpen een negatief 
imago dat inmiddels niet meer aan de orde is. 
Dit punt zou daarom geschrapt kunnen worden. 
 

Voorzieningen 
• Winkels en scholen (dreigen te) verdwijnen en mogelijk kunnen niet alle voorzieningen 

behouden blijven;  
Winkels zijn al lang verdwenen en alleen Borgharen heeft nog een school. Vanwege de 
leefbaarheid in de dorpen dient de basisschool koste wat het kost behouden te blijven. 
In de Omgevingsvisie van de gemeente worden een aantal wijken met speciale aandacht 
genoemd. Zo is voor Limmel en Nazareth aangegeven dat het hier geïsoleerde wijken betreft die 
bijzondere aandacht verdienen qua voorzieningen etc. Itteren en Borgharen liggen nog meer 
geïsoleerd dan Limmel en Nazareth, waarom hier geen extra aandacht voor voorzieningen? Het 
optimaliseren van verbindingen biedt geen oplossing voor het gebrek aan voorzieningen in de 
beide dorpskernen. 
 

• Mede daarom zijn er betere verbindingen nodig richting het stedelijk gebied, Limmel-
Nazareth en het Buitengoed Geul en Maas;  
Het creëren van verbindingen naar wijken met een minimaal/ afnemend 
voorzieningenniveau is nogal vreemd. Een degelijke en veilige verbinding met het 
centrum van Maastricht (vanuit Borgharen) en Bunde (vanuit Itteren) heeft wat ons 
betreft een veel hogere prioriteit. Het weer invoeren van een ½ uurs diens door Arriva 
zou al een hele verbetering zijn. 

 
Recreatie 

• De recreatieve aantrekkingskracht van de dorpen kan beter worden benut, gezien de 
mooie natuur, de ligging aan de Maas, de opgaven rondom hoogwaterveiligheid en het 
aanwezige cultuurhistorisch erfgoed;  
Er is geen verband tussen de opgave hoogwaterveiligheid en vergroting recreatieve 
aantrekkingskracht. Uitvoering van de opgave hoogwaterveiligheid zal eerder afbreuk 
doen aan de aantrekkelijkheid van het landschap dan een toegevoegde waarde vormen. 
Borgharen en Itteren zouden een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de 
toeristische druk op de binnenstad als ook deze buurten uitdrukkelijker betrokken 
zouden worden bij het promoten van de Maastricht. Het rivierpark Maasvallei is een 
natuurlandschap met 3 sterren! 

 
Specifieke principes 

• Handhaven bestaande woonmilieu. Per saldo worden geen nieuwe huizen toegevoegd; 
Borgharen en Itteren kennen een sterke vergrijzing, bewoners zijn honkvast en zijn 



gehecht aan het wonen in Borgharen en Itteren. Als gevolg hiervan is er te weinig 
doorstroming in de woningmarkt en is er nauwelijks aanbod voor startende jongeren. 
Het aandeel sociale woningbouw is in verhouding laag en voor bepaalde doelgroepen is 
er in het geheel geen aanbod. Hierdoor komt de leefbaarheid in de toekomst onder druk 
te staan. De beide dorpen pleiten er dan ook voor om op de mogelijke locaties 
nieuwbouw toe te staan zodat er een meer gedifferentieerd woningaanbod ontstaat. 
Aangezien door de Grensmaaswerken de hoogwaterveiligheid aanzienlijk is toegenomen 
kan dit geen belemmering meer zijn om binnen de kades nieuwbouw toe te staan. 
 

• Bijzondere aandacht voor het behoud van centrale ontmoetingsplekken als ‘kloppende 
harten’. Een extra impuls is mogelijk met kleinschalige horeca en initiatieven die 
aansluiten bij de schaalgrootte en het recreatieve karakter van de dorpen;  
De huidige ontmoetingsplekken bieden geen uitnodigend karakter en zijn 
onaantrekkelijk om te verblijven. Wil men hier ‘kloppende harten’ van maken is er een 
aanzienlijk upgrade noodzakelijk. Vraag is in hoeverre de gemeente hierin faciliterend 
kan zijn. 
(Nb. Op de kaart die gevoegd is bij hoofdstuk 5.4 Gebiedsprofielen, 8. 
Ontmoetingsplekken staat een foutieve locatie aangeduid bij Itteren. De beoogde 
locatie dient ’t Brook te zijn) 
 

• Investeren in natuurontwikkeling voor extensief gebruik, met aandacht voor de 
biodiversiteit en recreatieve wandel- en fietsroutes;  
In onze bewonersvisie pleiten wij voor het versterken en uitbreiden van kleine 
landschapselementen die karakteristiek zijn voor dit gebied. Indien dit bedoeld wordt 
met investeren in natuurontwikkeling zullen wij deze investering uiteraard 
onderschrijven.  

 
Algemeen (Deel 2 Omgevingsvisie) 
 
Figuur 13: Fietsroutes met prioriteit bij realisatie 
Op deze kaart ontbreekt volgens ons de geplande oost-west verbinding over de Maas ter 
hoogte van Borgharen. Deze verbinding is cruciaal om de ‘groene motor’ binnen Rivierpark 
Maasvallei aan de praat te krijgen. Het is de ontbrekende schakel die noodzakelijk is om het 
rondje Rivierpark Maasvallei compleet en daadwerkelijk grensoverschrijdend te maken. 
Daarnaast biedt deze verbinding een aantrekkelijke route voor fietsers en wandelaars om het 
Rivierpark Maasvallei ook vanuit het stadscentrum te bereiken. Deze verbinding Stadscentrum 
– Frontenpark - Rivierpark – Landgoed Geul en Maas – Geuldal is een verbinding van 
bovenregionaal belang en is een mogelijkheid om de toeristische druk op het centrum te 
verminderen. 
 
Blz. 83 Groene rivier Borgharen – Itteren 
Een van de 7 potentiële verruimingsmaatregelen uit de Ontwikkelvisie is het aanleggen van een 
zogenaamde Groene Rivier ten oosten van Borgharen en Itteren. Uit recente informatie blijkt 



dat deze maatregel een waterstand verlagend effect heeft van slechts 10cm ter hoogte van de 
binnenstad Maastricht. Een dergelijke ingreep met zo weinig effect is duur en weinig zinvol. De 
aanleg van een groene rivier heeft desastreuze gevolgen voor het landschap dat de beide 
dorpen omringd. Qua hoogwaterveiligheid levert het voor de dorpen nagenoeg niks op. Wij 
staan dan ook afwijzend tegenover de aanleg van een dergelijk geldverslindend project waar wij 
als bewoners na de grensmaaswerken alweer mee geconfronteerd worden.  
 

Hoofdstukken 3.2 en 6  
Algemeen commentaar 
Beide hoofdstukken behandelen vervuiling van natuur/landschap (en dus ook milieu) 
nauwelijks. Vervuiling van water door zwerfvuil komt niet aan de orde. Wat mist zijn met name 
de volgende aspecten: (1) verschillende soorten zwerfvuil van verschillende bronnen, (2) de 
samenhang tussen vervuiling van een beleid dat verder gaat dan lokaal en symptomatisch, 
m.a.w. gemeentelijk beheer. 
 
Hoofdstuk 3.2 Groen, natuur en landschap 
Hoewel het evident is dat de inhoud van de hoofdstukken van dit conceptdocument deels 
overlappen, is het natuurlijk wel oppassen dat daardoor niet bepaalde aspecten “tussen de wal 
en het schip vallen”, en daarmee geen of nauwelijks aandacht krijgen.  
Dit geldt ons inziens voor de dimensie WATER, als onderdeel van “Groen, natuur en landschap”. 
Rivieren, plassen, beken en hun oevers horen bij landschap. De natuur en milieuaspecten ervan 
kunnen beter in deze 2 hoofdstukken dan in het hoofdstuk over water behandeld worden. (In 
het hoofdstuk water komen ze trouwens ook nagenoeg niet aan de orde.)  
De oevers en uiterwaarden van de Grensmaas zijn landschappelijk van groot belang. Daarom 
verdient de vervuiling ervan specifiek aandacht. (In het Schone Rivieren onderzoeksproject 
kwam Borgharen eruit als meest vervuilde oever van Nederland!) 
 
Zo zou allereerst in de 1e paragraaf aan de “prachtige ommelanden” de flora en fauna van de 
Grensmaas en zijn oevers toegevoegd kunnen worden. 
 
Ad 2. Analyse, punt 4: Naast de dreiging van wateroverlast is er ook de groeiende dreiging van 
water TEKORT. Die vraagt om beleid, o.a. in de bewustmaking van bevolking over 
waterconsumptie. 
 
Punt 5. Is het nuttig hier te verwijzen naar de beleidskeuze voor “inactieve recreatie: low profile 
en niet natuur verstorend? 
 
Onder doelstelling, ...: De voorgestelde investeringen om de doelstelling van “een gezonde en 
aantrekkelijke leefomgeving” te bereiken, lijken nogal eenzijdig gericht op de 
hoofdgroenstructuur van de stad Maastricht zelf, en minder op de directe ommelanden. Dit, 
terwijl juist de natuur van die ommelanden, waaronder Borgharen en Itteren, bij uitstek gezien 
worden als belangrijk voor de recreatie van inwoners van de stad. De bedreiging van deze 
hoofdgroenstructuur door verschillende soorten zwerfvuil wordt niet genoemd. De ergste 



hiervan is waarschijnlijk die van de Grensmaas oevers. De gemeentelijke verantwoordelijkheid 
hiervoor vraagt om een strategie met besluitvormingsprocessen gebaseerd op 
bevolkingsparticipatie. 
 
Punt 5.1: Suggestie: geef aan hoe deze opgave van hoogwater veiligheid het best gecombineerd 
kan worden met de ambitie om te investeren in een “meer en kwalitatief hoogwaardig groen”. 
Integreer hierbij een alternatief maaibeleid voor een win/win strategie. 
 
Hoofdstuk 6 Milieu en ondergrond 
Vervuiling van het milieu wordt nagenoeg niet behandeld in dit hoofdstuk over milieu, laat 
staan de vervuiling van de oevers van de Grensmaas. Niet alleen is dit een ernstige 
landschapsvervuiling, maar het is ook een bedreiging voor de gezondheid. 
 
Net als in het hierboven behandelde hoofdstuk komen de buitengebieden er karig af. (In de 2 
paragraaf wordt met name gepraat over het stedelijk deel van de gemeente.) 
 
Zwerfvuil wordt genoemd, maar voor de bestrijding wordt alleen de verzameling van dit 
zwerfvuil genoemd. Dit, terwijl uit het EU-verdrag VwEU wordt geciteerd: “ ..het beginsel dat 
milieuaantastingen bij voorkeur bij de bron dienen te worden bestreden”. Wel, met de opstart 
van het LIVES-project (met name het internationale deel hiervan), is de ambitie ontstaan de 
stroom-opwaartse bronnen van de oeververvuiling van de Grensmaas aan te pakken. Dit 
verdient vermelding! Naast de bronnen buiten de gemeente (ook stroom-opwaartse 
buurlanden), is beleid nodig voor bewustwording en verantwoordelijkheid van lokale bevolking 
en de groeiende stroom toeristen. 
 
Punt 2 (Beleidsuitgangspunten verstoring): oeververvuiling (Grens)maas weer niet genoemd. 
 
Lucht(verontreiniging): Er wordt alleen gerept over fijnstof, terwijl inmiddels duidelijk is dat 
ultrafijnstof nog slechter is voor de gezondheid en dat deze vervuiling met name bij vliegvelden 
hoge concentraties kent. In het licht van de geplande uitbreiding en opschaling van het 
vliegverkeer van/naar Maastricht-Aken-Airport verdient deze bedreiging aandacht en een 
milieubewuste strategie.  
 
De geciteerde “Europese grenswaarden” zijn zo hoog dat ze geen zinvol criterium voor 
milieubewaking. Als de gemeente ze al wil noemen, dan graag wel met vermelding van een 
werkelijke ambitie! In de Uitvoeringsparagraaf wordt niet uitgelegd HOE de gemeente 
vermindering van autoverkeer denkt te realiseren. Als dit wel uitgelegd wordt in het hoofdstuk 
over verkeer, dan graag verwijzing.) 
Als voorbeeld van een strategie noemen wij de uitbreiding van het aantal parkeerrekken in de 
stad voor fietsen. 
 
De geclaimde compensatie van meer NO2 en fijnstof uitstoot is deels gebaseerd op speculatie. 
Geen rekening wordt gehouden met factoren die autoverkeer doen toenemen. 
 



De logische volgorde in de behandelde aspecten van lucht- en geluidsverontreiniging lijkt wat 
zoek. 
 
Geluid: In de eerste zin worden alleen “rail en weg” genoemd, terwijl met name de 
geluidsoverlast door landende vliegtuigen de laatste tijd is toegenomen.  
 
Externe veiligheid: Wij herhalen ons standpunt dat de gemeente problemen waarop zij “... geen 
of weinig invloed heeft op de locatie en het gebruik van...” (in dit geval transportassen) ook 
moet betrekken in haar lange termijn visie, met voorstellen voor beleid op hoger niveau. 
Voorbeelden van broodnodige actie m.b.t. een aspect “van weinig invloed” zijn de riool- en 
afvalverwerkingssystemen stroomopwaarts.  
 
6.2 Ondergrond: Over Transformatieprincipes: Hier wordt gesteld dat “... met name voor 
nieuwe groene functies in (o.a.) overstromingsgebieden de leeflaag relatief schoon moet zijn”. 
Ook hier spelen de gigantische hoeveelheden aangespoeld plastic en ander vuil op de 
maasoevers en in de winterbedden een bedreiging voor mens en dier. Opnieuw het belang dus 
van een strategie met bronaanpak. 
 
 
Tot slot, 
Vermoedelijk overbodig, maar ook wij onderschrijven  de zienswijze zoals die door Buurtbalans 
is ingediend. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Paul Paulissen namens werkgroep OBI 2025 
 
Bijlagen:  
concept Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2025 
“de toekomst leeft in Borgharen en Itteren”, een samenvatting van een bewonersbijeenkomst. 
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