
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Motie	  	  	  Toerisme	  en	  leefomgeving	  
	  
De	  raad	  van	  Eijsden-‐Margraten	  digitaal	  bijeen	  26	  mei	  2020	  
	  
	  
Overwegende	  dat	  
	  
Onze	  gemeente	  niet	  één	  op	  één	  vergelijkbaar	  is	  met	  Gulpen-‐Wittem,	  maar	  wel	  een	  
vergelijkbare	  problematiek	  heeft,	  kunnen	  we	  ervan	  uitgaan	  dat	  conclusies	  die	  getrokken	  
zijn	  uit	  een	  onderzoek	  voor	  Gulpen	  Wittem	  ook	  voor	  inwoners	  van	  onze	  gemeente	  geldt.	  
	  

• Al	  in	  2013	  is	  in	  G-‐W	  uit	  een	  onderzoek	  gebleken	  dat	  overlast	  door	  inwoners	  
ervaren	  wordt	  door	  
1) georganiseerde	  toertochten	  van	  gemotoriseerd	  verkeer	  door	  stiltegebieden	  
2) geluidsoverlast	  door	  gemotoriseerd	  verkeer	  
3) ongeoorloofd	  gebruik	  van	  het	  buitengebied	  door	  o.a.	  quads,	  crossmotoren,	  

jeeps	  
Wij	  weten	  misschien	  niet	  in	  cijfers	  maar	  wel	  met	  ons	  gezonde	  verstand	  dat	  deze	  overlast	  
in	  onze	  gemeente	  evenzeer	  ervaren	  wordt	  en	  dat	  dit	  in	  elk	  geval	  niet	  minder	  is	  
geworden	  sinds	  2013.	  
	  

• In	  2019	  heeft	  de	  provincie	  onderzoek	  gedaan	  naar	  welke	  druk	  onze	  inwoners	  van	  
het	  toerisme	  ervaren.	  Daar	  kwam	  uit	  dat	  
1) de	  draagkracht	  voor	  toerisme	  bij	  inwoners	  vermindert	  
2) inwoners	  behalve	  geluidsoverlast,	  ook	  hinder	  hebben	  van	  wielrenners,	  

fietsers	  en	  mountainbikers	  
	  

• Door	  de	  coronacrisis	  is	  nog	  eens	  heel	  duidelijk	  geworden	  hoe	  groot	  de	  
verkeersdruk	  van	  het	  toeristisch	  verkeer	  op	  het	  Heuvelland	  is	  doordat	  
1) Vrijwel	  iedereen	  thuis	  was	  en	  daardoor	  veelvuldiger	  ervaren	  werd	  hoe	  groot	  

de	  geluidsoverlast	  van	  de	  toeristen,	  met	  name	  op	  motoren	  is.	  
2) Er	  heel	  veel	  afval	  in	  de	  bermen	  zwierf	  
3) Door	  de	  afsluiting	  van	  het	  Heuvelland	  door	  de	  veiligheidsregio	  opeens	  heel	  

duidelijk	  werd	  hoe	  groot	  het	  verschil	  is	  als	  al	  dat	  verkeer	  er	  niet	  is,	  waarmee	  
de	  stilte	  en	  de	  rust	  de	  ‘gewone’	  overlast	  heel	  duidelijk	  maakten.	  	  

	  
• De	  factoren	  die	  storend	  zijn	  voor	  het	  genieten	  van	  het	  Heuvelland	  ook	  een	  

negatieve	  weerslag	  hebben	  op	  het	  toerisme.	  
	  
Constaterende	  dat	  

• Het	  toerisme	  een	  belangrijke	  economische	  factor	  is	  in	  onze	  gemeente.	  Veel	  
mensen	  verdienen	  hun	  brood	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  toeristen,	  hetzij	  direct	  

!

!

Eijsden-Margraten 



zoals	  de	  toeristische	  ondernemers	  en	  hun	  personeel,	  hetzij	  indirect	  zoals	  
bijvoorbeeld	  de	  bakker	  in	  het	  dorp	  en	  de	  supermarkt.	  Het	  toerisme	  zorgt	  voor	  
een	  solide	  basis	  voor	  de	  leefbaarheid	  in	  onze	  kernen.	  	  

• Er	  geen	  goede	  regelgeving	  is	  die	  ons	  handvatten	  geeft	  om	  	  
o Het	  gemotoriseerd	  dagtoerisme	  te	  proportioneren	  
o Geluidsoverlast	  door	  verkeer	  terug	  te	  dringen	  
o Toeristische	  druk	  op	  onze	  omgeving	  te	  reguleren	  

	  
	  
Roepen	  wij	  het	  college	  op	  om	  	  
	  
met	  de	  partijen	  die	  daarvoor	  	  van	  belang	  zijn,	  zoals	  Rijk,	  Provincie,	  de	  Veiligheidsregio,	  
Visit-‐Zuid-‐Limburg	  en	  de	  Heuvellandgemeenten,	  met	  een	  pakket	  van	  maatregelen	  te	  
komen	  die	  overlast	  in	  het	  Heuvelland	  structureel	  terugdringen,	  zodat	  vanaf	  
vakantieseizoen	  2021	  een	  aanzienlijke	  verbetering	  mogelijk	  is	  die	  in	  de	  jaren	  daarna	  
versterkt	  wordt.	  	  
	  
Ter	  inspiratie	  verwijzen	  wij	  naar	  een	  motie	  die	  in	  Gulpen-‐Wittem	  zal	  worden	  ingediend	  
op	  28	  mei	  en	  waarin	  al	  diverse	  mogelijke	  maatregelen	  worden	  genoemd.	  
	  
En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag	  
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