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Sehr geehrte Kollegen der BR-Düsseldorf, 
In der Anlage rechtzeitig und über Email die heute mit unserem limburgischen RO-Provinzminister Herrn P. 
Van der Broeck abgestimmten Anregungen / Bemerkungen der Provincie Limburg (NL) zu den Entwurf 
Leitlinien Fortschreibung Regionalplan Düsseldorf. 
Danke schön dass Sie uns dazu Gelegenheit geboten haben. 

  

  

drs. T.F.A. (Theo) ALSTERS | Internationale coördinatie ruimte | afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling | cluster Beleid en 
Processen  

T +31 (0)43 389 71 12 | M +31 (0)6 218 360 52  |  F +31 (0)43 389 79 77 |  E  tfa.alsters@prvlimburg.nl 

  

Postadres Postbus 5700 | (NL-) 6202 MA Maastricht | Bezoekadres Limburglaan 10 | (NL-) 6229 GA Maastricht 

W: www.limburg.nl > beleid > RO&Volkshuisvesting > Gebiedsgerichte info > RO internationaal 

  

  

 

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of die 
vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door 
anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan 
op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.  

MacKirsten
Schreibmaschinentext
6030
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Reactie Provincie Limburg (NL) op Entwurf Arbeitsdokument Leitlinien Fortschreibung 

Regionalplan Planungsbezirk Düsseldorf 
 
H.I.  Inleiding 
Pag. 14: Bevolkingsprognoses: Pag. 14: herkenbaar beeld uit NL. hoewel het aantal inwoners afneemt, 
neemt het aantal huishoudens nog toe. Deze gegevens zijn op www.vanmeernaarbeter.nl --> prognoses 
Limburg --> tabellenset in te zien. Pag. 16/17: Aanbeveling: aldus ook rekening houden met 
demografische ontwikkelingen die hun uitwerking kennen op het gebied van bevolkingssamenstelling (en 
daarmee wonen, gewenste woonconcepten etc.). 
Pag. 16: Goed dat de BR-D rekening wil houden met NL Wachtstumspole. Dit betreft dan voor Limburg 
de Brainport ZO-NL : de kennisregio Eindhoven / Venlo; inclusief chemie-Campus te Sittard-Geleen en 
de lifesciences-/health-Campus te Maastricht en de nationale Greenport Venlo. 
Pag. 16/17: Goed dat de BR-D stelt niet alleen rekening te gaan houden met NL grensoverschrijdende 
verkeersverbindingen, maar ook met ontwikkelingen in de buurlanden inzake wonen, bedrijven… 

 

H.III.1:  Bebouwd gebied (Siedlungsraum) :  

Vijftal Leitlinien (hoofdlijnen):  

1.1: Siedlung allgemein 

Geen opmerkingen priovincie Limburg. 

1.2 : Allgemeine Siedlungsbereiche 
Als voorbeeld (blz. 28; zie ook gestelde op pag. 16/17) voor uitbreidingsplannen spoor worden wel 
Nijmegen-Kleve en Kaarst-Vierssen genoemd. Dan is verbetering Kaldenkirchen-Dülken (opwaardering 
van een naar twee sporen: ca. 10 km) t.b.v. (Eindhoven-)Venlo-Mönchengladbach-Düsseldorf hier ook 
vermeldenswaardig. 
Pag. 29 (zie ook gestelde op pag. 16/17): Regionale woonmarkten niet grensoverschrijdend beschreven, 
aanbeveling om voor grensgemeenten ook rekening mee te houden met de ontwikkelingen aan de NL-
kant van de grens. Noord-Limburg verliest in de periode 2008/2030 (zoals hier ook gebruikt) minimaal 
aan inwoners (-320), woningbehoefte neemt echter nog toe (in verband met veranderde 
huishoudenssamenstelling). Midden-Limburg verliest substantieel meer inwoners (-5880), maar ook hier 
neemt de woningbehoefte nog toe.  

1.3: Grossflächiger Einzelhandel 

Geen opmerkingen provincie Limburg. 

1.4 Gewerbliche und industrielle Nutzungen 

Geen opmerkingen provincie Limburg; zie hierboven gestelde over pag. 16 en 17. 

1.5 Brachflächen und Konversion 
Aanbevolen wordt om waar relevant ook met de grensoverschrijdende gebiedscontext rekening te 
houden en om, waar mogelijk de relevante NLse buren (grensgemeente(n), provincie ?) vooraf te 
betrekken bij eventueel op te stellen “Entwicklungskonzepte” voor braakliggende reconversieterreinen. 
Denk hierbij aan Heringen/Straelen bij Venlo en aan Niederkrüchten/Elmpt bij Roermond. Zie ook 
hiierboven gestelde over pag. 16/17. 

 

H.III.2:  Freiraum (open ruimte) 

Zevental Leitlinien (hoofdlijnen):  

2.1: Freiraum allgemein 
In het kader van zowel de aanstaande Fortschreibung Regionalplan Düsseldorf (incl. Scopingnotiz en 
Entwurf SUP) als de aankomende concept NRD en concept POL2013 (incl. PlanMER) is het wenselijk 
wederzijds waar mogelijk rekening te houden met behoud en/of ontwikkeling van grensoverschrijdende 
natuur-/landschapsverbindingszones; dit mede in het licht van klimaatadaptatie en de zogenaamde 
“herijkingsopgave ecologische hoofdstructuur” in Limburg via POL2013.  

2.2: Kulturlandschaft 
Ad Par. 2.2.1 wordt aanbevolen om ook voor Kulturlandschafts-Leitbild 17 (Schalm-Nette) 
grensoverschreidende afstemming te zoeken met de Nederland in kader van het Grensoverschreidende 
Park Maas-Schalm-Nette. 
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2.3: Klimawandel / 2.4:Energie 
Pag. 62-63 Par. 2.4.3. Windenergie : De hoogte van de windturbines neemt sterk toe om te komen tot 
voldoende economische opbrengst. Bij een sterke spreiding van windmolens kan dit leiden tot een grote 
aanwezigheid overal landschappelijk van windmolens. Belangrijk voor de regionale planning van 
grensnabije hoge windmolens zowel in Nederland als in Duitsland is dan ook om waar mogelijk het aantal 
grensnabije locaties zo beperkt mogelijk te houden (geconcentreerdere opstellingen) en waar mogelijk 
ook te streven naar het vrijhouden van delen van de ruimte van hoge windmolens. In het kader van zowel 
de aanstaande Fortschreibung Regionalplan Düsseldorf (incl. Scopingnotiz en Entwurf SUP) als de 
aankomende concept Nota Reikwijdte- en Detailniveau (NRD) en concept POL2013 (incl. PlanMER) is 
het wenselijk wederzijds waar mogelijk aldus rekening te houden met elkaars locatiebeleid voor 
grensnabije windturbines.  

2.4:Energie 

Geen opmerkingen provincie Limburg. 

2.5: Wasser 
Worden de Nederlandse belangen voor met name grondwater en drinkwatervoorziening (inclusief 
grensoverschrijdende grondwaterbeschermingsgebieden) afdoende meegenomen ? 
De Niers is een belangrijke afvoer van water uit het Duitse gebied naar de Maas. Toename van 
piekafvoeren in het Nederlandse stroomgebied van zowel de Niers als in het stroomgebied van de 
Maas kan verder worden beperkt door het treffen van bufferings- en bergingsmaatregelen aan de Duitse 
zijde. Gezien de klimaatsverandering zullen dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn en dienen deze / 
grensoverschrijdend afgestemd / tijdig te worden voorbereid in de regionale planning.     
2.6: Agrobusiness 

Geen opmerkingen provincie Limburg. 

2.7:Nichtenergetische Bodenschätze 

Geen opmerkingen provincie Limburg. 

 

H.III.3:  Infrastruktur 

Zestal Leitlinien (hoofdlijnen):  

3.1: Verkehr und Logistik 
Par. 3.1.1: goederenvervoer/logistiek : het schaalniveau is hier ruim (t/m Noordzeehavens e.d.), maar bij 
par. 3.3.1 Personenvervoer niet : kan meer bovenregionale oriëntatie/uitstraling hebben ? 
Pag. 83: Engpässe (knelpunten) auf Schiene: betreft ook verbetering railtraject Kaldenkirchen-Dülken. 
Zie ook opmerking hierboven over pag. 28 (par. 1.2.2) over gewenste verbetering Kaldenkirchen-Dülken : 
opwaardering van een naar twee sporen: ca. 10 km) t.b.v. (Eindhoven-)Venlo-Mönchengladbach-
Düsseldorf. 

3.2 : Binnenwasserstrassen und Häfen 

Geen opmerkingen provincie Limburg. 

3.3: Schienenwege 
Aanbeveling: in Entwurf Regionalplan ook ingaan op euregionale aspecten  
De verbetering van het Duitse spoortraject Kaldenkirchen-Dülken (opwaardering van een naar twee 
sporen: ca. 10 km) t.b.v. (Eindhoven-)Venlo-Mönchengladbach-Düsseldorf hier ook vermeldenswaardig. 

3.4 : Strassen 

Geen opmerkingen provincie Limburg. 

3.5 : Flughäfen 

Geen opmerkingen provincie Limburg. 

3.6: Fahrradverkehr 

Geen opmerkingen provincie Limburg. 

 

 

 




