
 
 
 
 
 

 
Het Structuurplan 2004 bevat de visie van het gemeentebestuur op de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van Landgraaf voor de komende jaren. De Milieufederatie 
Limburg heeft kennis genomen van het ontwerp-Structuurplan 2004 van uw 
gemeente en vraagt uw aandacht voor het volgende. 
 
Zoals gesteld op blz. 51 van het ontwerp-plan, is in het Structuurplan de keuze 
gemaakt om kwaliteit boven kwantiteit te stellen. De Milieufederatie onderschrijft 
deze strategische keuze, maar zij betwijfelt of deze keuze consequent wordt 
doorvertaald in het door de gemeente voorgenomen woningbouwbeleid. 
In het plan zijn een aantal grotere woningbouwlocaties geprojecteerd, voor een 
belangrijk deel gelegen aan de rand van het stedelijk gebied. “De taakstelling voor 
woningbouw (ruim 1600 nieuwe woningen voor de periode 2000 tot 2006) is zo 
omvangrijk dat deze niet meer, zoals tot nu toe gedacht werd, in de vorm van 
inbreiding en herstructurering te realiseren is” (ontwerp-Structuurplan, blz. 3). 
 
De groene identiteit van Parkstad Limburg – en dus ook van Landgraaf – wordt m.n 
bepaald door de groene dooradering van het stedelijk gebied (groene lobben tussen 
de stadsdelen en het aangrenzende buitengebied). Deze groene dooradering, één 
van de kernkwaliteiten van Parkstad Limburg, zorgt voor een stedelijk gebied met 
hoge kwaliteit. 
Het beleid van de gemeente zou er volgens ons op gericht moeten zijn deze groene 
kwaliteit te handhaven en te versterken. Dit betekent dat naar de mening van de 
Milieufederatie ten aanzien van het woningbouwbeleid de prioriteit moet liggen bij 
inbreiding, verdichting en zuinig ruimtegebruik. 
 
Het ontwerp-Structuurplan 2004 van uw gemeente geeft geen enkele motivatie 
waarom er volgens de gemeente binnen het bestaand stedelijk gebied onvoldoende 
ruimte is voor de te bouwen woningen (zowel kwalitatief als kwantitatief). Zeker 
gezien de verwachte bevolkingsontwikkeling voor Landgraaf voor de komende 
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periode (teruglopende bevolking, sterke vergrijzing) bestaat de indruk dat er binnen 
het bestaande stedelijk gebied voldoende ruimte aanwezig is om de woningbouw-
taakstelling te kunnen realiseren. 
Nu in het ontwerp-Structuurplan een dergelijke motivering van de uitbreidingslocaties 
en de aantallen te bouwen woningen ontbreekt, zijn deze naar de mening van de 
Milieufederatie dan ook voorbarig. 
Indien de noodzaak van de voorgenomen aantallen te bouwen woningen alsnog kan 
worden aangetoond, dan is nog de vraag of de in dit Structuurplan aangewezen 
locaties de meest geschikte zijn voor woningbouw en of er niet elders in Parkstad 
Limburg meer voor de hand liggende en uit oogpunt van natuur en landschap minder 
kwetsbare locaties te vinden zijn. Een analyse op regionaal niveau zal dit moeten 
aantonen. 
 
Een aantal van de in het plan genoemde woningbouwlocaties hebben in het 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg de aanduiding P8, stedelijke groenzone. 
Volgens het provinciaal beleid betreft het hier enerzijds bestaande grotere 
stadsparken en sportcomplexen en anderzijds landbouwgronden waar (in de 
toekomst) sprake kan zijn van mensgerichte natuur, multifunctioneel bos, 
openluchtrecreatie en sport. Verstening is hierbij niet aan de orde, wel 
groenondersteunende voorzieningen (POL, blz. 47). 
De gemeentelijke plannen zijn wat dit betreft dan ook strijdig met het ruimtelijk beleid 
van de provincie. 
 
Onze conclusie is dan ook dat het ontwerp-Structuurplan een aantal plekken in 
Landgraaf aanwijst voor grootschalige woningbouw zonder deugdelijke motivatie, 
onderbouwing en analyse. Wij verzoeken uw College en Gemeenteraad dan ook om 
met de hiervoor gemaakte opmerkingen rekening te houden en de nota niet in deze 
vorm vast te stellen. 
 
Hoogachtend, 
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