
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde   

Onderwerp  Raadronde Grand Hotel Boschstraat/Batterijstraat verklaring van geen 
bedenkingen 

Datum Behandeling  08 oktober 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Krabbendam (wethouder Jongen vervangt wethouder 
Krabbendam tijdens de ronde) 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 13), ambtenaren, en 
burgers/afgevaardigden organisaties. 

Woordvoerders  Heine (CDA), Barendse (D66), Bolleman (GroenLinks), Frijns (SAB), Gilissen 
(50PLUS), Beckers (VVD), Geurts (PVV), Willems (SPM), Martens (Groep 
Gunther), Schut (SP), Bourgignons (PvdA), Mommers (PVM).  

Voorzitter  René Betsch 

Secretaris  Kelsey Bouwmeester 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallele sessies. Tevens schetst hij de inhoud en het verloop van deze ronde. 
Vervolgens opent een woorvoerder de bespreking met een reactie op de 
inspreekronde over dit onderwerp. De woordvoerder geeft aan ontzet te zijn 
over het gebruik van de kwetsende term in de schriftelijke bijdrage van een 
inspreker en spreekt haar verontwaardiging uit. De wethouder sluit zich hierbij 
aan, en distantieert zich van de terminologie zoals gebruikt door de inspreker. 
Daarbij spreekt de wethouder zich uit tegen de opmerking van de inspreker 
waarin hij de loyaliteit van de Maastrichtse ambtenaren in twijfel heeft 
getrokken. Vervolgens spreken alle aanwezige fracties 1 voor 1 hun ontzetting 
uit over de gebruikte term en wordt afgesproken een gezamelijke brief te 
schrijven aan de inspreker waarin dit aan hem wordt gecommuniceerd.   
 
De ronde wordt voortgezet waarbij de aanwezige woordvoerders vragen 
stellen en opmerkingen maken over o.a: parkeren door hotelbezoekers, de 
bevoorrading van het hotel en de daaruit volgende verkeersdrukte, mogelijke 
overlast op de binnenplaats, de unieke aspecten van het hotel, de rol van de 
gemeenteraad in het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen en 
vergunningen, hoogbouwtoren, notariële acte, het bekijken van mogelijke 
alternatieven van de locatie, horeca invulling, rol en rapport van de 
welstandcommissie. 
 
Wethouder Jongen - ambtelijk ondersteund - beantwoordt de vragen en zegt 
toe de bezettingsgraad van de q-park met de raad te delen, indien dit mogelijk 
blijkt. Er is geen behoefte aan een tweede termijn. 
 
Aan het einde van de ronde vraagt de voorzitter of het voorstel door kan gaan. 
Een aantal woordvoerders gaf aan terug te gaan naar de fracties, zodat het 
voorstel doorgaat naar de raadsvergadering maar het nog niet duidelijk is of 
het een hamerstuk betreft. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 



 

 

 

 

 

 

Toezeggingen  1. De griffie bereidt een brief voor aan Stichting Buurtplatform Argus 

namens de raad waarin de afkeuring van de raad over de kwetsende 

term in de schriftelijke bijdrage duidelijk gecommuniceerd wordt.  

2. Wethouder Jongen zegt toe de bezettingsgraad van de q-parking na te 

gaan en deze indien mogelijk te delen met de raad. 

 

Rondebriefje Raadsronde 

Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Grand Hotel Boschstraat 76 / Batterijstraat 
13-15-17 

Datum 24 september, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar EJA Smeets 
Telefoonnummer: 043-350 4595 
Eugene.Smeets@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Afgeven verklaring van geen bedenkingen. Op grond van de afgegeven 
verklaring kan het College van BenW de omgevingsvergunning verlenen. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

De planontwikkeling is geruime tijd gaande. De ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen (afgegeven 16 april 2019) respectievelijk de ontwerp 
omgevingsvergunning (2 mei 2019) hebben 6 weken ter visie gelegen. Er 
konden zienswijzen worden ingediend tegen beide besluiten, hetgeen is 
gebeurd. Op 13 mei 2019 heeft er een info-middag voor de direct 
omwonenden plaatsgevonden. 

Thans ligt een zienswijzenrapportage respectievelijk een raadsvoorstel voor, 
waarbij gevraagd wordt om in te stemmen met de standpuntbepaling 
respectievelijk waarbij gevraagd wordt om de verklaring van geen bedenkingen 
af te geven. 

De indieners van de zienswijzen worden nader geinformeerd over de 
behandeling van de standpuntbepaling m.b.t. de ingediende zienswijzen. 

Inhoud  De te verlenen omgevingsvergunning heeft betrekking op de vestiging van een 
5-sterrenhotel. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Nadat de omgevingsvergunning is verleend, wordt dit bekendgemaakt op de 
reguliere wijze. De reguliere rechtsbeschermingsmogelijkheden staan open. 

 


