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Geachte heer Van der Gugten en heer Passenier, 

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader 
van artikel 47 van het Reglement van Orde. 

Vraag 1: 
Maastricht-LAB kreeg bij de beslispunten 2.1 en 2.5 nadrukkelijk een taak toebedeeld bij de daar 
genoemde onderzoeken. Hoe zijn inmiddels deze onderzoeken verlopen en wat hebben zij 
opgeleverd aan conclusies en ontwikkelmogelijkheden? 

Antwoord 1: 
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Er zijn al bevindingen van Maastricht-LAB ter kennis gebracht 
van de raad bij raadsvoorstel 59-2018 d.d. 3 juli 2018. Mede op basis daarvan is de besluitvorming 
door het college in voorbereiding. Middels de raadsinformatiebrief van 30 Januari 2019 is 
aangegeven dat binnen afzienbare periode een voorstel zal worden geagendeerd. 

Vraag 2: 

Als er nog geen resultaten te melden zijn, wanneer kunnen we die dan verwachten? 

Antwoord 2: 

Zie beantwoording vraag 1. 

Vraag 3: 
Welke rol speelt Maastricht-LAB op dit moment in deze casus en wat valt als gevolg daarvan aan 
resultaat nog te verwachten? 

! 
Antwoord 3: 

Maastricht-LAB speelt op dit moment geen rol meer in deze casus. 

Vraag 4: 
Indien Maastricht-LAB inmiddels geen rol meer speelt, wanneer, op welke wijze en waarom is haar 
rol dan afgerond? Is het onderzoek door anderen voortgezet en zo ja, waarom heeft u het beëindigen 
van de rol van Maastricht-LAB niet aan de raad gemeld? Haar rol In dezen wordt immers 2x 
nadrukkelijk vermeld. 
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Antwoord 4: 
Maastricht-LAB heeft na een intensieve onderzoeksperiode (circa 10 uur per week vanaf de zomer 
van 2017) In het najaar van 2018 haar bevindingen gemeld aan het college van B&W ten behoeve 
van de besluitvorming inzake het Landbouwbelang. Het onderzoek is in het najaar van 2018 
afgerond: de activiteiten van het Landtjouwbelang zijn in kaart gebracht; er is gesproken met 
Initiatiefnemers die zich hadden gemeld voor de mogelijke ontwikkeling van het Landbouwbelang of 
zij mogelijkheden zagen om de activiteiten van het Landbouwbelang te incorporeren in hun plannen 
en er zijn alternatieve locaties bekeken voor de activiteiten die in het Landbouwbelang plaatsvinden. 
Aanvullend heeft Maastricht-LAB nog tijd en énergie gestoken in het van de grond krijgen van een 
gedragen toekomstvisie door de bewoners en sleutelvrienden van het Landbouwbelang. Het 
afronden van dezé werkzaamheden door Maastricht-LAB is niet expliciet aan de raad gemeld. Het 
onderzoek is weliswaar afgerond maar besluitvorming door het college van B&W nog niet. Het 
melden van uitkomsten van de werkzaamheden is niet opportuun. Het leek ons derhalve gepaster 
om de raad te informeren wanneer het collegebesluit -mede op basis van de bevindingen- genomen 
is. 

Vraag 5: 
Tot slot, welke Input met welke gevolgen heeft de inbreng van Maastricht-LAB gehad of zal het 
hebben bij het Inrichten van het vervolgproces van de herontwikkeling van betrokken gebouw? 

Antwoord 5: 
De bevindingen van Maastricht-LAB dienen allereerst als belangrijke bron van informatie met . 
t)etrekking tot de activiteiten die in het Landbouwbelang plaatsvinden. Ook hoe marktpartijen 
aankijken tegen de activiteiten in relatie tot herontwikkelingsvarianten. Daarnaast wordt belangrijke h-j 
input geleverd voor de afweging tussen verschillende toekomstvarianten van het Landbouwt)elang ^ 
voor de besluitvorming van het college van B&W. Pas na het besluit van het college van B&W is r fQ 
duidelijk wat de gevolgen zijn geweest van de inbreng van Maastricht-LAB en kan worden ^ -
aangegeven of een rol van Maastricht-LAB in de toekomst aan de orde is. Een verdere rol voor 
Maastricht-LAB ligt evenwel niet voor de hand. Zoals uw raad ook aangeeft in het amendement had 
Maastricht-LAB in dit proces een rol als "instrument van onderzoek', welke is afgerond met de 
oplevering van het onderzoeksrapport. De begeleiding van de ontwikkeling van de locatie 
Landbouwbelang ligt bij de projectorganisatie. Daarnaast is tijdens de besluitvorming over de door 
Maastricht-LAB opgeleverde evaluatie broedplaatsenbeieid door de raad vastgesteld dat verdere 
ondersteuning en herontwikkeiing van broedplaatsen in het algemeen belegd is bij de 
accountmanager broedplaatsen en niet meer bij Maastricht-LAB. Het college van B&W zal mede op 
basis van bovenstaande overwegingen een besluit nemen over de inzet van de ambtelijke 
organisatie voor de ontwikkeling van deze locatie. 

Vraag 6: 
Kunt u de raad een rapportage van de actuele ontwikkelingen in dit dossier doen toekomen? 
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Antwoord 6: 
Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 1 is er een integraal voorstel in voorbereiding en 
wordt dit binnen afzienbare periode aan de raad voorgelegd. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

de seccfitaris de burgeme^ 
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