
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde 

Onderwerp  Landbouwbelang 

Datum Behandeling  28 mei 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Krabbendam 

Aanwezig  De wethouder, woordvoerders, ambtenaren en toeschouwers op de publieke 
tribune  

Woordvoerders  De dames Van de Wouw (VVD), Nuyts (LPM), Meijer-Coninx (50PLUS), 
Slangen (PvdA). 
De heren Van der Gugten (GroenLinks), Barendse (D66), Gorren (SAB), 
Geurts (PVV), Brüll (CDA), Smeets (PVM), Mermi (SPM), Vrehen (SP), 
Raike (Groep Gunther), Lurvink (M:OED). 

Voorzitter  Dhr. J. Steijns 

Secretaris  Dhr. Jutten  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter 
geeft het woord aan de wethouder voor een toelichting op de stukken, 
waaronder de voorgestelde voorwaarden voor de tender. Vervolgens is er 
gelegenheid voor woordvoerders om vragen te stellen aan de wethouder. Er 
worden onder andere vragen gesteld over de financiële details van het 
voorstel en over de voorwaarden van de tender. De vragen worden door de 
wethouder (met ambtelijke ondersteuning) beantwoord. Enkele vragen 
worden nog schriftelijk beantwoord. De voorzitter sluit hierna de vergadering. 
Op 4 juni 2019 vindt een stadsronde plaats over dit onderwerp. Hierna zal nog 
een raadsronde plaatsvinden, waarin de raad met elkaar in debat gaat over 
het voorstel. 

Toezeggingen  De wethouder zegt toe om meer informatie te delen met de raad over de 
totstandkoming van het minimale bedrag van € 4 miljoen, genoemd in de 
tendervoorwaarden. 
 
De wethouder zegt toe een historisch overzicht te verstrekken inzake de 
kosten die de gemeente heeft gemaakt rondom het landbouwbelang. 
 
De wethouder zegt toe enkele openstaande vragen schriftelijk te 
beantwoorden over juridische termijnen rondom de tender en aanvullende 
kosten over het samenstellen van bijvoorbeeld een beoordelingscommissie. 
 
De wethouder zegt toe een nadere specificatie aan te leveren van de 
benodigde € 1.35 miljoen voor de renovatie van het Kunstfront. 

 

Rondebriefje Informatieronde 

Onderwerp Landbouwbelang 

Datum 28 mei, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar GEMM Bartholomée 



 

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummer: 043-350 4601 
Guid.Bartholomee@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad wordt geïnformeerd over de wijze waarop het eerder genomen 
raadsbesluit om te gaan tenderen wordt uitgevoerd. Een drietal actuele 
ontwikkelingen worden daarbij ter kennis gebracht aan de raad. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In 2017 heeft de raad besloten om gesprekken te voeren met enkele 
marktpartijen over de herontwikkeling van het Landbouwbelang. Nu deze 
gesprekken niet het gewenste resultaat hebben opgebracht wordt -conform 
raadsbesluit- een tender voorbereid. 

Inhoud  Het college stelt de raad in kennis van de voorbereiding van de 
tenderprocedure waartoe de raad eerder heeft besloten.  
Daarbij wordt aan de raad voorgesteld  om de prijs-kwaliteitverhouding vast te 
stellen op 50%-50% en om een minimumprijs van € 4 mio te hanteren.  
Gelijktijdig wordt de raad ervan in kennis gesteld dat er geen mogelijkheden 
worden gezien om de activiteiten van de vrijplaats ter plekke een-op-een te 
handhaven. Als de raad kiest voor verplaatsing op verzoek van de vrijplaats 
komt het pand Kunstfront op de Radiumlocatie daarvoor het meest in 
aanmerking.  
De raad wordt tevens in kennis gesteld van het initiatief van Zuyd Hogeschool 
inzake concentratie van het kunstvakonderwijs op een deel van de locatie 
Landbouwbelang, van het initiatief van de vrijplaats om de activiteiten op het 
Landbouwbelang te handhaven en uit te breiden en van de 
haalbaarheidsstudie Sappi Zuid. Verder wordt de raad meegenomen in enkele 
(theoretische) scenario’s rondom de herontwikkeling met de financiële impact 
per scenario. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren over de uitvoering van het eerder genomen 
raadsbesluit, te beslissen over de tendervoorwaarden prijs-kwaliteit en 
minimumprijs en kennis te nemen van een drietal actuele ontwikkelingen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, zie bijgaande lijst 

Vervolgtraject De stadsronde zal plaatsvinden op 4 juni 2019 en vervolgens vindt er een 
raadsronde en een raadsvergadering plaats. 

 


