
 
 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 
Onderwerp  Milieuzone Maastricht 

Datum Behandeling  26 februari 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Krabbendam  

Aanwezig  20 toeschouwers op de publieke tribune; ambtenaren, wethouder 
Krabbendam  

Woordvoerders  De dames Eurlings (D66), Schut (SP), Slangen (PvdA), Maassen (M:OED), Heine 
(CDA).  
De heren Geurts (PVV), Smeets (PVM), Beckers (VVD), Bronckers (50PLUS), 
Mermi (SPM), Gorren (SAB), Van der Gugten (GroenLinks).   

Voorzitter  Mevr. van Ham  

Secretaris  Dhr. Jutten  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering. Dhr. Smeets (PVM) doet het voorstel om 
enkele insprekers kort aan het woord te laten. Een meerderheid aan 
woordvoerders stemt daarmee in. Dhr. ten Haaf (Centrummanagement 
Maastricht) en mevr. Versteegh (SIM) delen alsnog hun inspreekbijdrage met 
de raad.   
  
Vervolgens is het woord aan de raad. Woordvoerders delen hun bijdragen 
inzake het voorliggende raadsvoorstel en stellen vragen aan de wethouder. 
Deze vragen gaan onder andere over de kosten van het invoeren van een 
camerasysteem en de effecten van een milieuzone op gezondheid en klimaat, 
maar ook op de economie in de binnenstad. Woordvoerders gaan tevens met 
elkaar in debat over standpunten inzake het invoeren van een milieuzone.  
  
De wethouder gaat in zijn eerste termijn in op de vragen van woordvoerders. 
Vragen van enkele fracties worden beantwoord en er volgt een debat over de 
scope en interpretatie van het voorliggende stuk in relatie tot wensen en 
bedenkingen van de raad. Vanwege tijdsgebrek kunnen niet de vragen van alle 
fracties worden beantwoord. 
  
De voorzitter concludeert dat de ronde niet worden afgerond binnen de 
ingeplande tijd. Zij geeft aan dat het presidium zal worden geadviseerd een 
vervolg-raadsronde in te plannen.   

Toezeggingen  De wethouder zegt toe de scope (en de enige juiste interpretatie hiervan) 
voorafgaand aan het vervolg van de raadsronde op te helderen middels 
raadsinformatiebrief. 

 

Rondebriefje Raadsronde 
 

Onderwerp Milieuzone Maastricht 

Datum 26 februari 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 7 Volksgezondheid en milieu 



 
 

 

Behandelend ambtenaar AJJ Vermeulen 
Telefoonnummer: 043-350 4402 
Astrid.vermeulen@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Bijgaand raadsvoorstel met bijlagen bespreken met het verzoek aan te geven 

of de raadsleden: 

1. Te besluiten dat, gezien het landelijke harmonisatievoorstel, het invoeren van 

een milieuzone met vignetten niet mogelijk is en de uitwerkingsopdracht 

hiertoe in te trekken. 

2. Kennisnemend van de resultaten van de uitwerkingsonderzoeken, akkoord te 

gaan met het wijzigen van de scope naar een milieuzone waarbij de 

handhaving niet met vignetten maar met camera’s plaatsvindt. 

3. De verdere voorbereiding van de implementatie van een milieuzone in 

Maastricht uit te stellen tot 

het moment dat er positief zicht is op de juridische handhaafbaarheid van 

Belgische en Duitse kentekens. 

4. Het college opdracht te geven het voorstel voor het invoeren van een 

milieuzone ter definitieve besluitvorming aan de raad voor te leggen op het 

moment dat zicht is op de juridische handhaafbaarheid van Belgische en 

Duitse kentekens. 

Vorm bijeenkomst 

 
De stadsronde heeft plaatsgevonden op 22 januari 2019. In de raadsronde 
staat het debat tussen raadsfracties centraal.  
 

 
Wie neemt uiteindelijk het 
besluit? 

Gemeenteraad  

Verloop voorgaande 
proces 

Aanleiding is de motie ‘Luchtkwaliteit binnenstad’ en motie ‘Uitwerking 
Infrastructuur’. 

Tijdens de stadsronde op 15 december 2015 is de onderzoeksaanpak 
besproken. 

De uitwerking van de mogelijke maatregelen zijn besproken tijdens een 
stadsronde op 28 juni 2016. 

De resultaten van deze uitwerking heeft, middels een raadspeiling op 31 
januari 2017 geleid tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. 
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft uw raad op 13 maart 2018 het college 
opdracht gegeven tot uitwerking van een voorstel tot invoering van een 
milieuzone middels het Duitse vignetsysteem. 

Inhoud In de stadsronde op 22 januari 2019 is het proces en de resultaten van de 
haalbaarheidsstudie kort geschetst en zijn vanuit de inwoners, 
belanghebbenden en het bedrijfsleven van Maastricht signalen afgegeven 
aan de aanwezige raadsleden over de voorgestelde besluitvorming. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Kennis te nemen van de uitwerkingsonderzoeken en op basis daarvan een 
standpunt bepalen over het voorstel tot het wijzigen van de scope en het 
voorleggen van een definitief voorstel betreffende de invoering van een 
milieuzone zodra de staatssecretaris duidelijkheid heeft geboden wanneer 
sprake zal zijn van kentekengegevensuitwisseling met België en Duitsland. 

Vervolgtraject Besluitvorming gemeenteraad 19 maart 2019.  
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