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Aanwezig

Woordvoerders, de wethouder, ambtenaren en 30 toeschouwers op de
publieke tribune.

Woordvoerders

De dames Heine (CDA), Nuyts (LPM), Fokke (PvdA), Maassen (M:OED), Schut
(SP).
De heren Beckers (VVD), Geurts (PVV), Smeets (PVM), Gorren (SAB), Barendse
(D66), Mermi (SPM), Gunther (GG), Bolleman (GroenLinks).

Voorzitter

Dhr. Severijns

Secretaris

Dhr. Jutten

Samenvatting en
afspraken

De voorzitter opent de vergadering. Het betreft vanavond een voortzetting van
de raadsronde van 26 februari 2019. De wethouder was aan het einde van de
vorige ronde bezig met zijn eerste termijn en zet deze voort. Hij gaat in op de
openstaande vragen van fracties, die vorige keer niet konden worden
beantwoord. Via interruptie worden meerdere vragen gesteld, o.a. om meer
duidelijkheid te krijgen over de scope van het voorstel - gaat het over inhoud,
over procedure, of over beiden? Dit blijkt nog niet duidelijk voor alle
woordvoerders. Ook is de betekenis van enkele beslispunten in het
raadsvoorstel niet voor iedereen even helder. Er volgt een discussie. Na
verschillende interrupties en debatten zijn alle openstaande vragen
beantwoord. Vanwege tijdsgebrek kan de ronde echter niet worden voortgezet
in deze bijeenkomst. Het presidium wordt verzocht het vervolg van deze
raadsronde op korte termijn in te plannen. Hier stemmen alle aanwezige
woordvoerders mee in.
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AJJ Vermeulen
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Doel van de bijeenkomst

Bijgaand raadsvoorstel met bijlagen bespreken met het verzoek aan te geven
of de raadsleden:
1.

2.

3.

4.

Te besluiten dat, gezien het landelijke harmonisatievoorstel, het invoeren van
een milieuzone met vignetten niet mogelijk is en de uitwerkingsopdracht
hiertoe in te trekken.
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.
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.
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

Plenaire bespreking waarbij inwoners, belanghebbenden, het bedrijfsleven en
raadsleden in gesprek gaan over de resultaten van de onderzoeken, 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.

Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

Raad

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 wordt het proces en de resultaten van de
haalbaarheidsstudie kort geschetst en kan vanuit de inwoners,
belanghebbenden en het bedrijfsleven van Maastricht signalen afgegeven
worden 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.

Worden er extra partijen
uitgenodigd voor de
stadsronde

Ja, Platform Luchtkwaliteit met vertegenwoordiging van ROVER Afdeling
Limburg, EVO Zuid-Nederland, Fietsersbond, Federatie Ondernemers Ver.
Maastricht, GGD Zuid Limburg, Provincie Limburg, Q-park Nederland, Stichting
milieufederatie Limburg, Transport en Logistiek Nederland (TLN),
Milieudefensie Maastricht, Veolia/Arriva, VOC Maastricht, Filterdetunnel, CNME
Maastricht en regio, Stichting Sint Pietersberg Adembenemend (SPA),
Ondernemend Wyck, Samenwerkende Industrie Maastricht (SIM), Universiteit
Maastricht Vakgroep GRAT, Maastricht Bereikbaar, Milieudefensie Maastricht
(voorheen Stichting Klaor Loch), Tongerseweg Veilig, FEHAC, ANWB,
vertegenwoordigers marktondernemers en vertegenwoordigers van wijk- en
buurtraden in Maastricht centrum en omgeving.

Vervolgtraject

Besluitvorming raad 19 maart 2019.

