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Maastricht, 5 december 2019 

 

Geacht College, 

 

Woensdag aanstaande staat de raadsronde over de ambtelijke samenwerking tussen Meerssen en 

Maastricht op de agenda en op dinsdag 17 december wordt dit onderwerp in de raadsvergadering 

behandeld. Volgens het raadsvoorstel wordt er op dit moment gestuurd op de ingangsdatum van 1 

januari 2021. 

 

De invoeringsdatum voor de Omgevingswet is ook 1 januari 2021. De Minister voor Milieu en Wonen 

heeft dit op 29 november jongstleden nogmaals bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. De 

invoering van de Omgevingswet wordt ook wel de vierde decentralisatie genoemd en brengt een 

enorm veranderingsproces voor onder andere gemeenten met zich mee. De afgelopen jaren is er 

binnen de gemeente Maastricht, ambtelijk en bestuurlijk, al veel voorbereid voor de invoering van de 

Omgevingswet en de komende tijd zal er nog veel gevraagd worden van ambtelijke en bestuurlijke 

zijde om het van rechtswege ingaan van het Omgevingsplan per 1 januari 2021 goed te laten 

verlopen. 

 

Een lastige opgave, maar door de adequate aanpak van de gemeente Maastricht en de goede 

scholingsprocessen die binnen de ambtelijke organisatie hebben plaatsgevonden/plaatsvinden, is de 

VVD Maastricht ervan overtuigd dat de gemeente hierin zal slagen. 

 

Indien de samenwerking tussen Maastricht en Meerssen tot stand komt, dan betekent dit dat de 

huidige ambtenaren van de gemeente Meerssen in dienst zullen komen van de gemeente 

Maastricht. In het kader van het zojuist geschetste over de implementatie van de Omgevingswet, 

willen wij de volgende vragen stellen: 

 

1. In welke mate is de ambtelijke organisatie van Meerssen voorbereid op de implementatie 

van de Omgevingswet? Is die mate van voorbereiding vergelijkbaar met die van de 

ambtelijke organisatie van Maastricht? 



2. In hoeverre is de gemeente Meerssen op bestuurlijk niveau voorbereid voor de 

implementatie van de Omgevingswet? Is er al een (Ontwerp) Omgevingsvisie in 

voorbereiding in de gemeente Meerssen? 

3. Om het van rechtswege ingaan van het Omgevingsplan per 1 januari 2021 goed te laten 

verlopen vindt er binnen de gemeente Maastricht een grootschalige opschoningsactie van 

regelgeving plaats. Daarnaast dient de informatie op overheid.nl over lokale regelgeving met 

betrekking tot de omgeving, volledig overeen te komen met de vastgestelde regelgeving 

binnen de gemeente. Is er, net zoals in de gemeente Maastricht, in de gemeente Meerssen 

een soortgelijk project gaande? 

Indien er uiteindelijk besloten wordt inderdaad de ambtelijke samenwerking door te zetten, 

dan betekent dit dat de nieuwe organisatie naast de implementatie van de Omgevingswet in 

Maastricht, ook de implementatie van de Omgevingswet in Meerssen moet gaan uitvoeren. 

 

4. Is er binnen de huidige ambtelijke organisatie van Meerssen genoeg capaciteit aanwezig om 

het extra werk dat de nieuwe organisatie krijgt op te vangen? Met andere woorden, zou de 

samengevoegde ambtelijke organisatie het aankunnen om voor twee gemeenten het 

implementatieproces van de Omgevingswet voort te zetten? 

5. Hoe zou de nieuwe ambtelijke organisatie ermee om moeten gaan als de Omgevingsvisie van 

de gemeente Meerssen op sommige gebieden wellicht sterk zal afwijken van die van de 

gemeente Maastricht? Hoe gaat de nieuwe ambtelijke organisatie ermee om als er 

tegenstrijdigheden tussen beide documenten zouden bestaan? 

6. Welk College van B&W zal de bestuurlijke en politieke verantwoording dragen voor het 

implementatieproces van de Omgevingswet voor de gemeente Meerssen? Welk College van 

B&W is verantwoordelijk voor het geschikt maken van de nieuwe ambtelijke organisatie die 

zowel zal moeten werken aan het implementeren van de Omgevingswet in de gemeente 

Maastricht als in de gemeente Meerssen? 

 

Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen voor de raadsronde van 11 december. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nicky Beckers   Michel Severijns 

Burgerlid   Fractievoorzitter 


