
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 

6 oktober 2020 
 
Aanvang:  6 oktober om 20:00 uur 
Vergaderlocatie: Digitaal – Microsoft Teams 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Dhr. H. Bodewitz 
 
Aanwezig raad (bij aanvang) (34): 
Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten 
(GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), 
dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns 
(VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est 
(50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
Verhinderd raad (5): Dhr. Brüll (CDA), mw. Fokke (PvdA), mw. Meese (PVM), mw. Maassen (Groep 
Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, Bastiaans, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
De voorzitter stelt voor om agendapunt Omgevingsvisie Maastricht 2040 als laatst te 
behandelen, en stemming over dit onderwerp en alle bijbehorende moties schriftelijk te 
laten verlopen. De agenda is met deze wijziging vastgesteld. 

 
2. Verslagen 

De verslagen en besluitenlijsten van 24 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 zijn 
vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken 
De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken van de voorgaande periode. 

 
4. Afleggen eed/belofte burgerleden 

Dhr. Jacobs (PvdA) legt de belofte af en dhr. Philipsen legt de eed af. 
 

5. Benoemen lid werkgeverscommissie 
Er is aangekondigd dat stembriefjes worden verstuurd aan aanwezige raadsleden inzake de 
benoeming van een raadslid tot lid van de werkgeverscommissie. 

 
Na het tellen van de schriftelijke stemming blijkt de volgende uitslag: Met 26 stemmen voor en 5 
stemmen tegen is mw. Demas (D66) benoemd tot lid van de werkgeverscommissie. 
 

6. Rekenkamer Rapport Shared Services Center (SSC) 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 



7. Bestuurlijk convenant Meerssen-Maastricht 
Met 33 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel unaniem afgewezen. 

 
Noot: Mw. Van Loo (CDA) kan vanwege technische redenen niet meestemmen inzake agendapunt 7: 
Bestuurlijk convenant Meerssen-Maastricht. Zij zou tegen het voorstel hebben gestemd, waarvan 
akte. 

 
8. Motie SP Raden in Verzet 

Voor de motie stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Janssen 
(CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems 
(SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), 
mw. Politsch (D66), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Limpens (VVD), dhr. 
Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther 
(Groep Gunther). 
 
Tegen de motie stemmen 2 raadsleden: Dhr. Severijns (VVD), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
De motie is aangenomen. 

 
Mw. Fokke (PvdA) betreedt de vergadering. 
 

9. Omgevingsvisie Maastricht 2040 
 
Noot: Vanwege de hoeveelheid stemmingen wordt besloten schriftelijk te stemmen over de moties en 
het raadsvoorstel. Onderstaand is het overzicht van de uitslag van de schriftelijke stemmingen. 

 
VVD Motie Omgevingsvisie van sectoraal naar integraal 
Voor de motie stemmen 29 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Janssen 
(CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems 
(SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), dhr. 
Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB). 
 
Tegen de motie stemmen 4 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts 
(LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
De motie is aangenomen. 
 
PvdA Motie Omgevingsvisie Maastricht 2040 TregaZinkwitterrein 
Voor de motie stemmen 12 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. 
Betsch (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther 
(Groep Gunther). 
 



Tegen de motie stemmen 21 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. 
Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse 
(D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
De motie is verworpen. 
 
PvdA Motie Omgevingsvisie Maastricht 2040 - Woningbouw op Zinkwitterrein en 
Tregaterrein te Limmel 
Voor de motie stemmen 12 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. 
Betsch (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther 
(Groep Gunther). 
 
Tegen de motie stemmen 21 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. 
Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse 
(D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
De motie is verworpen. 
 
SP Motie Omgevingsvisie 2040 Toevoegen woonvisie 
Voor de motie stemmen 11 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. 
Betsch (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
Tegen de motie stemmen 21 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. 
Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse 
(D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
De motie is verworpen. 
 
50PLUS Motie Omgevingsvisie 2040 Brusselsepoort niet aan te wijzen als zoekrichting P&R 
Voor de motie stemmen 8 raadsleden: Dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther 
(Groep Gunther). 
 
Tegen de motie stemmen 25 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. 
Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse 
(D66), Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV). 



 
De motie is verworpen. 
 
50PLUS Motie Omgevingsvisie 2040 P&R en nieuw station Maastricht Zuid 
Voor de motie stemmen 8 raadsleden: Dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther 
(Groep Gunther). 
 
Tegen de motie stemmen 25 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. 
Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse 
(D66), Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV). 
 
De motie is verworpen. 
 
50PLUS Motie Omgevingsvisie 2040 station Maastricht Noord 
Voor de motie stemmen 7 raadsleden: Dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Betsch (PVV), 
dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
Tegen de motie stemmen 26 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. 
Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse 
(D66), Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM). 
 
De motie is verworpen. 
 
CDA Motie Omgevingsvisie 2040 Behoud kleine groeimogelijkheden wonen 
Voor de motie stemmen 21 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Janssen 
(CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems 
(SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), 
dhr. Gorren (SAB), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
Tegen de motie stemmen 12 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. 
Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Van Est (50PLUS). 
 
De motie is aangenomen. 
 
CDA Motie Omgevingsvisie 2040 P&R voorzieningen 
Voor de motie stemmen 23 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Janssen 
(CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems 
(SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen 



(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), 
dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Gorren (SAB), dhr. 
Van Est (50PLUS). 
 
Tegen de motie stemmen 10 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. 
Betsch (PVV), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
De motie is aangenomen. 
 
CDA Motie Omgevingsvisie 2040 Toekomst transitiegebied Trega Zinkwit 
Voor de motie stemmen 22 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Janssen 
(CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems 
(SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), 
dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Gorren (SAB).  
 
Tegen de motie stemmen 11 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. 
Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
De motie is aangenomen. 
 
Raadsvoorstel 12-2020 - Omgevingsvisie Maastricht 2040 
Voor het raadsvoorstel stemmen 22 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. 
Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse 
(D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Gorren (SAB).  
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 11 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), 
mw. Slangen (PvdA), dhr. Gerats (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier 
(PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 


