
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Structuurvisie Wonen Zuid Limburg: schrappen compensatiemethodiek en 
aannemen beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’  

Datum 12 januari, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Heijnen 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar SM Mestrom 
Telefoonnummer: 043-350 4374 
Suzanne.Mestrom@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

De versoepelde beleidsregel is afgestemd in het bestuurlijke overleg Wonen 
Zuid-Limburg en met de provincie Limburg. Deze beleidsregel is een 
addendum bij de reeds door de raad vastgestelde Structuurvisie Wonen Zuid 
Limburg. De gemeenten in Zuid-Limburg leggen deze nieuwe beleidsregel de 
komende maanden (vanaf december 2020) voor aan hun gemeenteraad. De 
beleidsregel geeft uitvoering aan de door de raad aangenomen motie ‘Bouwen 
zonder vertragende regels voor Maastricht’. De beleidsregel draagt tot slot bij 
aan aandachtspunten die eerder door de raad, en in de raadswerkgroep 
Wonen, zijn aangegeven in de door de raad vastgestelde Woonvisie 
Maastricht 2018: 

•  Aandacht voor de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters; 

•  Voldoende woningen voor middeninkomens; 

•  Balans tussen vraag naar en behoud van voldoende betaalbare 
(huur)woningen; 

•  Vasthouden aan de koers uitgezet in de woningprogrammering en de 
structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, maar met oog voor het snel kunnen 
inspelen op tijdelijke tekorten en nieuwe markontwikkelingen. 

 

Inhoud  Als de raad instemt met de beleidsregel ‘Ruim baan voor goede 
woningbouwplannen’ wordt de beleidsregel ‘Tijdelijke versoepeling van de 
compensatiesystematiek van de SVWZL’ meer structureel gemaakt, verder 
uitgebreid en wordt voor goede plannen beleidsafspraak VI uit de 
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg - waarin staat dat met uitzondering van 
enkele plannen voor het overige alle nieuwe woningbouwinitiatieven 
gecompenseerd moeten worden - losgelaten. Gemeenten die de nieuwe 
beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ vaststellen 
hoeven goede plannen niet meer te compenseren, zodat de bouw van 
woningen waaraan dringend behoefte bestaat, gestimuleerd wordt.  
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Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Vanwege Corona-maatregelen de vergadering via de livestream te volgen.  

Vervolgtraject Wanneer de raad dit voorstel rijp acht voor behandeling dan ligt het 
raadsvoorstel 'Structuurvisie Wonen Zuid Limburg: schrappen 
compensatiemethodiek en aannemen beleidsregel ‘Ruim baan voor goede 
woningbouwplannen 2021’' voor besluitvorming voor tijdens de 
raadsvergadering van 9 februari 2021. 

 


