
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Omgevingsvisie Maastricht 2040 

Datum Behandeling  23 september 2020 

Portefeuillehouder  Wethouders Krabbendam en Heijnen 

Aanwezig  Wethouders, woordvoerders, ambtenaren en secretaris. 

Woordvoerders  Dhr. Bolleman (GroenLinks), dhr. Mertens (D66), dhr. Beckers (VVD), 

dhr. Borgignons (PvdA), dhr. Frijns (SAB), mevr. Heine (CDA), mevr. 

Schut (SP), mevr. Lejeune (SPM), dhr. Bronckers (50PLUS), dhr. 

Smeets (PVM), mevr. Nuijts (LPM), dhr. Gunther (GG). 

Voorzitter  Dhr. Severijns 

Secretaris  Mevr. Heijboer 

Samenvatting en 

afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij 

benadrukt dat het prettig is dat het een fysieke vergadering betreft en 

vraagt aandacht voor de corona-maatregelen in de raadzaal. Vorige 

week op 16 september is de vergadering gestart en binnen 5 minuten 

gestopt vanwege technische problemen. Ten behoeve van de 

integraliteit start de vergadering opnieuw. Er zijn verschillende inwoners 

die bijdragen aangeleverd hebben. Deze zijn in het RIS opgenomen. Bij 

uitzondering is er meer tijd voorzien vanwege de complexiteit van het 

onderwerp.  

Er wordt uitvoerig discussie gevoerd over de wijk Limmel en het 

aanpalende Trega / Zinkwit-terrein en de mogelijke invulling van het 

gebied. Er worden twee moties aangaande dit onderwerp 

aangekondigd. Strekking is dat er gevraagd wordt geen PenR op het 

terrein te ontwikkelen en in te zetten op wonen. Debat spitst zich toe op 

het wel of niet nemen van onomkeerbare besluiten voor het gebied. Er 

wordt een gebiedsvisie in samenhang met woonprogrammering eind 

van dit jaar opgeleverd, cf eerdere aangenomen motie CDA 

Planontwikkeling Zinkwit- en Tregaterrein (Limmel) 10 maart 2020. 

Verschillende partijen vragen aandacht voor een hoofdstuk wonen in de 

Omgevingsvisie. Er wordt ook gesproken over het participatietraject dat 

vooraf ging aan de voorliggende Omgevingsvisie en de verwachtingen 

die inwoners daar bij hebben. Er worden vragen gesteld over de timing 

van de Omgevingsvisie, het moment van actualiseren en de 

samenhang met de nog komende visies en uitwerkingen. Luchtkwaliteit 

komt aan de orde en de gewenste normstelling. Ten slotte wordt de 

balans tussen economie/ toerisme versus leefbaarheid en omgeving 

aan de orde gesteld. 

 



 

 

 

 

 

 

Er worden verschillende complimenten voor het debat uitgesproken en 

er worden twee afspraken gemaakt: 

- Er wordt ambtelijk contact gezocht met 50PLUS over de nog 

openstaande vraag over o.a. het verdelingsvraagstuk. 

- Er worden onderzoeken die zijn gedaan onder bewoners en 

ondernemers over o.a. toerisme naar de raad gestuurd. 

PvdA, PVM en 50PLUS nemen het voorstel mee terug naar de fractie. 

De andere partijen vinden het voorstel rijp voor besluitvorming.  

Uiteindelijk sluit de voorzitter de vergadering. Het onderwerp wordt 

doorgeleid voor bespreking in de raadsvergadering op 6 oktober 2020.  

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040 

Datum 23 september, 2020 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar T Wanroij, van 
Telefoonnummer: 043-350 4598 
tim.van.wanroij@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 ontwikkeling van de Omgevingsvisie is opgesplitst in vier fasen: 

- Fase 1: intern (binnen de gemeente) inventariseren van opgaven en ambities. 
Deze fase is afgerond met een notitie ‘Verkenning van de Opgaven 
Omgevingsvisie’ in februari 2018. 

- Fase 2: extern én intern –  aanscherpen en prioriteren van opgaven en 
kansen, inclusief een verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen. Deze 
fase is afgerond met de ‘Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht’ in 
september 2018. 
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- Fase 3: extern én intern – reacties ophalen over de Discussienotitie 
Omgevingsvisie + concretiseren van de toekomstige agenda en 
realisatiestrategie. Deze fase is afgerond met een ‘Ontwerp Omgevingsvisie 
Maastricht 2040’ in juni 2019. 

- Fase 4: besluitvorming. Nadat de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage heeft 
gelegen, worden ingediende zienswijzen verwerkt en in het eerste kwartaal 
van 2020 een definitief voorstel voorgelegd aan de raad. 

Inhoud  In het kader van de brede implementatieopgave van de Omgevingswet wordt 
een Omgevingsvisie ontwikkeld. De Omgevingsvisie is één van de 
kerninstrumenten van de Omgevingswet en tevens het eerste kerninstrument 
dat door de gemeente Maastricht wordt opgeleverd. 

De gemeente Maastricht werkt sinds de zomer van 2017 aan een nieuwe 
Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vervangt de oude Structuurvisie en 
beschrijft de strategische langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving van Maastricht richting 2040. Ten behoeve van de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie heeft er een intensief en interactief 
participatieproces plaatsgevonden, waarvoor diverse stadsronden, open 
dialoogbijeenkomsten en aparte sessies met specifieke doelgroepen zijn 
georganiseerd. 

In juni 2019 heeft het college de Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040 
vastgesteld. Dit is een eerste versie van het eindproduct. Resultaten uit alle 
participatieronden zijn meegenomen in de inhoudelijke beleidskeuzes en 
uitwerking van voorgestelde ambities en maatregelen.  
 
Op 25 juni 2019 heeft het College van B&W de 'Ontwerp Omgevingsvisie 
Maastricht 2040' vastgesteld. Deze ontwerpnota heeft ter inzage gelegen van 
13 september t/m 24 oktober 2019. In deze periode zijn 36 zienswijzen 
ingediend. Voorliggend voorstel bevat de beantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen en een voorstel voor wijzigingen. Met het 
vaststellen van deze wijzigingen wordt tevens de Omgevingsvisie Maastricht 
2040 definitief vastgesteld en gepubliceerd. 

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 

In verband met de geldende maatregelen tegen de bestrijding van het 
Coronavirus, worden inwoners verzocht om online de bijeenkomst via de live-
stream bij te wonen.  

Vervolgtraject Streven is om na de raadsronde van 16 september, de Omgevingsvisie 
Maastricht 2040 op 6 oktober voor te leggen ter besluitvorming in de 
Raadsvergadering. 

 

 


