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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Raadsleden en burgers hebben de gelegenheid gekregen om hun visie en 
reactie te geven op: 

1. Nota beantwoording van zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie 

Maastricht 2040 

2. Voorstel voor wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen Ontwerp 

Omgevingsvisie Maastricht 2040 

3. Omgevingsvisie Maastricht 2040 - deel 1 

4. Omgevingsvisie Maastricht 2040 - deel 2 

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. 

Vorm bijeenkomst Stadsronde  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

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.  

- 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  Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 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. 
 
In de stadsronde krijgen aanwezigen de gelegenheid om hun visie en reactie 
te geven op de beantwoording van de zienswijzen, de voorgestelde wijzigingen 
naar aanleiding van de zienswijzen en de Omgevingsvisie Maastricht 2040 
(deel 1 en deel 2). Indien nodig wordt informatieve vragen beantwoord.   
 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Kennis te nemen van de visies en reacties van burgers en partijen. Daarnaast 
eventueel zelf reageren op de stukken en/of de reacties van anderen.  

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Ja: op basis van een uitgebreide stakeholderanalyse worden diverse 
organisaties uit verschillende domeinen en sectoren uitgenodigd om bij de 
stadsronde aanwezig te zijn. Burgers en partijen die eerder in het proces 
betrokken zijn geweest, ontvangen ook een uitnodiging. 

Vervolgtraject Streven is om na de stadsronde van 10 maart een raadsronde te organiseren 
op 24 maart. Vervolgens worden op 7 april de stukken ter besluitvorming 
voorgelegd in de Raadsvergadering.   
 

 


