
Besluitenlijst Raadsronde
Onderwerp Startdocument Plan van transformatie ENCI-gebied

Datum Behandeling 10 maart 2020 en 11 maart 2020

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam

Aanwezig Woordvoerders, wethouder, ambtenaren en 10 mensen op de publieke 
tribune.

Woordvoerders Dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Beckers (VVD), dhr. Willems (SPM), 
dhr. Barendse (D66), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Jacobs/mw. Slangen 
(PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Brüll/dhr. Quaaden (CDA), 
dhr. Frijns (SAB), dhr. Bronckers (50PLUS), Mw. Schut (SP).

Voorzitter Dhr. Severijns

Secretaris Dhr. Jutten

Samenvatting en 
afspraken 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Woordvoerders 
bespreken een startdocument waarin de uitgangspunten staan verwoord 
waarmee het college het gesprek aangaat met de overige betrokken partijen in 
dit traject. Partijen geven aan dat zij overwegen enkele beslispunten te 
amenderen. Woordvoerders gaan hierover uitvoerig met elkaar in debat. Ook 
worden er vragen gesteld aan de wethouder. Deze worden door de wethouder 
beantwoord. De raadsronde wordt vanwege tijdsgebrek op 10 maart 2020 om 
20:30 uur geschorst.

Op 11 maart 2020 om 18:30 uur wordt de raadsronde hervat. De wethouder 
gaat door met het beantwoorden van vragen in zijn eerste termijn. Hierna 
krijgen woordvoerders gelegenheid te reageren in de tweede termijn. Er 
worden nog enkele standpunten gewisseld en vragen gesteld. De wethouder 
beantwoordt nog enkele nieuwe vragen, waarna de voorzitter concludeert dat 
het stuk rijp is voor besluitvorming in de raadsvergadering van 24 maart 2020.

Rondebriefje Raadsronde
Onderwerp Startdocument Plan van transformatie ENCI-gebied

Datum 10 maart 2020

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Behandelend ambtenaar KA Gybels
Telefoonnummer: 043-350 4678
Karin.Gybels@maastricht.nl

Doel van de bijeenkomst Debat

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit? 

De gemeenteraad



Verloop voorgaande 
proces

11 juni 2018: werkbezoek aan de groeve door leden van de gemeenteraad en 
provinciale staten. 

28 augustus 2018: informatieronde waarin de dilemma’s en scenario’s bij 
uitwerking van het PvT zijn voorgelegd.

17 november 2018: stadsronde waarin 6 scenario’s en de opties voor 
waterrecreatie zijn toegelicht.

27 augustus 2019: informatieronde waarin de stand van zaken over het PvT is 
toegelicht voor wat betreft: 

- de scenariokeuze en thema’s die van belang zijn in deze keuze; 
- de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak 

Stikstof en de consequenties daarvan voor realisatie van het PvT voor 
het ENCI-gebied. 

1 februari 2020: gecombineerde informatiebijeenkomst en stadsronde waarin:
- een presentatie gegeven is over de stand van zaken en de 

voorgestelde beslispunten in het startdocument;
- discussie heeft plaatsgevonden tussen de circa 100 deelnemers (leden 

gemeenteraad en provinciale staten, betrokken partijen/organisaties, 
bewoners en overige betrokkenen). 

18 februari 2020: stadsronde waarin de raad discussie heeft gevoerd met 
bewoners en betrokken partijen. 

Inhoud De bij het PvT betrokken partijen hebben afgesproken samen te werken aan 
een aangepast eindbeeld, waarmee op realistische wijze wordt voldaan aan de 
ambities van het PvT. Het college vraagt het standpunt van de gemeenteraad 
over de belangrijkste thema’s waarbij aanpassing (mogelijk) aan de orde is. 
Voorstellen hiervoor zijn opgenomen in het Startdocument Plan van 
Transformatie ENCI-gebied. In de Notitie die als bijlage bij het Startdocument 
is gevoegd, is een uitgebreide toelichting op en onderbouwing van de 
voorstellen te vinden. Deze informatie is toegelicht in een presentatie tijdens 
de gecombineerde informatiebijeenkomst en stadsronde op zaterdag 1 februari 
in AINSI. Op verzoek van enkele fractie heeft er een extra stadsronde 
plaatsgevonden op 18 februari 2020.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd

Besluitvorming voor te bereiden

Vervolgtraject 24 maart 2020 Raadsvergadering: besluitvorming over het Startdocument


