Besluitenlijst domeinvergadering fysiek
2 november 2021
Aanvang:
Vergaderlocatie:
Domeinvoorzitter:
Domeingriffier:

2 november om 17:00 uur
Maasmolen
Dhr. Betsch
Mevr. Heijboer

Aanwezige fracties: CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, SAB,
50PLUS, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, Groep Maassen, Lijst Imgriet Habets
Niet aanwezige fracties:, Groep Alexander Lurvink
Aanwezige domeinleden (26): Mat Brüll (CDA), Willy Quaaden (CDA), Jan Janssen (CDA), Ria Makatita
(SPM), Halil Mermi (SPM), Coen van der Gugten (GL), Saskia Hermens (GL), Harry Schouten (GL),
Harald Barendse (D66), Richard Wijnands (D66), Philip van Ballegooie (D66), Anita van Ham (PvdA),
Henri Borgignons (PvdA), Nicky Beckers (VVD), Jurgen van Heertum (VVD), Ariane Schut (SP), Jo
Smeets (Partij Veilig Maastricht), Alain Garnier (Partij Veilig Maastricht), Dennis Geurts (PVV), Jos
Martin (SAB), Willy Bronckers (50PLUS), Bennie van Est (50PLUS), Kitty Nuyts (LPM), John Gunther
(GG), Simona Maassen (Groen Maassen), Imgriet Habets (Lijst Imgriet Habets).
Aanwezig college:
Wethouders Aarts (bij agendapunt 1 tm 7), Heijnen (vanaf agendapunt 6) en Krabbendam (bij
agendapunt 1 tm 9 en 13).
1. Opening, agenda en verslag
De voorzitter opent de eerste domeinvergadering fysiek.
D66 geeft aan dat zij graag agendapunt 8 wil doorschuiven. Zij willen de stadsronde en de
voorbereiding van de besluitvorming niet tegelijk op een avond behandelen. Er zijn een
aantal fracties die het hiermee eens zijn. De voorzitter peilt via een stemming. Agendapunt 8
blijft op de agenda.
De agenda wordt vastgesteld, waarbij enige flexibiliteit betracht wordt.
Verslagen.
De verslagen en besluitenlijsten van 5 oktober en 16 oktober 2021 zijn vastgesteld.
2. Stadsronde Participatiebepalingen Omgevingswet
De domeinleden nemen kennis van de inbreng uit de stad. Er zijn 2 gesprekspartners:
- 1. Dhr H. Smeets, namens Buurtbalans
- 2. Dhr van Wissem, als inwoner. Heeft ook een schriftelijke bijdrage aangeleverd en staat in
het RIS.
Er worden geen toezeggingen en of afspraken gedaan.
3. Mededelingen incl. openstaande toezeggingen
Er zijn door de domeinleden geen mededelingen gedaan.
Wethouder maakt geen gebruik van de gelegenheid om stil te staan bij een toezegging.
4. Rondvraag aan het college

Er is vooraf door mevr. Hermens (GroenLinks) een vraag aangekondigd over pmd-afval.
Wethouder Aarts beantwoordt de vraag. Dhr. Barendse (D66) stelt een vraag over de
busroute, die anders is vormgegeven door de terrasuitbreiding vanwege Coronamaatregelen. De vraag wordt beantwoord door wethouder Krabbendam.
5. Jaarplanning
De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. Dhr. Barendse stelt voor om een extra
vergadering in te plannen om de onderwerpen van de volle agenda toch te kunnen afwerken.
De voorzitter neemt het signaal mee naar de agendacommissie.
6. RUD
Aanwezig zijn: mevrouw Kobes (Directeur RUD), de heren Lucassen (Adviseur Directie) en
Chrit Faarts (aanspreekpunt RUD voor Maastricht). De domeinleden zijn middels een
presentatie, gegeven door mevrouw Kobes, en aansluitende vragenronde geïnformeerd. Er
ontspint zich een gesprek over democratische legitimiteit en de noodzakelijke
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bestuurlijke sensitiviteit en uitvoeringsbeleid. Een aantal
fracties vragen om tijdig geïnformeerd te worden bij noodzakelijke budgetverhogingen,
voordat de begroting van de GR wordt behandeld in mei. De wethouder legt uit dat als het
geld gaat kosten, de RUD zeker terug komt naar de raad. De voorzitter neemt het signaal
mee naar de agendacommissie.
7. Programmabegroting
De domeinleden hebben voorafgaand reeds schriftelijke en met name technisch vragen
kunnen stellen.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Er worden verschillende politieke vragen gesteld over hardrijden en de mogelijkheid de
inrichting hierop aan te passen. Hierbij komt ook de rol van de politie tav handhaving en
mogelijke plaatsing van flitspalen aan de orde.
De vragen zijn beantwoord. Er zijn geen toezeggingen gedaan. Er zijn geen amendementen
en moties verkend.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Mevr. Hermens (GroenLinks) is verheugd dat er gewerkt wordt met de global goals. Zij merkt
verder op dat circulaire economie niet wordt genoemd in programma 3.
Er worden geen vragen gesteld. Er zijn geen toezeggingen gedaan. Er zijn geen
amendementen en moties verkend.
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Er worden geen vragen gesteld. Er zijn geen toezeggingen gedaan. Er zijn geen
amendementen en moties verkend.
8. Participatiebepalingen Omgevingswet
De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over voorliggend raadsvoorstel. De
vragen worden door de wethouder beantwoord met ondersteuning van mevr. De Jong
(projectleider Omgevingswet). Er wordt gesproken over de buitenplanse activiteiten en de
grenzen die hieraan gesteld worden. De lijst is samengesteld door twee jaar terug te kijken.
Ook komt de gedachte van de Omgevingswet aan de orde. De gemeente stelt voor een jaar
te oefenen en dan te evalueren. Er wordt aandacht gevraagd voor het Engels taalgebruik in

de handleiding. En er wordt aandacht gevraagd voor het verwachtingsmanagement van de
inwoners bij participatie en de vraag wie in welke gevallen belanghebbenden zijn.
Er zijn geen toezeggingen gedaan.
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te
behandelen in de raadsvergadering van 9 november 2021. Het is geen hamerstuk, sommige
fracties nemen het mee terug naar de fractie.
9. Verkeerstudie Stationsomgeving
De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over voorliggend raadsvoorstel. De
wethouder beantwoordt alle vragen met hulp van de ambtenaar, M. Terpstra,
(projectleider). Verschillende fracties geven aan graag verder te willen gaan en enigszins
teleurgesteld te zijn met het voorstel en tegelijkertijd ook graag voortgang te willen boeken.
Er wordt gesproken over sluipverkeer, het niet doorgaan van de pilot in Wijck en het
afsluiten van de Duitse poort, het tweerichtingsfietspad, de verkeersveiligheid, de raming
van de kosten, het verschil tussen voteren en reserveren, de samenhang in het voorstel en
de beslispunten en het streven om de Groene Loper 30 km zone te maken. Ook wordt
gesproken over eventuele rijksmiddelen en de noodzaak het voorstel tijdig door te geleiden
naar het rijk en het proces dat wordt doorlopen. De wethouder verzoekt de heer Janssen
(CDA) de signalen vanuit het buurtnetwerk met hem te delen, zodat bekeken kan worden
waaruit de ruis over het proces precies bestaat en zodat getracht kan worden deze weg te
nemen.
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel niet ter besluitvorming te
behandelen in de raadsvergadering van 9 november 2021. De domeinleden willen eind
november een nieuw vergadermoment plannen. De voorzitter zal een moment voorleggen
aan de agendacommissie. Voor dit overleg wordt er door de SP, D66, Partij Veilig Maastricht
en VVD een amendement samen met de wethouder voorbereid om tot een zo gedragen
mogelijk voorstel te komen.
10. Verordening betaalbare woningbouw Maastricht 2021 en verordening starterslening
Maastricht 2021
De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over voorliggend raadsvoorstel. Er
wordt gesproken over de huurprijzen, de 60% en of dit een harde eis moet zijn of een range,
de starterslening, de noodzakelijke regie en de noodzaak meer betaalbare woningen te
krijgen.
Er wordt afgesproken dat de heer Borgignons een rekenvoorbeeld maakt, waaruit blijkt dat
je met een inkomen van 65.000 een huis kan kopen van 325.000.
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te
behandelen in de raadsvergadering van 9 november 2021. Het is geen hamerstuk.
11. Peiling: Notitie gebiedsgerichte uitwerking minimumpercentages betaalbare woningbouw
Dit onderwerp is niet behandeld en wordt doorgeschoven naar een volgende
domeinvergadering.
12. Bijstelling Plan van Transformatie ENCI-gebied
Dit onderwerp is niet behandeld en wordt doorgeschoven naar een volgende
domeinvergadering.

13. Bestemmingsplan Cypressenhoven
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te
behandelen in de raadsvergadering van 9 november 2021 als hamerstuk.

