
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Verkoop 3 percelen grond te Itteren aan Consortium Grensmaas. 

 

Datum 30 maart, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts  

Programmanummer 3 Economie 

Behandelend ambtenaar GCT de Cramers 
Telefoonnummer: 043-350 4521 
Gislaine.Cramers@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst De Raad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en/of bedenkingen kenbaar 
te maken m.b.t. het voorliggende voorstel. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het College van B&W. 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 16 maart 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de verkoop van 3 
percelen grond aan het Consortium Grensmaas, onder de opschortende 
voorwaarde dat de raad geen wensen of bedenkingen hiertegen heeft. 

Inhoud  De gemeente Maastricht verkoopt, ten behoeve van het project Grensmaas, 
aan het Consortium Grensmaas 3 percelen grond gelegen in Itteren (nabij Op 
de Warreij en nabij de Meebruggenweg). Het Consortium kan door deze 
aankoop samen met de percelen die tot het project Grensmaas behoren als 
één aaneengesloten natuurgebied overdragen aan een instantie die is gericht 
op natuur en natuurbehoud zijnde Staatsbosbeheer. Zonder deze 3 percelen 
wordt het toekomstig beheer en onderhoud van dit aaneengesloten gebied te 
zeer bemoeilijkt. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

De Raadsleden in de gelegenheid te stellen hun wensen en/of bedenkingen 
kenbaar te maken m.b.t. het voorliggende voorstel. 

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 is de vergadering via de livestream te volgen. 

Vervolgtraject Als er geen wensen of bedenkingen zijn, wordt het verkoopbesluit definitief en 
dan de verkoop verder afgewikkeld worden. De akte van levering zal in Q2 
2021 passeren. 

 


