
 

 

Oplegger Domeinvergadering Fysiek 

Onderwerp: 
Verordening fysieke leefomgeving en verordening openbare orde en veiligheid 
(tbv omgevingswet)  

Datum: 7 december 2021 

Portefeuillehouder: Wethouder Krabbendam 

Behandelend 
Ambtenaar: 

T. Peters 
T    (043) 3504357 
E    tyrone.peters@maastricht.nl 
 
S. Spoelstra 
T     (043) 3504945 
E     sam.spoelstra@maastricht.nl 

Aard van agendering: 

 
Mondeling 

Mededeling, 
aankondiging of 
toelichting zonder 
stukken.  

 
Informatief 

Informatieve 
sessie, gesprek 
met de stad, 
presentatie of 
vragenronde. 

 
Bespreking 

Bespreking/debat.  X 
Voorbereiden 
besluitvorming 

Politieke 
bespreking/debat; 
voorbereiden 
besluitvorming. 

Aanleiding/Toelichting: 

Het doel van de vergadering is om de besluitvorming voor te bereiden, die geagendeerd staat voor de 
raadsvergadering van 21 december 2021 en betreft dus voor nu een bespreking tussen de raadsleden en de 
portefeuillehouder. De domeinleden kunnen vragen stellen en met elkaar en de portefeuillehouder in debat gaan 
over het voorliggende raadsvoorstel.  
 
 
 
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft elke gemeente vanaf 1 juli 2022 van rechtswege 
een omgevingsplan. Dit noemen we het tijdelijke omgevingsplan en het bestaat uit alle ruimtelijke regels, zoals 
bestemmingsplannen en beheersverordeningen en de rijksregels (de zogenaamde bruidsschat). Vanaf 1 juli 2022 
tot eind 2029 hebben de gemeenten de gelegenheid om van het tijdelijke omgevingsplan een definitief 
omgevingsplan te maken, door onder andere de ruimtelijke regels uit de huidige verordeningen hierin op te 
nemen. 
 
In de aanloop naar de Omgevingswet heeft uw raad op 11 maart 2020 het “Startdocument voorbereiding op het 
omgevingsplan” vastgesteld. U hebt toen onder meer besloten tot het splitsen van de Algemene plaatselijke 
verordening (APV) in twee nieuwe verordeningen: de Verordening fysieke leefomgeving (VFL) en de Verordening 
openbare orde en veiligheid. Om op die manier de ruimtelijke regels uit de APV te bundelen in de VFL en alvast 
klaar te zetten voor opname in het omgevingsplan. Op 22 juni 2021 heeft uw raad de Transitieaanpak 
omgevingsplan vastgesteld, waarbij u onder meer hebt besloten welke bepalingen van de APV in de VFL worden 
opgenomen.  
 
Dit raadsvoorstel is een uitwerking van deze eerder genomen raadsbesluiten. Met vaststelling van dit 
raadsvoorstel is er een nieuwe, actuele APV met verbeterde leesbaarheid, een VFL met daarin de ruimtelijke 
regels uit de eerdere APV -die conform transitieaanpak in het omgevingsplan gaan landen-, en een 
wijzigingsverordening die zorgt dat diverse overige verordeningen op de juiste manier naar de VFL en nieuwe 
APV verwijzen.  
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