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Er zijn door twee raadsfracties technische vragen gesteld over het raadsvoorstel “Vaststelling 
onderhoudsplannen Openbare ruimte, Vestingwerken, Vastgoed en Sport, te weten door de fractie 
Groen Links bij monde van Saskia Hermens en de fractie Partij van de Arbeid, bij monde van Manon 
Fokke. 
 
De gestelde vragen en de beantwoording daarvan zijn hierna opgenomen.  
 
Fractie Groen Links 
 
Deze fractie verwijst naar de leidraad Vestingwerken 2021 – 2030 en geeft aan dat daar onder het 
onderdeel “Ecologisch groenonderhoud en beheer” wordt vermeld dat het middel “round up” wordt 
toegepast voor het beheer van houtachtige gewassen op muren. Dit middel wordt ook toegepast bij 
de bestrijding van de Japanse duizendknoop (een ongewenste invasieve plantensoort). Sinds 31 
maart 2016 is het gebruik van round up in de EU verboden, evenwel uitgezonderd het gebruik als de 
veiligheid in het geding is en bij invasieve plantsoorten, zoals de Japanse duizendknoop. 
 
Vraag 1 

Heeft het college sinds 2016 gezocht naar een alternatief voor het gebruik van round up?  
Antwoord 1: 
In algemene zin wordt opgemerkt dat de bestrijding van destructieve beplantingen in walmuren heel 
erg lastig is. Met name wortels van Iepen en Duizendknopen blijven actief, vaak tot diep in de 
scheuren van walmuren wat de behandeling bemoeilijkt. Toen het gebruik van round up aan banden 
werd gelegd is weliswaar gekeken naar alternatieve oplossingen, echter uit de praktijk blijkt dat dit 
niet werkte. Zwaar destructieve planten als Iep en Duizendknoop kunnen alleen effectief behandeld 
worden met Roundup. Vandaar ook dat de toepassing van Round up in algemene zin is verboden 
maar expliciet wél is toegestaan voor stobbenbehandeling (behandeling van afgezaagde houten 
stammen en takken) en meer recent ook voor het injecteren van Japanse duizendknopen.  
 
Vraag 2 

Zo ja, welk alternatief en waarom is dat niet vermeld in deze leidraad? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord 2: 
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Het alternatief pergalonzuur is destijds beoordeeld door onze eigen dienst, samen met het CNME. 
De beoordeling ervan luidde dat het niet specifiek genoeg werkt en niet effectief is. Bij het testen is 
gebleken dat er te veel middel nodig is en dat dit alleen op het blad werkt. Dat betekent dat de 
actieve wortels met dit middel niet worden bestreden terwijl toepassing ervan wél leidt tot een (te) 
hoge belasting van het milieu.  
 
Vraag 3 

Is het college bekend met het milieuvriendelijke alternatief voor round up, pergalonzuur?  
Zo ja, waarom wordt dit pergalonzuur dan niet gebruikt? 
Antwoord 3: 
Zie voorgaande antwoorden. 
 
Vraag 4 
Zo nee, is het college bereid dit pergalonzuur in te zetten bij de bestrijding van houtige gewassen op muren 
en de bestrijding van de Japanse duizendknoop?  
Antwoord 4:  
Zie voorgaande antwoorden. 

 Fractie Partij van de Arbeid 

Vraag 1 
Was/wordt tabel. Fijn dat we een overzicht krijgen hoe de financiën er nu uit gaan zien, maar hoe 
zagen de cijfers eruit? Het oftewel zijn de financiën aangepast? (Financiën pagina 15 en verder). 
Antwoord 1: 
De bijlage “Tabel voor rib nota voorzieningen” bevat een overzicht van de huidige begrotingscijfers 
en de nieuw voorgestelde begrotingscijfers die worden gehanteerd ná vaststelling van het 
voorliggende raadsvoorstel. Voor de leidraden geldt dat op totaalniveau de oude en de nieuwe 
bedragen voor de uitvoering van de leidraden gelijk blijven. Een vergelijking van de oude bedragen 
met de nieuwe bedragen per individuele post kost meer tijd. De leidraden bestaan namelijk uit veel 
verschillende posten die vanwege de leesbaarheid niet allemaal in de verzameltabel zijn 
opgenomen. Deze zullen afzonderlijk vóór de raadsvergadering van 2 maart a.s. aan u worden 
toegezonden. 
 
 
Vraag 2 
Hadden deze voorstellen niet naar raad gemoeten? Het lijkt erop dat u bevoegdheden naar u heeft 
toegetrokken die niet bij u horen. 
Antwoord 2: 
De BBV-notitie van januari 2020 geeft aanwijzingen voor het onderhoud van materiële vaste activa 
waarop de voorliggende raadsnota is gebaseerd. Daarnaast heeft de accountant in het 
accountantsverslag van 19 juni 2020 over de jaarrekening 2019 aangegeven dat de meerjaren 
onderhoudsplannen ter instemming aan de raad moeten worden voorgelegd. Voorheen werd 
uitsluitend in paragraaf 4.6 duurzame kapitaalgoederen van de begroting het onderhoud van 
materiële vaste activa door de raad vastgesteld. Met de raadsnota worden de onderliggende 
meerjaren onderhoudsplannen door de raad vastgesteld. 

 
Vraag 3  
In aanvulling op vraag 2. Had het door het college vastgestelde fietsplan ook niet gewoon door de 
gemeenteraad moeten worden vastgesteld? 
Antwoord 3:  
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Nee, want het betreft hier geen meerjarenonderhoudsplan en er is ook geen koppeling met een 
voorziening.  
 
Vraag 4 
Waar zijn adviezen BBV in begroting 2021 verwerkt of is dit stuk afwijking van begroting? (BBV 
schrijft immers voor dat het vanaf 2021 dient in te gaan).  
Antwoord 4: 
Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2021 diende de herijking van een groot 
aantal van de voorliggende leidraden/ onderhoudsplannen en de daaraan gekoppelde stortingen 
Groot onderhoud (storting in betreffende voorziening) nog plaats te vinden. Hierdoor zijn de 
betreffende stortingen nog gebaseerd op de “oude” leidraden. In de Programmabegroting 2022 
worden deze middels voorliggende besluitvorming correct verwerkt en zichtbaar.  
 
Vraag 5 
Moet raad expliciet instemmen met het storten van €602.000 in de voorziening groen omdat dit 
eigenlijk een afwijking van BBV-regels is waar toestemming van de raad voor nodig is? 
Antwoord 5: 
Conform BBV is het geen vereiste dat de raad hiermee instemt, aangezien dit bedrag geen 
onderdeel uitmaakt van de structurele storting in de voorziening gekoppeld aan een 
meerjarenonderhoudsplan. Echter, gezien de nu ter vaststelling voorliggende leidraden en 
onderhoudsplannen en het feit dat dit bedrag wel wordt gestort in de voorziening ter uitvoering van 
de leidraad, is er voor de volledigheid toch voor gekozen om dit aan de raad voor te leggen ook al 
was dit niet formeel nodig.   

 
Vraag 6 
Leidraad vestingwerken. Wat is actuele inschatting over kosten vijf koppen? Moet Maastricht deze 
kosten alleen dragen? Heeft u subsidie aangevraagd hiervoor? Waarom wel, waarom niet?  ’s-
Hertogenbosch12 bijvoorbeeld heeft al succesvol meerdere subsidies ontvangen voor onderhoud van 
haar vestingwerken. 
Antwoord 6: 
De kosten voor wat betreft de onderzoeken, monitoring en stabilisatie van het rondeel bedragen ca. 
225.000 euro. Deze kosten worden gedekt door het onderhoudsbudget Vestingwerken. De 
restauratiekosten zijn, mede doordat de wijze van restaureren voor rondeel Vijf Koppen nog niet is 
vastgesteld, nog niet bekend.  
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een subsidieaanvraag bij de 
Provincie Limburg (Subsidie Monumenten 2020-2022). Een oriënterend gesprek hierover heeft reeds 
plaatsgevonden.  

 
Vraag 7 
Waarom is het rioleringsplan niet geactualiseerd? U kunt toch moeilijk in 2021 verwachten dat de 
raad het plan uit 2017/20218 vaststelt? Zekers als duidelijk is dat er tal van ontwikkelingen zijn. 
Antwoord 7: 
Het  gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is niet geactualiseerd, het eerder vastgestelde GRP is nog 
steeds van kracht. Voor wat betreft financiën wordt voorgesteld te herprioriteren. In het eerder 
vastgestelde GRP is een meerjarenplanning opgenomen en zijn projecten geprogrammeerd. 
Sommige projecten zijn duurder of goedkoper gebleken en andere projecten waren niet voorzien. 
Omdat het GRP, inclusief de financiële kaders, destijds door de raad is vastgesteld wordt deze 
financiële wijziging nu integraal mét het GRP ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  

                                                      
1 https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/actueel/15e-europese-subsidie-voor-vestingwerken 
2 https://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=27&artikel=15208 
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Vraag 8 
Zie vraag 7: Idem voor Leidraad verhardingen. Zeker nu Arcadis al in 2018 opperde nader onderzoek 
te doen naar meerjarencyclus. 
 
Antwoord 8: 
De BBV-notitie 2020 schrijft voor dat een onderhoudsplan niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Op basis 
van de financiële verordening worden om deze reden eenmaal in de vijf jaar de onderhoudsplannen 
aan de Raad ter instemming voorgelegd. Tevens wordt jaarlijks in paragraaf 4.6 duurzame 
kapitaalgoederen van de begroting de budgetten voor het onderhoud vastgesteld onder meer op 
basis van de door Raad vastgestelde beleidskaders zoals de nota Integraal Beheer Openbare 
Ruimte (2017) en de kadernota Grond- en vastgoedbeleid Maastricht (2012). Om ervoor te zorgen 
dat alle onderliggende onderhoudsplannen in een vijf jaren cyclus aan de Raad ter instemming 
worden voorgelegd, worden ook onderhoudsplannen die niet ouder zijn dan vijf jaar in de raadsnota 
opgenomen. 
 
Vraag 9 
Volgens de ‘Notitie Materiële Vaste Activa’ vallen ook andere posten onder ‘Het activeren, 
waarderen, onderhouden en afschrijven van investeringen/kapitaalgoederen’, waaronder software 
(pagina 15) maar ook vastgoed (zie ook de titel van uw eigen raadsvoorstel). Over de Bonbonnière 
bijvoorbeeld is in de raad discussie geweest de afgelopen jaren. Wat is de reden dat niet alle 
onderwerpen uit de notitie worden afgedekt in het raadsvoorstel “Vaststelling onderhoudsplannen 
Openbare Ruimte, Vestingwerken, Vastgoed en Sport”? Wanneer kunnen wij een volledig en up to 
date voorstel verwachten? 
Antwoord 9:  
De voorliggende raadsnota gaat over het onderhoud van materiele vaste activa gebaseerd op artikel 
19 van de financiële verordening gemeente Maastricht over het onderhoud van kapitaalgoederen. De 
raadsnota is gebaseerd op de uitgangspunten van de BBV-notitie materiele vaste activa van januari 
2020 ten aanzien van het onderhouden van kapitaalgoederen die hierbij van toepassing zijn. Artikel 
19 van de financiële verordening gemeente Maastricht gaat niet over het activeren, waarderen en 
afschrijven van investeringen/kapitaalgoederen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality, 
 

 
John Aarts 
 



Huidige begroting
Totaal begrote 

kosten NCFB 

2020

Totaal 

begrote 

kosten NCFB 

2021

Totaal 

begrote 

kosten NCFB 

2022

Totaal 

begrote 

kosten NCFB 

2023

Totaal 

begrote 

kosten NCFB 

2024

GEMEENTELIJK BOG 2.407.697 2.407.697 2.407.697 2.407.697 2.407.697

Storting voorziening 2.007.697 2.007.697 2.007.697 2.007.697 2.007.697

Klein onderhoud 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

FIETSENSTALLING STATIONSPLEIN 5 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Storting voorziening eigenaren 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

STADION GEUSSELT 154.712 154.712 154.712 154.712 154.712

Storting voorziening eigenaren 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712

Klein onderhoud eigenaren 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

GEUSSELTBAD 669.955 669.955 669.955 669.955 669.955

Storting voorziening eigenaren 248.410 248.410 248.410 248.410 248.410

Klein onderhoud eigenaren 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Storting voorziening gebruikers 0 0 0 0 0

Gebruikersonderhoud 371.545 371.545 371.545 371.545 371.545

BUITENSPORTACCOMODATIES 1.883.198 1.883.198 1.883.198 1.883.198 1.883.198

Storting voorziening eigenaren 148.098 148.098 148.098 148.098 148.098

Storting voorziening gebruikers (velden/infra) 977.767 977.767 977.767 977.767 977.767

Storting voorziening gebruikers (kleed/clubgebouwen) 158.654 158.654 158.654 158.654 158.654

Klein onderhoud eigenaren 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Gebruikersonderhoud (velden/infra) 470.555 470.555 470.555 470.555 470.555

Gebruikersonderhoud (kleed/clubgebouwen) 103.124 103.124 103.124 103.124 103.124

BINNENSPORTACCOMODATIES 764.944 764.944 764.944 764.944 764.944

Storting voorziening eigenaren 302.484 302.484 302.484 302.484 302.484



Storting voorziening gebruikers 69.590 69.590 69.590 69.590 69.590

Klein onderhoud eigenaren 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Gebruikersonderhoud 367.870 367.870 367.870 367.870 367.870

SPORT- EN SPEELVOORZIENINGEN 402.218 402.218 202.218 202.218 202.218

Gebruikersonderhoud 402.218 402.218 202.218 202.218 202.218



Toekomstige begroting

Totaal 

begrote 

kosten 

2020

Totaal 

begrote 

kosten 

2021

Totaal 

begrote 

kosten 

2022

Totaal 

begrote 

kosten 

2023

Totaal 

begrote 

kosten 

2024

GEMEENTELIJK BOG 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Storting voorziening 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Klein onderhoud 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

FIETSENSTALLING STATIONSPLEIN 5 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Storting voorziening eigenaren 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

STADION GEUSSELT 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

Storting voorziening eigenaren 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

Klein onderhoud eigenaren 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

GEUSSELTBAD 851.960 851.960 753.642 753.642 753.642

Storting voorziening eigenaren 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000

Klein onderhoud eigenaren 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Storting voorziening gebruikers 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000

Gebruikersonderhoud 407.960 407.960 309.642 309.642 309.642

BUITENSPORTACCOMODATIES 1.604.903 1.604.903 1.604.903 1.604.903 1.604.903

Storting voorziening eigenaren 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Storting voorziening gebruikers (velden/infra) 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000

Storting voorziening gebruikers (kleed/clubgebouwen) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Klein onderhoud eigenaren 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Gebruikersonderhoud (velden/infra) 868.686 868.686 868.686 868.686 868.686

Gebruikersonderhoud (kleed/clubgebouwen) 50.217 50.217 50.217 50.217 50.217

BINNENSPORTACCOMODATIES 759.500 759.500 759.500 759.500 759.500

Storting voorziening eigenaren 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000



Storting voorziening gebruikers 120.100 120.100 120.100 120.100 120.100

Klein onderhoud eigenaren 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Gebruikersonderhoud 334.400 334.400 334.400 334.400 334.400

SPORT- EN SPEELVOORZIENINGEN 199.794 199.794 199.794 199.794 199.794

Gebruikersonderhoud 199.794 199.794 199.794 199.794 199.794




