
 

 

 

 

 

 

   

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Afvalzorg Holding N.V. 

Datum 08 juni, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar MME Wetzels 
Telefoonnummer: 043-350 4577 
Moniek.Wetzels@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

N.V. Afvalzorg Holding heeft enkele jaren geleden de inrichting aan de 
Industrieweg in Maastricht, overgenomen. Afvalzorg wil op de locatie 
voornamelijk dezelfde activiteiten uitvoeren als het bedrijf dat hier voorheen 
gevestigd was, maar deels ook andere (waaronder groencompostering). 
Omdat de oorspronkelijke milieuvergunning voor de locatie al oud is, wil 
Afvalzorg een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting 
aanvragen, die de gehele inrichting omvat (revisievergunning). Samen met de 
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer, heeft het bedrijf ook een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de activiteit ‘afwijken van 
het bestemmingsplan’ aangevraagd. Omdat de Provincie Limburg het 
bevoegde gezag is voor de verlening van de vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer, is ze ook het bevoegd gezag voor andere activiteiten. Omdat de 
aanvraag ook ziet op een verzoek tot afwijken van het vigerende 
bestemmingsplan “Bosscherveld Noord’, vraagt Gedeputeerde Staten advies 
aan de gemeente Maastricht. 

Inhoud  Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad een 
(ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (hierna: VVGB) te verlenen voor 
(een deel van) de aanvraag om een omgevingsvergunning voor Afvalzorg 
Holding N.V. aan de Industrieweg 4. Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Limburg moet deze omgevingsvergunning verlenen, omdat zij hiervoor 
bevoegd gezag is op grond van de Wet Milieubeheer en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Omdat met de aanvraag (ook) wordt afgeweken 
van het huidige bestemmingsplan “Bosscherveld Noord’, vraagt de Provincie 
Limburg de gemeente om advies. De afwijkingen van het bestemmingsplan 
hebben betrekking op het wijzigingen van de geluidklasse, milieucategorie, 
gebruik van gronden of bouwwerken en het (ver)bouwen van een bouwwerk. 
Een deel van deze afwijkingen van het bestemmingsplan valt binnen de door 
de gemeenteraad aangewezen categorieën van gevallen waarvoor een VVGB 
is vereist. Als er geen zienswijzen worden ontvangen op de 
omgevingsvergunning, is er geen definitieve VVGB van de gemeenteraad 
meer nodig. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 



 

 

 

 

 

 

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 

Als toeschouwer plaats te nemen op de publieke tribune. 

Vervolgtraject Nadat uw raad heeft ingestemd met het afgeven van de ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen wordt deze gelijktijdig met het ontwerp van de 
omgevingsvergunning, overeenkomstig de procedure van artikel 3.10 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, door Gedeputeerde Staten van 
Limburg zes weken ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt via de voor 
de Provincie Limburg gebruikelijke weg bekendgemaakt. Binnen de termijn van 
terinzagelegging kan eenieder zijn/haar zienswijzen schriftelijk en mondeling 
kenbaar maken. Indien geen zienswijzen worden ingediend kan het college 
van Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen op de aanvraag 
omgevingsvergunning. Indien wel zienswijzen worden ingediend met 
betrekking tot de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ worden deze 
aan de gemeenteraad voorgelegd om te komen tot een definitief besluit over 
de verklaring van geen bedenkingen. 

 


