
 

 

Oplegger Domeinvergadering Fysiek/Algemene Zaken 
 
Onderwerp: Inspiratiesessie burgerberaad (in te zetten voor de omgevingsvisie) 

Datum: 6 december 2022 

Portefeuillehouders: Wethouder Fokke (burgerberaad) en wethouder Bastiaens 

(omgevingsvisie) 

Behandelend Ambtenaar: Participatie 

S. Voets 

Sietske.voets@maastricht.nl 

06-13368600 

 

Omgevingsvisie 

S. Cimmermans 
sven.cimmermans@maastricht.nl  

06-27850663 

Aard van agendering: 

 
Mondeling 

Mededeling, 
aankondiging of 
toelichting zonder 
stukken 

X 
Informatief 

Informatieve sessie, 
presentatie, gesprek met de 
stad of vragenronde 

 
Bespreking 

Bespreking/debat  
Voorbereiden 
besluitvorming 

Politieke bespreking/ 
debat; voorbereiden 
besluitvorming 

Aanleiding/Toelichting: 

Vanwege het aansluiten van de portefeuilles van domein AZ en Fysiek ten aanzien van dit onderwerp zijn de 
leden van AZ ook uitgenodigd. 

Op 29 november heeft er een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van het inwerkprogramma 
over participatie. Daar is gesproken over participatie in de breedte. Participatie kent tenslotte vele vormen en 
doelen. Het ging in die sessie ook vooral over wanneer is nu de raad nu wel of niet aan zet als het gaat om 
participatie. Er is gesproken over de ontwikkelingen van participatie, de actualiteit en de uitdagingen waar we in 
Maastricht voor staan.  

De inspiratiesessie burgerberaad is een aanvullende bijeenkomst op de brede participatie-bijeenkomst en gaat 
gericht in op een van de instrumenten. Het burgerberaad is immers opgenomen in het coalitieakkoord. Het college 
is voornemens het participatief instrument als pilot in te zetten voor het ontwikkelen van de omgevingsvisie. 
Daarvoor is het echter eerst noodzakelijk het instrument burgerberaad met elkaar goed te begrijpen. 

Dhr. W. Wittkamp van Agora Europa / Bureau Burgerberaad is uitgenodigd als spreker. Hij gaat in op de volgende 
thema’s: 

 Wat is een burgerberaad? 

 Wat is de meerwaarde en waar moet je op letten? 

 Hoe verloopt zo’n proces? 
 
Na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen.  
 
Geschiedenis/ wat heeft er reeds plaatsgevonden? 

 Bijeenkomst inwerkprogramma raad t.a.v. participatie in Maastricht op 29 november 2022 

 Participatiebepalingen Omgevingswet – vastgesteld op 16 november 2021 

 Startdocument Maastrichtse Aanpak Burger- en Overheidsparticipatie – vastgesteld op 16 november 2021 

 Plan van Aanpak Burger- en Overheidsparticipatie – vastgesteld 17 december 2019 
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Wat komt er nog aan? 

 Op 17 januari 2023 wordt in het domein AZ een stadsronde over het raadsvoorstel (participatieverordening) 

georganiseerd. 

 7 februari startdocument burgerberaad in het domein Fysiek in te zetten voor de omgevingsvisie. 

 14 februari agendering van het raadsvoorstel (participatieverordening) in het domein AZ. 

 Op 28 februari vindt besluitvorming plaats over de participatieverordening en het startdocument burgerberaad 

in de raadsvergadering. 

 
De presentatie is bij het agendapunt gepubliceerd. 
Er ligt geen raadsvoorstel voor, dus er is geen voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 

 


