
Besluitenlijst domeinvergadering fysiek 

7 december 2021 
 
Aanvang:  7 december om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal 
Domeinvoorzitter: Dhr. René Betsch 
Domeingriffier:  Dhr. Toon Cornelissen  
 
Aanwezige fracties: CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, SAB, 
50PLUS, Groep Gunther,  
 
Niet aanwezige fracties: Groep Alexander Lurvink, Groep Maassen, Lijst Imgriet Habets, Liberale 
Partij Maastricht 
 
Aanwezige domeinleden (20): Mat Brüll (CDA), Willy Quaaden (CDA), Jan Janssen (CDA), Ria Makatita 
(SPM), Halil Mermi (SPM), Coen van der Gugten (GL), Saskia Hermens (GL), Harry Schouten (GL),  
Harald Barendse (D66), Philip van Ballegooie (D66), Henri Borgignons (PvdA), Jurgen van Heertum 
(VVD), Siem Verkoijen (VVD), Ariane Schut (SP), Jo Smeets (Partij Veilig Maastricht), Alain Garnier 
(Partij Veilig Maastricht), Dennis Geurts (PVV), Jos Martin (SAB), Willy Bronckers (50PLUS), John 
Gunther (GG),  
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts (bij agendapunt 1 tm 6), en Krabbendam (bij agendapunt 1 tm 10).  
 
Ambtenaren: D. Borger (projectleider TVW), G. Wijnands (beleidsmedewerker Wonen en 
Leefkwaliteit) 
 

1. Opening, agenda en verslag 
De voorzitter opent de eerste domeinvergadering fysiek. 
 
Van Ballegooie (D66) meldt dat hij het vervelend vindt dat de stadsronde en de 
beraadslaging van de transitievisie warmte op 1 avond wordt geagendeerd. De voorzitter legt 
uit dat het signaal bekend is en besproken wordt bij de evaluatie in de agendacommissie. De 
agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 

 
Verslagen. 
De verslagen en besluitenlijsten van 23 november 2021 zijn vastgesteld. 

 
2. Stadsronde Transitievisie Warmte 1.0 

De domeinleden nemen kennis van de inbreng uit de stad. Dhr. Willems van FNV Lokaal is 
helaas verhinderd vanwege ziekte. De bijdrage staat net als de bijdrage van Milieudefensie in 
het RIS. 
 
Er zijn 3 gesprekspartners:  
- 1. Dhr Venselaar, namens Enexis  
- 2. Dhr Oosterbaan, namens Ennatuurlijk 
- 3. Dhr Rutten, namens Milieudefensie 
 



De raadsleden stellen verschillende vragen aan de insprekers. Desgewenst kunnen nog 
schriftelijk vragen gesteld worden aan milieudefensie. Er worden bestuurlijk geen 
toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt. 

 
3. Mededelingen incl. openstaande toezeggingen 

Er zijn door de domeinleden geen mededelingen gedaan. 
Wethouder maakt geen gebruik van de gelegenheid om stil te staan bij een toezegging. 
 

4. Rondvraag aan het college 
Er is vooraf door dhr. Barendse (D66) een vraag aangekondigd over onderhoud wegen. 
Wethouder Aarts beantwoordt de vraag. De geconstateerde locaties, waar onderhoud nodig 
is, worden door de heer Barendse gemeld aan de gemeente. 

 
5. Jaarplanning 

De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. Mevr. Schut (SP) vraagt waarom de 
Stadsronde Milieuzone in februari met een vraagteken staat? De voorzitter legt uit dat de 
Agendacommissie nog beziet wanneer er een geschikt moment is.  

 
6. Wijziging Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 

Op 28 september heeft de raad ingestemd met het geamendeerde raadsvoorstel 
Afvalstoffenverordening. Er ligt een technische wijziging voor n.a.v. deze eerdere 
besluitvorming.  
 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 22 december 2021. Het is geen hamerstuk voor PVM 
en PVV. PVM denkt er nog over om met een motie te komen.  
 

7. Transitievisie Warmte 
De stadsronde is eerder op de avond gehouden. Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de 
besluitvorming in de raadsvergadering van 22 december 2021 aan de orde.  
De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over voorliggend raadsvoorstel. De 
wethouder beantwoordt alle vragen met ondersteuning van de ambtenaar, D. Borger, 
(projectleider). 

 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 22 december 2021. Het is geen hamerstuk voor PVM, 
PvdA en SP. Zij nemen het eerst nog mee terug naar de fractie.  

 
8. Vaststelling verordening fysieke leefomgeving, APV en wijzigingsverordening  

Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 22 
december 2021 aan de orde. De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over 
voorliggend raadsvoorstel. De wethouder beantwoordt alle vragen.  

 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 22 december 2021. Het is een hamerstuk. 

 
9. Actualisatie aansluitverordening en mogelijke hemelwaterverordening 

Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 22 
december 2021 aan de orde. De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over 
voorliggend raadsvoorstel. De wethouder beantwoordt alle vragen met ondersteuning van 
de ambtenaar, G. Wijnands, (beleidsmedewerker).  



 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 22 december 2021. Het CDA wacht nog op de 
beantwoording van enkele technische vragen. Het is een hamerstuk. 
 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.54 uur. Hij dankt de leden voor hun constructieve 
inbreng in deze laatste domeinvergadering van dit jaar. 

 
 
 


