Besluitenlijst domeinvergadering fysiek
13 april 2022
Aanvang:
Vergaderlocatie:
Domeinvoorzitter:
Domeingriffier:

13 april om 20:30 uur
Raadzaal
Dhr. Betsch
Mevr. Heijboer

Aanwezige fracties: SPM, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, Partij Veilig Maastricht, SP, PVV, SAB,
50PLUS, Liberale Partij Maastricht, Partij voor de Dieren, Volt, M:OED,
Niet aanwezige fracties: Forum voor Democratie
Aanwezige domeinleden (16): Henny Willems (SPM), Jan Janssen (CDA), Saskia Hermens (GL),
Claudia Demas (D66), Henri Borgignons (PvdA), Calvin Klein (VVD), Mashid Mojabi (Volt), Ariane
Schut (SP), Jo Smeets (Partij Veilig Maastricht), Jos Martin (SAB), Willy Bronckers (50PLUS), Bennie
van Est (50PLUS), Kitty Nuyts (Liberale Partij Maastricht), Lex Borghans (M:OED), Sjan Schweren
(Partij voor de Dieren), Jhon Miesen (PVV)
Aanwezig college:
Wethouder Krabbendam
Opening, agenda en verslag
De voorzitter opent de eerste domeinvergadering fysiek. De agendapunten Geusseltpark en
Grensmaas worden omgedraaid, zodat de aanwezige insprekers die al aanwezig zijn eerst aan bod
komen.
Vaste agendapunten als vaststellen verslag, rondvraag, mededelingen, toezeggingen, jaarplanning
worden volgende keer behandeld. De vergadering heeft een lichte inhoudelijke agenda. Alleen de
noodzakelijke onderwerpen staan geagendeerd aangezien de raad nog druk bezig is met het
inwerkprogramma.
Reparatie bestemmingsplan Grensmaas 2018
Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 19 april 2022
aan de orde. Er zijn verschillende schriftelijke bijdragen aangeleverd, die in het RIS bij de agenda zijn
opgenomen. Er komen vier insprekers aan het woord.
De insprekers zijn:
- mevrouw Koning Zaanen (via Teams)
- mevrouw Hogervorst
- mevrouw Brands
- de heer Bos
Er worden door de raadsleden verschillende vragen gesteld aan de insprekers. De vragen betreffen
o.a. de inschatting van de kosten, de mogelijkheden van objectovergangsrecht, de ligging van de
boten en de pontons, en de technische (on)mogelijkheden zaken aan te passen.
De domeinleden hebben vervolgens gedebatteerd en vragen gesteld over voorliggend raadsvoorstel.

De wethouder legt de situatie uit tussen de twee aanpalende dossiers die spelen: handhaving
(lopende rechtszaak) en de opdracht van de Raad van State tav de bestuurlijke lus (voorliggend
raadsvoorstel).
Er wordt afgesproken dat de wethouder voorafgaand aan de raadsvergadering van 19 april de vraag
van PVM schriftelijk beantwoordt over wie (ambtelijk/ adviesbureau) de inschatting heeft gemaakt
van de kosten en de technische mogelijkheden (pontons en afhouders).
In het debat wordt ook nog de omgang met de bewoners aan de orde gesteld. Tevens wordt
gevraagd naar de mogelijkheden van de overheid (gemeente/ Rijkswaterstaat) om tegemoet te
komen in de kosten. Naar aanleiding van een vraag van D66 wordt er in de vergadering bevestigd dat
er met de bewoners wordt gesproken over de technische mogelijkheden en wellicht oplossingen.
De voorzitter concludeert:
De vraag van PVM wordt voor de raadsvergadering van 19 april beantwoord (en hoeft dus niet te
worden opgenomen in de toezeggingenlijst).
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel te agenderen voor de
raadsvergadering van 19 april 2022. De fracties zijn verdeeld. Een aantal fracties acht het besluitrijp.
De andere fracties wensen voordat zij uitspraak doen de beantwoording te ontvangen op de gestelde
vragen. Het is geen hamerstuk.
Bestemmingsplan Geusseltpark Scheggen 1a, 1b, en 2
Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 19 april 2022
aan de orde. De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over voorliggend
raadsvoorstel. De wethouder beantwoordt alle vragen. De vragen betreffen o.a. de
informatievoorziening, de parkeerplaatsen, de verkeersveiligheid, de verhuisbewegingen en de route
daarvoor (laden en lossen), het groen (bomenkap en herplanting) en het aantal sociale woningen en
het kettingbeding.
De voorzitter concludeert:
Er zijn geen toezeggingen gedaan.
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te behandelen in
de raadsvergadering van 19 april 2022. Het is geen hamerstuk.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.

