
Raadsvergadering: 28 februari 2023 
Agendapunt: 10 
Besluit:  
Voor het raadsvoorstel stemmen 28 leden: dhr. Steijns 
(SPM), dhr. Meertens (SPM), dhr. Willems, (SPM), dhr. 
Mülders (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Vos 
(GroenLinks), mw. Demas (D66), mw. Heine (CDA), 
dhr. Beckers (CDA), dhr. Brull (CDA), dhr. Janssen 
(CDA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Borgignons (PvdA), 
mw. Van Ham (PvdA), dhr. Redmeijer (PvdA), dhr. 
Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij 
Veilig Maastricht), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Verkoijen 
(VVD), dhr. Vaessen (PvdD), mw. Strik (PvdD), dhr. Van 
Gelooven (SP), mw. Blom (SP), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Van Est (50PLUS), dhr. Gorren (SAB) en dhr. Van Rooij 
(M:OED). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemt 1 lid: dhr. Nab (FvD). 
Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen met 28 
stemmen voor en 1 stem tegen. 
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Raadsvergadering 

Gereviseerde versie:  
In de domeinvergadering van 7 februari j.l. is besloten de volgende 
wijzigingen aan te brengen in de startnotitie (bijlage 2) 
 

Onder kopje: 3.2 

Was: Het burgerberaad zal de positie krijgen dat het meebeslist, en dat 
het college de opgestelde voorstellen, tenzij er zwaarwegende motieven 
zijn om af te wijken, zal verwerken in de concept-omgevingsvisie ter 
voorlegging en bespreking in de raad. 
 

Is: Het burgerberaad zal de positie krijgen dat het meebeslist, en dat het 
college de opgestelde voorstellen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn 
om af te wijken, zal verwerken in de concept-omgevingsvisie ter 
voorlegging en bespreking in de raad. Ook de raad zal enkel bij 
zwaarwegende redenen hiervan kunnen afwijken bij de besluitvorming. 
 

Onder kopje: 3.4 

Was: De raad committeert zich vooraf aan om de uitkomsten over te 
nemen, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om af te wijken.  
 

Is: Het college en de raad zullen de adviezen van het burgerberaad 
overnemen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken. 
 

Onder kopje: 3.5 
Tekstuele aanvulling: Veerkracht is het vermogen om individueel of als 
groep richting te kunnen geven aan het leven, ook in moeilijke tijden of als 
je (flink) pech hebt. Allerlei aspecten beïnvloeden de veerkracht van 
individuen en groepen. Ook de manier waarop de publieke ruimte is 
ingericht hoort daarbij. Zo geeft wonen in een groene omgeving meer 
kans op een goede gezondheid, zowel mentaal als fysiek. 
Ontmoetingsplekken dragen bij aan gemeenschapszin. In recent 
onderzoek spreekt Horstman 1over ‘de dynamiek van de ongelijkheid in 
de publieke ruimte’. Er is een rechtstreeks verband tussen veerkracht en 
gelijke kansen. 
 
Tekstuele aanvulling: Hoe kunnen we de publieke ruimte inrichten opdat 
deze meer en beter bijdraagt aan het versterken van de veerkracht van 
individuen en groepen. 
 
Tekstuele aanvulling: De criteria van het OECD (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) genaamd Evaluation 
Guidelines for Representative Deliberative Processes (evaluatierichtlijnen 

                                                        
1 Uit: gezonde stad, Klasien Horstman en Mare Knibbe 
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voor representatieve deliberatieve processen) zullen als basis worden 
gehanteerd. 
 

Onder kopje: 3.6.3 

Was: De voorzitter zorgt voor een goed procesmatig verloop van het 
burgerberaad en geeft richting aan een inhoudelijk realistische uitkomst. 
 

Is: De voorzitter, die aantoonbaar geen directe band met Maastricht heeft, 
zorgt voor een goed procesmatig verloop van het burgerberaad en geeft 
richting aan een inhoudelijk realistische uitkomst. 
 

Onder kopje: 3.7.5 
Tekstuele aanvulling: 

Hierbij is toegankelijkheid van essentieel belang en mag een deelnemer, 
die de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, een zgn. taalbuddy 
meenemen die namens de deelnemer in de collectieve discussie mag 
spreken. Deze taalbuddy mag geen directe politieke banden hebben met 
lokale, regionale of landelijke partijen. 
 

Onder kopje: 3.8, samenstelling 
Was: Een lid van de gemeenteraad of het college is niet tevens lid van het 
burgerberaad 
 

Is: Een lid van de gemeenteraad, een burgerraadslid of een lid van het 
college is niet tevens lid van het burgerberaad 

 

Onderwerp Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie, participatie en burgerberaad 

Registratienummer 2023.00262 

Collegevergadering 24 januari 2023 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaens 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Organisatieonderdeel BO Ruimte 

Behandelend ambtenaar 

SMG Cimmermans 

043-350 5396 

sven.cimmermans@maastricht.nl 

Bijlagen  

Bijlage 1 Raadsbesluit 

Bijlage 2 Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie, 

participatie en burgerberaad 

Bijlage 3 de Maastrichtse omgevingseffectrapportage 
 

Stukken ter inzage  
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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

In oktober 2020 werd de omgevingsvisie Maastricht 2040 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Daarbij kreeg de huidige omgevingsvisie de juridische status van ‘structuurvisie’. Wettelijk moet een 

gemeente voldoen aan de eisen van de (naderende) omgevingswet. Om hieraan te voldoen moet de 

huidige omgevingsvisie nog als een formele omgevingsvisie door de gemeenteraad worden 

vastgesteld voor de huidige deadline uit de omgevingswet, namelijk 31 december 2024. Met 

voorliggend procesbesluit inclusief bijlagen besluit de gemeenteraad hoe het actualisatieproces zal 

worden opgezet en hoe participatie en de bijbehorende pilot van het burgerberaad worden 

uitgevoerd. De raad is besluitvormend aan zet bij zowel het startbesluit als bij de besluitvorming van 

de actualisatie omgevingsvisie. 

 

Beslispunten 

1. Gaat akkoord met het procesbesluit met als onderwerp de startnotitie actualisatie 

omgevingsvisie, participatie en burgerberaad 

 

1. Doel procesbesluit 

Het procesbesluit met bijlagen ligt ter besluitvorming voor vanwege de wettelijke eis om als 

gemeente voor 2025 een formele omgevingsvisie te hebben. Het procesbesluit en bijlagen 

beschrijven hoe de actualisatie vormgegeven zal worden, de opzet van de brede participatie en de 

pilot burgerberaad. Hierbij is het van belang dat de gemeenteraad zich vooraf kan committeren aan 

de opzet en (uit)werking hiervan.    

 

Doel actualisatie omgevingsvisie 

Doel van het actualisatieproces omgevingsvisie is om conform raadsbesluit van 6 oktober 2020 de 

onlangs vastgestelde stadsvisie, sociale visie en economische visie en diverse nieuwe beleidsnota’s 

(o.a. de nieuwe woonprogrammering) te verwerken in de huidige omgevingsvisie. Tevens gaat het 

daarbij om (nieuwe) nationale en regionale beleidstukken (bijv. het ontwikkelperspectief Panorama 

Zuid-Limburg) die richtinggevend zijn voor de omgevingsvisie van Maastricht.  
  

https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Raadsvoorstel/2020/Raadsvoorstel%2012-2020%20-%20Omgevingsvisie%20Maastricht%202040/Raadsvoorstel%2012-2020%20-%20Vaststellen%20Omgevingsvisie%20Maastricht%202040.pdf
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Ook zal er op onderdelen geconcretiseerd worden, zodat de omgevingsvisie een concrete strategie 

is voor de korte en middellange termijn en een wenkend perspectief voor de lange termijn dat 

aansluit op lopende visie- en gebiedsprocessen.  

 

Participatie en pilot burgerberaad 

Bij het opstellen van de omgevingsvisie wordt gebruik gemaakt van participatie om de wensen, 

zorgen, belangen en ideeën van bewoners, partners en anderen op te halen. De uitkomst hiervan 

worden meegenomen en meegewogen in de omgevingsvisie. In bijlage B2_Startnotitie Actualisatie 

omgevingsvisie, participatie en burgerberaad is beschreven hoe participatie er op hoofdlijnen gaat 

uitzien, en hoe de pilot van het burgerberaad als onderdeel van het participatieproces is opgezet. 
 

2. Actie en proces. 

 

Inhoudelijk spoor 

 

Actie: Het inhoudelijk spoor om de geactualiseerde omgevingsvisie conform het raadsbesluit d.d. 6 

oktober 2020 vorm te geven. 

 

Proces: Het actualisatieproces zal inhoudelijk vormgegeven worden op basis van hetgeen de 

gemeenteraad op 6 oktober 2020 heeft besloten. Zie het kopje historie voor de besluitvorming die 

door de gemeenteraad eerder heeft plaatsgevonden. Daarbij zal het uitvoeren van een Plan-m.e.r. 

als juridisch verplicht instrument ook als hulpmiddel worden gebruikt om een toekomstbestendige 

omgevingsvisie te maken. 

 

Participatief spoor 

 

Actie: Er zal een participatieproces en een pilot burgerberaad worden opgezet gedurende het 

actualisatieproces. 

Proces: Er zijn daarbij twee vormen van participatie, namelijk meepraten en meebeslissen. 

Meepraten gaat gelden voor het bredere participatieproces, meebeslissen gaat gelden voor het 

burgerberaad als pilot binnen het participatieproces omgevingsvisie. Aan het einde van het proces is 

er tevens de mogelijkheid tot indienen van zienswijze. 

 



 

 

  

 

 

 

   

Procesbesluit 

Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie, participatie en burgerberaad 

5 

 

 

P
ro

cesb
eslu

it 
 

 

3. Historie. 

 

Het document waar de bijgaande startnotitie op voortborduurt is de omgevingsvisie 2040 zoals deze 

in oktober 2020 door de raad is vastgesteld. Doel van de actualisatie is om de omgevingsvisie een 

document te laten zijn dat strategisch ruimtelijk afwegingskader is voor de fysieke leefomgeving. De 

omgevingsvisie dient daarmee dus als basis om toekomstige ruimtelijke besluiten te nemen. 

De omgevingsvisie is daarbij niet een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen, maar 

een samenhangende strategische visie. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang 

tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel 

erfgoed.  

De gemeenteraad van Maastricht heeft bij vaststelling van de huidige omgevingsvisie in oktober 

2020 via het raadsvoorstel een viertal punten concreet meegegeven ter verwerking in de actualisatie.  

 

 Als eerste werden enkele onderwerpen in de periode na vaststelling opgesteld. Deze 

documenten moeten in de actualisatie worden verwerkt. De raad heeft hier specifiek de 

Regionale Energiestrategie 1.0 (RES), de Warmtevisie, de nieuwe woonprogrammering 

en de grond- en vastgoednota benoemd. Alle genoemde documenten zijn inmiddels door 

de gemeenteraad vastgesteld en beschikbaar om te verwerken in geactualiseerde 

omgevingsvisie. 

 

 Als tweede werd benoemd dat de gemeente destijds ging werken aan de actualisatie van de 

Stadsvisie en Economische visie. Samen met de actualisatie van de Sociale visie zijn de 

drie visies geactualiseerd gedurende het participatieproces ‘het Maastricht van Morgen’. 

Deze visies zijn eind 2021 en begin 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De 

strategische visies zijn daarmee gereed om (verder) richting te geven aan het inhoudelijk 

actualisatieproces.  

 

 Ten derde worden aandachtsgebieden op het gebied van verstoring (lucht, geluid).  

Tot slot zou worden verkend of er voor het actualisatieproces een plan-Milieueffectrapportage2 (plan-

m.e.r.) moest worden uitgevoerd als onderdeel van het besluitvormingsproces. Inmiddels is deze 

                                                        
2 In een plan-mer-beoordeling toetst het bevoegd gezag of er bij het plan of programma aanzienlijke 
milieueffecten kunnen optreden.  

https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=98926/type=pdf
https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Raadsvoorstel/2021/Raadsvoorstel%20105-2021%20-%20Stadsronde%20-%20Transitievisie%20Warmte%201.0/Bijlage%202%20-%20Transitievisie%20Warmte%201.0.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=94201/type=pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=120861/type=pdf/Raadsvoorstel_57_-_2022_-_Geamendeerd_-_B2a_Kadernota_Grond-en_Vastgoedbeleid_Maastricht_2022.pdf
https://www.thuisinmaastricht.nl/sites/tim/files/2022-03/Stadsvisie%202040%20definitief%20inclusief%20EN.pdf
https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Raadsvoorstel/2021/Raadsvoorstel%20109-2021%20-%20Integrale%20stadsvisie%20-%20Actualisatie%20stadsvisie,%20economische%20visie,%20sociale%20visie/Bijlage%203-%20%20Economische%20visie.pdf
https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Raadsvoorstel/2021/Raadsvoorstel%20109-2021%20-%20Integrale%20stadsvisie%20-%20Actualisatie%20stadsvisie,%20economische%20visie,%20sociale%20visie/Bijlage%204%20-%20Sociale%20visie.pdf
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verkenning afgerond, en staat juridisch vast dat een plan-m.e.r. benodigd is om aan de eisen van de 

omgevingswet te voldoen. Dit betekent dat er bij de keuzes zoals gemaakt in het actualisatieproces 

omgevingsvisie een plan-m.e.r. zal worden uitgevoerd, zodat de effecten van de (gewenste) keuzes 

zo goed mogelijk in beeld zijn. 

 

4. Financiën 

In de programmabegroting 2023 zijn de volgende budgetten toegewezen voor het actualisatieproces. 

Voor het opstellen van de Omgevingsvisie dient een plan-m.e.r.--procedure doorlopen te worden. De 

geraamde kosten voor deze procedure zijn in 2023 €200.000,-. Voor het maken van de visie zelf is 

een werkbudget nodig voor kaartmateriaal, vormgeving, communicatie en proceskosten van 

€50.000,-  

 

Ook voor het burgerberaad is reeds budget toegewezen. Het burgerberaad vereist voldoende 

middelen voor de organisatie, alsook voor de beschikbaarheid van ondersteuning en expertise voor 

de middels loting geselecteerde groep. Er is in de begroting €200.000,- beschikbaar gesteld en 

omdat de pilot deels in 2023 en deels in 2024 plaatsvindt, is dit bedrag verdeeld over twee 

jaarschijven. 

 

5.      Participatie. 

Het bredere participatieproces zal verlopen tussen februari en oktober 2023. Het burgerberaad zal 

inclusief het opzetten ervan lopen tussen april en december 2023, met een slotbijeenkomst in 

februari 2024. 

Participatie zal op twee manieren worden vormgegeven 

1. MEEpraten 

Het brede participatieproces gaat over meepraten, om daarbij meningen, ervaringen en 

ideeën mee te kunnen nemen bij het actualisatieproces. Door de stad te laten meepraten 

krijgen we meningen, standpunten en belangen helder in beeld. De stad helpt bij de 

besluitvorming. Deze vorm van participatie gaat gelden voor het algehele participatieproces, 

met uitzondering van het burgerberaad. 
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2.  MEEbeslissen  

Dit gaat over de mogelijkheid voor anderen om bij te dragen aan de besluitvorming. Hiermee 

kiest het college en de raad om een besluit uit handen te geven, en enkel bij zwaarwegende 

redenen hiervan af te wijken. Deze vorm van participatie gaat gelden voor het burgerberaad.   

Conform de participatiebepalingen omgevingswet zoals vastgesteld door de Maastrichtse 

gemeenteraad mag eenieder van de gemeente verwachten dat er rondom de actualisatie van de 

omgevingsvisie participatie zal worden georganiseerd. In de participatiebepaling is daarbij 

vastgelegd dat we bij het nemen van een besluit vertellen hoe we de omgeving bij de voorbereiding 

hebben betrokken en wat we met de resultaten hebben gedaan. Dit heet de motiveringsplicht. Na 

afronding van de participatie, zal de input worden verwerkt in een overzichtelijk eindverslag. Bij de 

besluitvorming zal vervolgens het college ingaan op de input zoals verkregen tijdens zowel het 

participatieproces, alsmede hoe het de inspraak heeft verwerkt. Daarmee zal het voor iedereen 

helder zijn wat is ingebracht, en of en op welke wijze dit een plek heeft gekregen. 

 

Zienswijze 

Vervolgens is er ook nog de mogelijkheid tot inspraak bij het ter inzage leggen van de concept 

omgevingsvisie. Ter afronding van de inspraak maakt het college een eindverslag op. Het 

eindverslag bevat in elk geval een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure. Daarbij zal worden 

getoond welke zienswijzen er naar voren zijn gebracht. Tot slot zal een onderbouwing worden 

opgesteld op welke punten al dan niet tot aanpassing van het concept-document leiden. 

 

 

 

  

 

https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Raadsvoorstel/2023/Raadsvoorstel%205-2023%20-%20Participatiekader%20en%20participatieverordening/Bijlage%202b%20-%20Leidraad%20participatiebepalingen%20omgevingswet.
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 januari 2023, organisatieonderdeel BO 

Ruimte, no. 2023.00262; 

 

BESLUIT: 

 

1. Gaat akkoord met het procesbesluit met als onderwerp de startnotitie actualisatie omgevingsvisie, 

participatie en burgerberaad. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 28 februari 

2023. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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