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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad heeft zich laten informeren over de voortgang van het 
Groenstructuurplan en de Leidraad Groen. Tijdens de bijeenkomst presenteren 
we een samenhangend Groenbeleidsplan, inmiddels bestaande uit drie delen: 

1. Deel I: Wij, de Maastrichtse natuur – het beginsel (stuk Govert Derix) 
2. Deel II: Groenstructuurplan – het strategische beleidsplan 

3. Deel III: Leidraad Groen – het beheersplan  
Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In december 2017 is de Raad geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief over 
de ontwikkeling van het Groenstructuurplan en de actualisatie van de Leidraad 
Groen. Een participatief proces is hier integraal onderdeel van, waarbij een 
klankbordgroep, het Stadsnatuur Maastricht netwerk en diverse stakeholders 
worden betrokken. 

Inhoud  Het Groenbeleidsplan bestaat uit drie delen: 
1. Deel I: Wij, de Maastrichtse natuur – het beginsel (stuk Govert Derix) 
2. Deel II: Groenstructuurplan – het strategische beleidsplan 
3. Deel III: Leidraad Groen – het beheersplan 

 
‘Wij, de Maastrichtse natuur’ wordt geschreven door Govert Derix in 
samenwerking met de gemeente Maastricht. Dit stuk betreft een wervend 
verhaal en leidend perspectief voor de twee beleidsproducten: het 
Groenstructuurplan en de Leidraad Groen. Dit stuk wordt toegevoegd als 
‘kopstuk’ voor de twee beleidsproducten.  
 
Het Groenstructuurplan wordt een strategisch, kaderstellend document met 
een lange termijn ambitie op het gebied van groen, natuur en landschap, 
klimaatadaptatie en ecologie. De actualisatie van de Leidraad Groen betreft 
een tactisch/operationeel meerjarenprogramma voor de periode 2019 t/m 2023 
(vijf jaar) ten behoeve van het beheer van openbaar groen door de gemeente 
Maastricht (stadsbeheer). Deze beleidsproducten worden ontwikkeld vanuit 
één gezamenlijk en samenhangend perspectief. 
 
Beide beleidsproducten worden tevens ontwikkeld in nauwe samenhang met 
de nieuwe Omgevingsvisie: een integrale, overkoepelende visie ten aanzien 
van de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Het Groenstructuurplan en 
de Leidraad Groen worden als integrale bouwstenen meegenomen in de 
nieuwe Omgevingsvisie.  



 

 

 

 

 

 

 
De informatieronde bestaat grofweg uit drie delen: 

1. Deel 1: fietstocht (17.00 – 18.30 uur). Startlocatie: voor de ingang  van 
het gemeentehuis (Mosae Forum 10). 

2. Deel 2: soep met broodjes (18.30 – 19.00 uur). Locatie: Antichambre 
(Mosae Forum 10). 

3. Deel 3: informatiesessie over voortgang beleidsproducten (19.00 – 
21.00 uur), inclusief een korte lezing van Govert Derix. Locatie: 
Raadzaal (Mosae Forum 10). 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en reactie/input te leveren. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja: een persoonlijk uitnodiging wordt verstuurd aan deelnemers van de 
klankbordgroep, leden van het Stadsnatuur Maastricht netwerk, stakeholders 
als IVN Maastricht, CNME en terreinbeherende organisaties als 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.  

Vervolgtraject Streven is om het Groenbeleidsplan, bestaande uit drie delen, in het eerste 
kwartaal van 2019 te laten vaststellen door de Raad. Tot die tijd wordt het 
participatietraject gecontinueerd. De planning en ontwikkeling is daarbij 
afhankelijk van het traject van de Omgevingsvisie, dat als overkoepelende 
visie voor de fysieke leefomgeving een nauwe relatie heeft met het 
Groenbeleidsplan.    

 


