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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad heeft zich laten informeren over de bouwstenen en de inhoudelijke 
programma’s & projecten van het Groenstructuurplan en de Leidraad 
Groenbeheer voor de Omgevingsvisie 2040. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

College & 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. Het beleidsplan voor Groen, Natuur & Landschap bestaat uit drie delen: 

1. ‘Wij, de Maastrichtse natuur’ 

2. Groenstructuurplan 
3. Leidraad Groen 

 
Op 10 september 2018 heeft een informatieve Stadsronde plaatsgevonden, 
waarin de raadsleden zijn meegenomen in de beleving van ‘Wij, de 
Maastrichtse Natuur”. Deze stadsnatuurfilosofie, geschreven door Govert Derix 
in samenwerking met de gemeente Maastricht, dient als inspiratie voor het 
Groenstructuurplan en de Leidraad Groenbeheer en geeft de ambitie weer. 

Inhoud  Het Groenstructuurplan wordt een strategisch, kaderstellend document met 
een lange termijn (heden – 2040 en verder) 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 zijn in nauwe samenhang ontwikkeld met de nieuwe 
Omgevingsvisie 2040: 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 uit twee delen: 

1. Deel 1: presentatie programma en projecten GSP/LGB (19.00 – 19.30 
uur). Locatie: Raadzaal (Mosae Forum 10). 
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2. Deel 2: deelsessie in groepen inzake prioriteiten-shortlist GSP  en 
ruimte voor ‘losse flodders’ (19.30 – 20.30). Locatie: Antichambre 
(Mosae Forum 10). 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich informeren en reactie/input leveren inzake completering/prioritering 
programma & projecten 

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 Mosa Lira, Kom Leren, IVN Maastricht, CNME en terreinbeherende 
organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.  

Vervolgtraject Streven is om de strategische doelstellingen, uitgangspunten en kaders van 
‘Wij, de Maastrichtse Natuur”, het Groenstructuurplan en de Leidraad 
Groenbeheer te integreren in de Omgevingsvisie 2040. Na vaststelling van de 
Omgevingsvisie (naar verwachting in Q4 2019) wordt het Beleidsplan Groen, 
Natuur & Landschap vastgesteld, waarbij de strategie is aangevuld met 
tactisch-operationele beleid gericht op uitvoering. De planning en ontwikkeling 
is daarbij afhankelijk van het traject van de Omgevingsvisie. 

 


