
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde 

Onderwerp  Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040 

Datum Behandeling  27 augustus 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Krabbendam 

Aanwezig  De wethouders, ambtenaren, woordvoerders en 80 inwoners en 
belanghebbenden. 

Woordvoerders  De dames Hermens (GroenLinks), Heine (CDA), Schut (SP), Van de Wouw 
(VVD) 

De heren Barendse (D66), Van Der Gugten (GroenLinks), Beckers (VVD), 
Peeters (CDA), Bronckers (50PLUS), Willems (SPM), Borgignons (PvdA), Geurts 
(PVV), Boelen (SPM), Mommers (PVM). 

Voorzitter  Mw. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Jutten 

Samenvatting en 

afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De wethouder 

geeft een korte introductie op het voorliggende stuk, waarna dhr. Van Wanroij 

van de Gemeente Maastricht een toelichting geeft aan de hand van een korte 

presentatie. 

Vervolgens is er gelegenheid voor raadsleden en burgerleden om vragen te 

stellen. Deze vragen gaan onder andere over de manier waarop sommige 

keuzes tot stand zijn gekomen. Enkele fracties hebben technische vragen 

schriftelijk ingediend. Het college doet haar best deze (deels) voor de 

stadsronde te beantwoorden. Overige vragen worden waar mogelijk ter plekke 

beantwoord door de ambtenaren of wethouder. 

Daarna geeft de voorzitter ruimte aan de aanwezige inwoners om vragen te 

stellen over het voorliggende stuk, of alvast een reactie te geven vooruitlopend 

op de stadsronde op 3 september. Waar mogelijk worden ook deze vragen 

beantwoord. 

De voorzitter sluit ten slotte de vergadering. Het vervolg vindt plaats op 3 

september 2019 tijdens een extra lange stadsronde, waar volop ruimte zal zijn 

voor dialoog en discussie over de Ontwerp Omgevingsvisie. Hierna wordt het 

stuk ter inzage gelegd en kunnen mogelijke zienswijzen worden ingediend. De 

raad neemt daarna, waarschijnlijk in december 2019 of januari 2020, een 

besluit. 

 

Rondebriefje Informatieronde 

Onderwerp Informatieronde Omgevingsvisie Maastricht 2040 

Datum 27 augustus 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 



 

 

 

 

 

 

Programmanummer 10 Stadsontwikkeling 

Behandelend ambtenaar T van Wanroij 
Telefoonnummer: 043-350 4598 
tim.van.wanroij@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad heeft zich laten informeren over het instrument Omgevingsvisie en de 
inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn in de Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 
2040. Raadsleden en burgers hebben daarbij de ruimte gekregen om 
informatieve vragen te stellen over het instrument en de Ontwerp 
Omgevingsvisie Maastricht 2040.  

Vorm bijeenkomst Informatieronde  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De ontwikkeling van de Omgevingsvisie is opgesplitst in vier fasen: 
- Fase 1: intern (binnen de gemeente) inventariseren van opgaven en 

ambities. Deze fase is afgerond met een notitie ‘Verkenning van de 
Opgaven Omgevingsvisie’ in februari 2018. 

- Fase 2: extern én intern –  aanscherpen en prioriteren van opgaven en 
kansen, inclusief een verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen. 
Deze fase is afgerond met de ‘Discussienotitie Omgevingsvisie 
Maastricht’ in september 2018.  

- Fase 3: extern én intern – reacties ophalen over de Discussienotitie 
Omgevingsvisie + concretiseren van de toekomstige agenda en 
realisatiestrategie. Deze fase is afgerond met een ‘Ontwerp 
Omgevingsvisie Maastricht 2040’ in juni 2019.  

- Fase 4: besluitvorming. Nadat de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage 
heeft gelegen, worden ingediende zienswijzen verwerkt en na de 
zomer van 2019 een definitief voorstel voorgelegd aan de raad.  

 
De raadwerkgroep Omgevingswet heeft geadviseerd om een informatie- en 
raadsronde te organiseren over de Ontwerp Omgevingsvisie voordat deze ter 
inzage wordt gelegd, nadat diverse partijen hadden aangegeven om met 
burgers en raadsleden in dialoog te gaan over de Ontwerp Omgevingsvisie. 
Het college heeft dit advies overgenomen. De raad is hier over geïnformeerd 
middels een Raadsinformatiebrief in mei 2019. 
 
Op 27 augustus vindt de informatieronde plaats, met als doel ‘informeren’. Op 
3 september vindt de stadsronde plaats, met als doel ‘dialoog en debat’. De 
Ontwerp Omgevingsvisie wordt niet aangepast naar aanleiding van de 
informatie- en stadsronde, voordat deze ter inzage wordt gelegd. 

 
Inhoud  Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In het kader van de 

brede implementatieopgave van de Omgevingswet wordt een Omgevingsvisie 
ontwikkeld. De Omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de 
Omgevingswet en tevens het eerste kerninstrument dat door de gemeente 
Maastricht wordt opgeleverd.  
 
De gemeente Maastricht werkt sinds de zomer van 2017 aan een nieuwe 
Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vervangt de oude Structuurvisie en 
beschrijft de strategische langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving van Maastricht richting 2040. Ten behoeve van de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie heeft er een intensief en interactief 
participatieproces plaatsgevonden, waarvoor diverse stadsronden, open 



 

 

 

 

 

 

dialoogbijeenkomsten en aparte sessies met specifieke doelgroepen zijn 
georganiseerd. 
 
In juni 2019 heeft het college de Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040 
vastgesteld. Dit is een eerste versie van het eindproduct. Resultaten uit alle 
participatieronden zijn meegenomen in de inhoudelijke beleidskeuzes en 
uitwerking van voorgestelde ambities en maatregelen.  
 
Het doel van deze informatieronde is om burgers en raadsleden te informeren 
over het instrument Omgevingsvisie en de inhoudelijke keuzes die gemaakt 
zijn in de Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040. Na een inhoudelijke 
presentatie krijgen burgers en raadsleden de gelegenheid om informatieve 
vragen te stellen. Er is geen ruimte voor debat en inhoudelijke reacties op de 
Ontwerp Omgevingsvisie. Hiervoor is een week later een aparte stadsronde 
ingepland.  

  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en informatie vragen te stellen.  

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Ja: op basis van een uitgebreide stakeholderanalyse worden diverse 
organisaties uit verschillende domeinen en sectoren uitgenodigd om bij de 
informatie- en stadsronde op respectievelijk 27 augustus en 3 september 
aanwezig te zijn. Burgers en partijen die eerder in het proces betrokken zijn 
geweest, ontvangen ook een uitnodiging. 

Vervolgtraject Na de informatie- en stadsronde wordt de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage 
gelegd. Deze zienswijzen worden verwerkt in een definitief document. Doel is 
om de definitieve Omgevingsvisie ter besluitvorming aan de raad voor te 
leggen in december 2019/januari2020.  
 
De streefplanning ziet er als volgt uit: 

- 27 augustus 2019: informatieronde 
- 3 september 2019: stadsronde 
- september – oktober 2019: terinzagelegging en inspraakmogelijkheid 

via zienswijzen 
- oktober – november 2019: verwerking zienswijzen 
- december 2019/januari 2020: besluitvorming verwerking zienswijzen 

en vaststelling definitieve Omgevingsvisie Maastricht 2040 
(raadsbesluit) 

 

 


