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Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft. Ik
verwijs in dit kader ook naar de Raadsinformatiebrief van 21 oktober 2022, die antwoorden aanreikt
op uw vragen.

Vraag 1:
Wat is de stand van zaken m.b.t. het bestemmingsplan?
Antwoord 1:
De stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn toegelicht
in de raadsinformatiebrief van 21 oktober 2022. Hieraan kan ik toevoegen dat het vooralsnog geen
uitgemaakte zaak is of de beoogde ontwikkeling uitsluitend met een bestemmingsplan kan worden
gerealiseerd. Welk juridisch-planologisch instrument het meest opportuun is om toe te passen, is
afhankelijk van de stikstofstrategie die wordt gekozen.

Vraag 2:
Wanneer worden wij geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan?
Antwoord 2:
Zodra er een ontwerp bestemmingsplan voor het gebied ter inzage wordt gelegd of zodra de te
volgen juridisch-planologische route vaststaat, wordt uw raad hierover geïnformeerd. Zoals in de
raadsinformatiebrief van 21 oktober jl. toegelicht, is het eerst van belang om een stikstofstrategie te
ontwikkelen. Pas daarna kan worden vastgesteld welke juridisch-planologisch instrument
(bijvoorbeeld een bestemmingsplan) wordt ingezet en hoe dit vorm krijgt.
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Vraag 3:
Bent u bereid om ons middels een RIB structureel te informeren over de voortgang binnen dit
dossier?
Antwoord 3:
Daartoe ben ik uiteraard bereid. In de raadsinformatiebrief van 21 oktober 2022 heb ik aangegeven
dat, zodra de aanpak met betrekking tot stikstof concreter is, ik uw raad informeer over de
vervolgstappen.

Vraag 4:
Zijn er nog veranderingen te melden in dit dossier?
Antwoord 4:
Op dit moment zijn er geen veranderingen te melden.

Vraag 5:
Zullen wij dit jaar nog een compleet bestemmingsplan voorgelegd krijgen?

Vraag 6:
Hoe krijgt een tijdige betrokkenheid van de buurt gestalte ter verwerking in het bestemmingsplan van
de in de buurt gepresenteerde en door de raad voor de zomer geaccordeerde gebiedsvisie, in
opdracht van de gemeente op gesteld door stedenbouwkundige Franz Ziegler?
Antwoord 6:
In de raadsinformatiebrief van 21 oktober 2022 is toegelicht hoe en wanneer de omgeving bij het
vervolgproces wordt betrokken.

Vraag 7:
Heeft u voor ons een tijdlijn m.b.t. de stappen welke wij kunnen verwachten het komende jaar?
Antwoord 7:
In de raadsinformatiebrief van 21 oktober 2022 is toegelicht dat er nu allereerst een stikstofstrategie
ontwikkeld wordt. Deze vormt de basis voor de verdere planuitwerking en is leidend voor de te
volgen juridisch-planologische procedures. De planning is hiervan afhankelijk en kan pas worden
bepaald zodra duidelijk is welke aanpak er mogelijk en/of nodig is.

Vraag 8:
Wat is de stand van de subsidietoewijzing bij het rijk, de intentieovereenkomst en de anterieure
overeenkomst met Maaszicht en Mourik?
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Antwoord 5:
De voortgang en planning met betrekking tot de voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn
toegelicht in de raadsinformatie van 21 oktober 2022. Zie ook de opmerking in het antwoord op
deelvraag 1.
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Antwoord 8:
Medio november wordt door het Rijk bekend gemaakt of de, onder voorwaarden van bevestigen van
de regionale co-financiering, toegezegde subsidie definitief wordt toegekend.
De stand van zaken met betrekking tot de intentieovereenkomst is toegelicht in de
raadsinformatiebrief van 22 oktober 2022. Een anterieure overeenkomst is aan de orde indien en
zodra de procedure voor een nieuw bestemmingsplan of een andere juridisch planologische
procedure (bijv. een projectafwijkingsbesluit) wordt opgestart.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Frans Bastiaens
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige Wijken en Ouderenbeleid
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