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Hoofdstuk 1 Inleidende regels  

Artikel 1 Begrippen 
  
1.1 plan: 

het Facetbestemmingsplan Cultuurhistorie, met identificatienummer NL.IMRO.0935.bpCultuurhistorie-

ow01 van de gemeente Maastricht.   

   

1.2 bestemmingsplan: 

de geografisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage.  

   

1.3 aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge deze regels regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.  

   

1.4 aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.   

   

1.5 archeologische zone a: 

gebied met bepaalde archeologische waarde a, aangeduid ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

waarde - archeologische zone a’ (in en binnen een straal van 50 meter om bekende archeologische vindplaatsen 

en historische relicten alsmede het gebied binnen de eerste stadsmuur), als omschreven in de beleidsnota 

“Springlevend Verleden Maastricht 2008” alsmede in deze regels.   

   

1.6 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak.   

   

1.7 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.   

   

1.8 cultureel erfgoed: 

alle materiële getuigenissen uit het verleden die de samenleving van belang vindt om te conserveren, te 

onderzoeken, te presenteren en over te informeren.   

   

1.9 cultuurhistorisch attentiegebied: 

gebied, gekenmerkt door een samenhangende (ruimtelijke) cultuurhistorische en/of architectonische waarde.  

   

1.10 cultuurhistorisch rapport: 

onderzoek waarbij de algemene historische waarden en/of de ensemblewaarden en/of de 

architectuurhistorische waarden en/of de bouwhistorische waarden en/of de waarden vanuit de 

gebruikshistorie, worden geïnventariseerd en in kaart worden gebracht.   

   

1.11 cultuurhistorische waardestelling: 

een bestaande en/of toegekende samenhangende waardestelling op het gebied van algemene historische 

waarden en/of de ensemblewaarden en/of de architectuurhistorische waarden en/of de bouwhistorische 

waarden en/of de waarden vanuit de gebruikshistorie, toegekend aan een zaak en/of object en/of gebied.  

   

1.12 dominant bouwwerk: 

bouwwerk met cultuurhistorische en/of architectonische waarden, waarvan zowel het interieur als het 

exterieur bescherming genieten ingevolge de dubbelbestemming 'Waarde - Maastrichts Erfgoed - 



 

 

Cultuurhistorie'.  

   

1.13 kenmerkend bouwwerk: 

bouwwerk met cultuurhistorische en/of architectonische waarde, waarvan het exterieur bescherming geniet 

ingevolge de dubbelbestemming 'Waarde - Maastrichts Erfgoed - Cultuurhistorie'.   

   

1.14 waardevolle cultuurhistorische elementen: 

objecten en bouwwerken, niet zijnde gebouwen, met cultuurhistorische waarde die bescherming genieten 

ingevolge de dubbelbestemming ‘Waarde - Maastrichts Erfgoed - Cultuurhistorie’.   

   

1.15 waardevolle groenelementen: 

karakteristieke elementen en patronen in het landschap alsmede sporen die de natuur en de mens in het 

landschap hebben achtergelaten met cultuurhistorische waarde, zoals bomen, struiken, hagen, holle wegen, 

grafheuvels, poelen, grachten en vijvers en welke bescherming genieten ingevolge de dubbelbestemming 

‘Waarde - Maastrichts Erfgoed - Cultuurhistorie’.   

   



 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 2 Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie 

   
2.1 Bestemmingsomschrijving 

   

De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van het op die gronden aanwezige 

archeologie.  

   

 

2.2 Bouwregels  

   

2.2.1 Hoofdregel 

Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd indien:  

a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming, en;  

b. de bouwwerken en bouwwerkzaamheden en de gevolgen hiervan aantoonbaar niet leiden tot een verstoring 

van archeologisch materiaal.  

2.2.2 Geen verstoring van archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal vindt plaats indien: 

a. door bodemingrepen of werkzaamheden bodemverstoring plaatsvindt op minder dan 0,4 meter onder 

maaiveld;  

b. het bouwplan of de bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben of verandering of vervanging van 

bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande bebouwde oppervlakte gehandhaafd blijft en de bestaande 

fundering niet wordt gewijzigd en/of uitgebreid;  

c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische 

waarden aanwezig zijn. 

2.2.3 Advies Welstands-/Monumentencommissie 

Burgemeester en Wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

bouwwerk voor advies aan de gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie voorleggen.  

   

 

2.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

   

2.3.1 Hoofdregel 

Op deze gronden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. werken of werkzaamheden met een bodemverstorende werking op een grotere diepte dan 0,4 meter onder 

maaiveld, waartoe ook wordt gerekend: woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage, 

draineren, ontginnen alsmede het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of 

rijwielpaden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  

b. het graven, aanleggen, verbreden of dempen van watergangen of vijvers;  

c. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;  



 

 

d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  

e. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan niet als bosgrond 

kunnen worden aangemerkt;  

f. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;  

g. het aanleggen van een boomgaard;  

h. het scheuren van grasland;  

i. werken die leiden tot inklinking van de bodem, voor zover dit aantoonbaar leidt tot verstoring van het 

archeologisch bodemarchief in situ.   

Voor zover geen omgevingsvergunning is vereist voor bouwactiviteiten is het verboden zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning werkzaamheden uit te voeren waarmee grondverzet gepaard gaat ter 

voorbereiding op bouwactiviteiten.   

   

2.3.2 Geen verstoring van archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal vindt plaats indien: 

a. door bodemingrepen of werkzaamheden bodemverstoring plaatsvindt op minder dan 0,4 meter onder 

maaiveld;  

b. het bouwplan of de bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben of verandering of vervanging van 

bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande bebouwde oppervlakte gehandhaafd blijft en de bestaande 

fundering niet wordt gewijzigd en/of uitgebreid;  

c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische 

waarden aanwezig zijn. 

2.3.3 Advies Welstands-/Monumentencommissie 

Burgemeester en Wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken en werkzaamheden (aanleggen) voor advies aan de gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie 

voorleggen.  

   

 

2.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk  

   

2.4.1 Hoofdregel 

Op deze gronden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of 

gedeeltelijk af te breken, indien dit een bodemverstorende werking op een grotere diepte dan 0,4 meter onder 

maaiveld tot gevolg heeft.   

   

2.4.2 Wijze van slopen en begeleiding door een deskundige 

Voor zover de sloopwerkzaamheden dan wel de gevolgen van deze werkzaamheden kunnen leiden tot een 

verstoring van archeologisch materiaal kunnen aan de omgevingsvergunning de volgende regels worden 

verbonden: 

a. de verplichting tot een door Burgemeester en Wethouders bepaalde wijze van slopen;  

b. de verplichting de sloop te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologie die 

voldoet aan door Burgemeester en Wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

2.4.3 Geen verstoring van archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal in de zin van het bepaalde in 2.2.1 onder b, 2.3 en 2.4 vindt plaats 

indien: 

a. door bodemingrepen of werkzaamheden bodemverstoring plaatsvindt op minder dan 0,4 meter onder 

maaiveld;  



 

 

b. het bouwplan of de bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben of verandering of vervanging van 

bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande bebouwde oppervlakte gehandhaafd blijft en de bestaande 

fundering niet wordt gewijzigd en/of uitgebreid;  

c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische 

waarden aanwezig zijn. 

2.4.4 Advies Welstands-/Monumentencommissie 

Burgemeester en Wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning voor het slopen van een 

bouwwerk voor advies aan de gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie voorleggen.  

   

 

2.5 Wijzigingsbevoegdheid 

   

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om het bestemmingsplan te wijzigen door voor de gebieden ter 

plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde – archeologische zone a’ deze aanduiding geheel of 

gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van archeologisch rapport is aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn dan wel dat deze waarden niet meer als zodanig 

bescherming behoeven.   

   



 

 

Artikel 3 Waarde - Maastrichts Erfgoed - Cultuurhistorie 

   
3.1 Bestemmingsomschrijving 
   
3.1.1 Algemeen 

De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van het op die gronden aanwezige cultureel 

erfgoed.  

   

3.1.2 Onderdelen 

De voor ‘Waarde – Maastrichts Erfgoed - Cultuurhistorie’ aangewezen gronden kennen de volgende 

onderverdeling van het op die gronden aanwezige cultureel erfgoed, waarbij het onder a. tot en met d. genoemde 

erfgoed overeenkomstig het bepaalde in de gemeentelijke Erfgoedverordening de status heeft van gemeentelijk 

monument, een en ander conform het bepaalde in de als bijlage 1 opgenomen “Cultuurhistorische rapportage”:  

a. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – dominant bouwwerk’ [sba – db]: dominant 

bouwwerk, met dien verstande dat zowel het interieur als het exterieur van het ter plaatse aanwezige 

bouwwerk wordt beschermd;  

b. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – kenmerkend bouwwerk’ [sba – kb]: 

kenmerkend bouwwerk, met dien verstande dat uitsluitend het exterieur, zoals omschreven in de als bijlage 

1 toegevoegde “Cultuurhistorische rapportage”, wordt beschermd;  

c. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – waardevol cultuurhistorisch element’ [sba – 

ce]: waardevol cultuurhistorisch element;  

d. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde – waardevol groenelement’ (swr – ge): 

waardevol groenelement;  

e. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde – cultuurhistorisch attentiegebied’ (swr – ca): 

cultuurhistorisch attentiegebied.  

 

3.2 Bouwregels  

   

3.2.1 Hoofdregel 

Op de gronden met gemeentelijke monumenten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.2 onder a. tot en met d., alsmede 

binnen een cultuurhistorisch attentiegebied als bedoeld in artikel 3 lid 1.2 onder e., mag uitsluitend worden 

gebouwd indien:  

a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming, en;  

b. de bestaande cultuurhistorische waarde niet wordt aangetast door wezenlijke veranderingen in situering, 

massa, kapvorm, hoogtematen en gevelindeling, zulks met inbegrip van waardevolle details, en;  

c. de bouwplannen niet strijdig zijn met de waardestelling en richtlijnen zoals omschreven in de als bijlage 1 

opgenomen 'Cultuurhistorische rapportage‘.  

3.2.2 Maatregelen 

Voor zover de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk dan wel de gevolgen van de in de 

bouwaanvraag genoemde bouwwerkzaamheden, kunnen leiden tot een wijziging van een gemeentelijk 

monument zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.2 onder a. tot en met d., kan aan de omgevingsvergunning de 

verplichting tot het treffen van maatregelen worden verbonden, waardoor de toegekende cultuurhistorische 

waarde van het betreffende gemeentelijk monument kan worden behouden.   

   



 

 

3.2.3 Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van 

bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien ter plaatse gemeentelijke monumenten aanwezig 

zijn.  

   

3.2.4 Advies Welstands-/Monumentencommissie 

Burgemeester en Wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning op gronden met 

gemeentelijke monumenten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder a. tot en met d., alsmede binnen een 

cultuurhistorisch attentiegebied als bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder e., voor het bouwen van een bouwwerk, 

het uitvoeren van werken en werkzaamheden (aanleggen) en het slopen van een bouwwerk voor advies aan de 

gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie voorleggen.   

   

 

3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

   

3.3.1 Hoofdregel 

Op de gronden met gemeentelijke monumenten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder a. tot en met d., is het 

verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te (doen of laten) voeren:   

a. het geheel of gedeeltelijk wijzigen, aantasten, vernietigen van dominante en kenmerkende bouwwerken, 

waaronder begrepen het interieur van dominante bouwwerken, alsmede alle detaillering en gevelafwerking;  

b. het geheel of gedeeltelijk wijzigen, aantasten, vernietigen van waardevolle cultuurhistorische elementen;  

c. het vellen, rooien of anderszins aantasten van waardevolle groenelementen.  

3.3.2 Maatregelen 

Voor zover de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden dan wel de gevolgen van de in de aanvraag genoemde werken en/of werkzaamheden, 

kan/kunnen leiden tot een verandering en/of aantasting van een gemeentelijk monument, kan aan de 

omgevingsvergunning de verplichting tot het treffen van maatregelen worden verbonden, waardoor 

de cultuurhistorische waarde van het betreffende monument kan worden behouden.  

   

3.3.3 Uitzonderingen 

Het bepaalde in artikel 3 lid 3.1 is niet van toepassing op: 

a. werken of werkzaamheden die naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders van ondergeschikte 

betekenis zijn of behoren tot de normale bodemexploitatie en het normale bodemgebruik dan wel werken of 

werkzaamheden die naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders behoren tot kleinschalig 

onderhoud;     

b. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan in uitvoering zijn 

dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, afwijking of anderszins mogen worden 

uitgevoerd.  

3.3.4 Advies Welstands-/Monumentencommissie 

Burgemeester en Wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning op gronden met 

gemeentelijke monumenten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder a. tot en met d., alsmede binnen een 

cultuurhistorisch attentiegebied als bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder e., voor het bouwen van een bouwwerk, 

het uitvoeren van werken en werkzaamheden (aanleggen) en het slopen van een bouwwerk voor advies aan de 

gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie voorleggen.   

   



 

 

3.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk  

   

3.4.1 Gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische attentiegebieden 

Op de gronden met gemeentelijke monumenten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder a. tot en met d., alsmede 

binnen een cultuurhistorisch attentiegebied als bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder e., is het verboden een 

bouwwerk geheel of gedeeltelijk af te breken zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning.  

   

3.4.2 Wijze van slopen en begeleiding door een deskundige 

Voor zover de sloopwerkzaamheden, dan wel de gevolgen van deze werkzaamheden, kunnen leiden tot 

een aantasting van gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische attentiegebieden, kunnen aan de 

omgevingsvergunning de volgende regels worden verbonden:   

a. de verplichting tot een door burgemeester en wethouders bepaalde wijze van slopen;  

b. de verplichting de sloop te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de cultuurhistorie die 

voldoet aan door Burgemeester en Wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.    

3.4.3 Niet verlenen omgevingsvergunning 

Burgemeester en Wethouders zijn niet gehouden een omgevingsvergunning voor het slopen van een 

gemeentelijk monument of het slopen in een cultuurhistorisch attentiegebied te verlenen, indien de 

sloopwerkzaamheden in strijd zijn met waarden in de waardestelling, zoals neergelegd in de als bijlage 1 

opgenomen “Cultuurhistorische rapportage”, of zoals beschreven in een cultuurhistorisch rapport ingevolge 

artikel 7.1 van de Regeling omgevingsrecht of diens rechtsopvolger.   

   

3.4.4 Advies Welstands-/Monumentencommissie 

Burgemeester en Wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning op gronden met 

gemeentelijke monumenten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder a. tot en met d., alsmede binnen een 

cultuurhistorisch attentiegebied als bedoeld in artikel 3 lid 1.2, onder e., voor het bouwen van een bouwwerk, 

het uitvoeren van werken en werkzaamheden (aanleggen) en het slopen van een bouwwerk voor advies aan de 

gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie voorleggen.   

   

 

3.5 Wijzigingsbevoegdheid 

   

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om het bestemmingsplan te wijzigen door voor de gebieden ter 

plaatse van de aanduidingen ‘specifieke bouwaanduiding – dominant bouwwerk’, ‘specifieke bouwaanduiding – 

kenmerkend bouwwerk’, ‘specifieke bouwaanduiding – waardevol cultuurhistorisch element’, ‘specifieke vorm 

van waarde – waardevol groenelement’, ‘specifieke vorm van waarde – cultuurhistorisch attentiegebied’ deze 

aanduiding geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van een cultuurhistorisch rapport is 

aangetoond dat op de betrokken locatie geen cultuurhistorische waarden (meer) aanwezig zijn dan wel dat deze 

waarden niet meer als zodanig bescherming behoeven.   

   



 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels   

Artikel 4 Van toepassing verklaring 
   
Het voorliggende facetbestemmingsplan is van toepassing op de onderstaande bestemmingsplannen: 

                                                                               

Bestemmingsplan Identificatienummer Vastgesteld / onherroepelijk 

Itteren - Borgharen NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-oh01 18.12.2010 / 01.06.2010 

Lanakerveld nr. D0386 28.05.2002 / --------- 

Maastricht Centraal NL.IMRO.0935.bpMtrichtCentraal-oh01 27.04.2010 / 01.06.2010 

Maastricht Noordoost NL.IMRO.0935.bpMtrichtNOrep-vg01 13.01.2015 / 21.04.2015 

Centrum NL.IMRO.0935.bpCentrum-vg01 21.05.2013 / 27.08.2014 

De Heeg - Eyldergaard - Vroendaal  NL.IMRO.0935.bpHeegEylderVroen-oh01 24.04.2012 / 25.02.2013 

Maastricht Zuidoost NL.IMRO.0935.bpMtrichtZuidoost-vg01 04.06.2013 / 16.06.2013 

Buitengebied Sint Pietersberg, 

Jekerdal, Cannerberg 

NL.IMRO.0935.bpBgbdStPJdalCberg-oh01 01.11.2011 / 13.02.2013 

 

   

De regels uit deze bestemmingsplannen blijven onverkort van toepassing, met dien verstande dat aan deze 

bestemmingsplannen de begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1 van dit facetbestemmingsplan worden 

toegevoegd dan wel vervangen. 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 
   
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 

of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.   

   



 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en 
slotregels   

Artikel 6 Overgangsrecht 

   
6.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 

is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan;    

 

b. Burgemeester en Wethouders kunnen eenmalig, in afwijking van het bepaalde onder a., een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 

bepaalde onder a. met maximaal 10%;   

 

c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

6.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;   

 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a., te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering 

de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;   

 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten;   

 

d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

Artikel 7 Slotregel 
   
Deze regels worden aangehaald als: regels behorende bij het Facetbestemmingsplan Cultuurhistorie.  



 

 

Bijlage 1: Cultuurhistorische rapportage 


