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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 
 

Artikel 1  Begrippen 
 

1.1  plan 

het bestemmingsplan De Blauwe Loper met identificatienummer NL.IMRO.0935.bpDeBlauweLoper-cc01  van 

de gemeente Maastricht. 

 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.  

 

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 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  aan- en/of uitbouw 

een aan een hoofdgebouw vast gebouwd bouwwerk, dat qua verschijningsvorm ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw, maar dat in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw. 

 

1.6  aan huis verbonden beroep 

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied (waaronder in ieder geval 

kinderopvang wordt verstaan) dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen 

met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de 

woonfunctie in overeenstemming is. Deze functie kan alleen worden uitgeoefend door de feitelijke bewoner(s) 

van het pand. 

 

1.7  additionele voorzieningen 

die voorzieningen die direct of indirect samenhangen met de bestemmingen; hieronder zijn in ieder geval 

begrepen plastieken, standbeelden of andere kunstwerken in het openbaar gebied, kiosken, abri's, 

telefooncellen, nutsgebouwtjes, voetgangersliften, straatmeubilair of daarmee vergelijkbare nutsvoorzieningen, 

ondergrondse en bovengrondse stallingsvoorzieningen voor (brom-, snor- en motor) fietsen, ondergrondse en 

bovengrondse afvalvoorzieningen en parkeervoorzieningen voor auto's, met uitzondering van parkeergarages. 

 

1.8  antenne-installatie 

een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast 

opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende beveiligingsconstructie. 

 

1.9  archeologisch onderzoek 

archeologisch onderzoek behelst veldwerk, uitwerking, rapportage en het deponeren van vondsten en/of 

documentatie in het gemeentelijk depot, e.e.a. zoals bedoeld in de 'Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie'. 

 

1.10  archeologische zone 

gebied met een archeologische waarde, aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 

archeologische zone c' (buiten de tweede stadsmuur), waarbinnen respectievelijk verschillende ondergrenzen 

voor archeologisch onderzoek gelden, als omschreven in de Beleidsnota 'Springlevend Verleden Maastricht 

2008', alsmede in deze regels. 
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1.11  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

 

1.12  begane grondvloer 

vloer van het gebouw, het dichtst gelegen nabij peil. 

 

1.13  bestaand(e) 

a. bij bouwwerken: aanwezig c.q. in aanbouw op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan, tenzij in de regels anders is bepaald; 

b. bij gebruik: aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan , tenzij in de 

regels anders is bepaald. 

 

1.14  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak.  

 

1.15  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

 

1.16  bijgebouw 

een gebouw behorende bij en dienstbaar aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, dat qua 

verschijningsvorm en in functioneel opzicht ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw. 

 

1.17  bodemverstoring 

alle effecten die het gevolg zijn van verandering van en/of aan de fysische bodemkarakteristieken lager dan 0,40 

m. onder maaiveld, zoals door bouw-, aanleg en/of sloopwerkzaamheden. 

 

1.18  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, 

alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 

 

1.19  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak.  

 

1.20  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 

toegelaten.  

 

1.21  bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel.  

 

1.22  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 

zijn toegelaten.  

 

1.23  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 

met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

 

1.24  consumentverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid  

het beroepsmatig uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, in tegenstelling tot het aan huis verbonden 

beroep, gericht op consumentverzorging geheel of overwegend door middel van handwerk en waarbij de 

omvang van de activiteiten zodanig is dat als deze in een woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt 

uitgeoefend de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd zoals kapper, schoenmaker of goudsmid. 
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1.25  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. 

 

1.26  cultuurhistorisch attentiegebied 

gebied dat op de verbeelding als zodanig is aangegeven en gekenmerkt wordt door een samenhangende 

(ruimtelijke) cultuurhistorische en/of architectonische waarde. 

 

1.27  cultuurhistorisch rapport 

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

en/of de architectuurhistorische waarden en/of de waarden vanuit de gebruikshistorie, worden geïnventariseerd 

en in kaart worden gebracht. 

 

1.28  cultuurhistorische waardestelling 

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

waarden en/of de ensemblewaarden en/of de cultuurhistorische waarden en/of de bouwhistorische waarden 

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

 

1.29  dakopbouw 

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij deze constructie 

(deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de constructie in één of beide dakvlak(ken) 

is (zijn) toegepast. 

 

1.30  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren of 

leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending 

anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; hieronder worden niet begrepen smart-, 

head- en growshops. Hieronder worden mede begrepen galeries. 

 

1.31  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt.  

 

1.32  geluidgevoelig object 

gebouwen, terreinen of objecten die volgens de Wet geluidhinder als geluidgevoelig object worden beschouwd. 

Hieronder worden verstaan woningen, geluidgevoelige terreinen en andere geluidgevoelige gebouwen. 

 

1.33  geometrische plaatsbepaling 

locatie van een ruimtelijk object, vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem. 

 

1.34  gestapelde woning 

een woning in een gebouw dat twee of meer (gedeeltelijk) boven elkaar gelegen woningen bevat. 

 

1.35  grow-producten 

verzamelnaam voor producten, welke gebruikt worden voor de kweek van hennep, zoals onder andere 

meststoffen, zaden, groeilampen, ventilatoren en lectuur. 

 

1.36  growshop 

een specifieke vorm van detailhandel voor grow-producten. 
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1.37  guesthouse 

een kleinschalig logiesverstrekkend bedrijf, geen shortstay zijnde, gericht op het bieden van een toeristisch en 

kortdurend verblijf, waarbij het aanbod zich beperkt tot maximaal twee kamers. Deze  

overnachtingsaccommodatie is gevestigd in een woning en wordt geëxploiteerd door de eigenaar(s), tevens 

hoofdbewoner(s) van de betreffende woning. 

 

1.38  head-producten 

verzamelnaam voor producten welke verwant zijn aan de hasj-cultuur, zoals onder andere waterpijpen, 

vloeipapier, cocaïnedoosjes en versnijdingsmiddelen zoals cafeïne. 

 

1.39  headshop 

een specifieke vorm van detailhandel voor head-producten. 

 

1.40  herbouw 

het opnieuw (op)bouwen van een naar aard en omvang vergelijkbaar gebouw op dezelfde locatie. 

 

1.41  hoofdgebouw 

één of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, 

gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

 

1.42  hoofdverblijf 

feitelijk woonverblijf zoals ingeschreven in de Basisregistratie Personen.  

 

1.43  horecabedrijf 

een bedrijf of instelling, gericht op één of meer van de navolgende bedrijfsmatige activiteiten: 

a. het verstrekken van nachtverblijf; 

b. het verstrekken en/of bereiden van drank en/of etenswaren voor consumptie; 

c. het exploiteren van zaalaccommodatie; 

d. discotheek/dancing. 

 

De horecabedrijven worden als volgt onderverdeeld: 

 horeca categorie 1: een horecabedrijf dat qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen dan wel 

fungeert als aan een hoofdfunctie ondergeschikte nevenactiviteit, waarbij naast overwegend niet ter 

plaatse bereide kleinere etenswaren, in hoofdzaak alcoholvrije drank(en) worden verstrekt;   

 

 horeca categorie 2:  een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van 

maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden. Daaronder worden begrepen: 

cafetaria/snackbar, fastfood en broodjeszaken, lunchroom, konditorei, ijssalon/ijswinkel. koffie en/of 

theeschenkerij, afhaalcentrum, eetwinkels, restaurant; 

 

 horeca categorie 3:  een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van 

(alcoholische) dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of 

etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden, alsmede (in sommige gevallen) de gelegenheid 

biedt tot dansen. Daaronder worden begrepen: café, bar, grand-café, eetcafé, danscafé, pubs, juice- en 

healthbar; 

 

 horeca categorie 4: een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het bieden van 

vermaak en ontspanning (niet zijnde een recreatieve voorziening) en/of het geven van gelegenheid tot 

de dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en 

kleine etenswaren. Daaronder worden begrepen: discotheek/dancing, nachtcafé en een zalencentrum 

(met nachtvergunning); 
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 horeca categorie 5: een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van 

nachtverblijf. Daaronder worden begrepen: hotel, motel, pension en overige logiesverstrekkers. 

 

1.44  huishouden 

één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen, met de 

intentie om zelfstandig, bestendig, voor onbepaalde tijd, in gezinsverband of in een met een gezinsverband 

vergelijkbaar samenlevingsverband te wonen. Bewoners van wooneenheden (voor kamerverhuur) gezamenlijk 

worden hieronder niet begrepen. 

 

1.45  kamergewijze verhuur 

het verschaffen van woonverblijf in één (gedeelte van een) gebouw middels één of meer wooneenheden (voor 

kamergewijze verhuur). De bewoners hebben gezamenlijk één voordeur. Daarnaast delen de bewoners van de 

wooneenheden minimaal één van de volgende voorzieningen: badkamer, keuken of toilet. 

 

1.46  langzaam verkeer 

berijders van niet-motorvoertuigen (waaronder bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen), fietsers, voetgangers 

en geleiders/berijders van bijvoorbeeld een paard. 

 

1.47  nok 

het hoogste gedeelte van een dak met hellende vlakken, te weten waar beide hellende vlakken elkaar snijden. 

 

1.48  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten dienste van openbaar en semi-openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, riolering, 

rioolgemalen, waterzuivering, de levering van elektriciteit, gas, water en warmte, voorzieningen voor de 

waterhuishouding en naar de aard daarmee gelijk te stellen overige voorzieningen. 

 

1.49  omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

1.50  onderbouw 

een gedeelte van een gebouw dat niet als een bouwlaag wordt aangemerkt en maximaal 1,50 m. boven peil is 

gelegen, tenzij in de regels een andere maat is aangegeven. 

 

1.51 ondergeschikt 

in omvang gering en niet zelfstandig uitgeoefend. 

 

1.52  onderkomens 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voer- en vaartuigen, waaronder 

begrepen woonschepen, caravans, kampeerauto's, alsook tenten, schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten 

behoeve van recreatief buitenverblijf voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken. 

 

1.53  overkapping/carport 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

 

1.54 peil 
a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang (of die) onmiddellijk aan een weg grenzen: de hoogte van die 

weg ter plaatse van de hoofdtoegang of  

b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 
aansluitende afgewerkte maaiveld.  
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1.55  seksbedrijf 

een voor het publiek toegankelijk gebouw of een gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte 

handelingen, vertoningen en/of voorstelling van erotische en/of pornografische aard plaatsvinden. Hieronder 

wordt mede begrepen een sekswinkel zijnde een gebouw of een gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk 

gedeelte is bestemd en/of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig te koop en/of te huur aanbieden, waaronder 

mede begrepen uitstalling, verkopen, verhuren en/of leveren van seksartikelen. Ook een prostitutiebedrijf is 

hieronder begrepen. Seks- en/of pornobedrijf is een aparte functie en valt derhalve op geen enkele wijze onder 

enige andere functie c.q. bestemming, zoals bedoeld dan wel omschreven in dit bestemmingsplan. 

 

1.56  slopen 

geheel of gedeeltelijk afbreken. 

 

1.57  smart-producten 

verzamelnaam voor producten met een sterk stimulerende werking. De betreffende producten, zoals herbal, 

XTC, frisdranken met guarana en efedrine en paddo's kunnen zijn samengesteld uit meerdere oppeppende 

psychotrope stoffen. 

 

1.58  smartshop 

een specifieke vorm van detailhandel voor smart-producten. 

 

1.59  stedenbouwkundige beeld 

ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing, die wordt bepaald door de situering, de 

aansluitende terreinen, de bouwmassa’s, de gevelindeling en de dakvormen. 

 

1.60 straat- en bebouwingsbeeld 

het in standhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en 

bebouwingsbeeld, waarbij gelet wordt op de volgende aspecten: 

a. een goede verhouding tussen bouwmassa, gevelbeeld en openbare ruimte; 

b. een goede hoogte/breedte verhouding tussen de bebouwing onderling; 

c. een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar 

georiënteerd is; 

d. de hoogtedifferentatie. 

 

1.61  verbeelding 

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie. 

 

1.62  verstoringsoppervlakte projectgebied 

de omvang van de bodemverstoring respectievelijk de omvang van het gebied, welk gebied onderwerp is van een 

omgevingsvergunning voor het opheffen van het planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

1.63  voorgevellijn 

de lijn waarin de voorgevel van het gebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan. 

 

1.64  wegverkeer 

verkeer dat over een weg plaatsvindt per auto, bus fiets, bromfiets, enzovoort. 

 

1.65  woning 

een zelfstandig (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden. Kenmerkend voor 

de woning is de aanwezigheid hierbinnen van een eigen toegang en een alleen door het betreffende huishouden 

te gebruiken toiletruimte, badruimte en een keuken met kooktoestel. 
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1.66  woningomzetting 

omzetting van een woning naar één of meerdere wooneenheden voor kamergewijze verhuur; hieronder wordt 

tevens verstaan het toevoegen van wooneenheden aan bestaande gevallen van woningomzetting. 

 

1.67  woningsplitsing 

het bouwkundig en functioneel splitsen van één woning in twee of meer woningen dan wel het omzetten van 

kamerverhuur naar één of meer woningen. 

 

1.68 wooneenheid (voor kamergewijze verhuur) 

een onzelfstandig gedeelte van een gebouw met woonfunctie bij kamerverhuur, welk gedeelte dient voor de 

huisvesting van één huishouden. Kenmerkend voor de wooneenheid is het gemeenschappelijk gebruik (met de 

andere huishoudens) van een toiletruimte, badruimte en/of een keuken met kooktoestel. Een wooneenheid kan 

uit meerdere ruimten bestaan. 

 

1.69  zendmast 

bouwwerk, waarop antenne-installaties worden geplaatst. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel. 

 

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

 

2.6  ondergeschikte bouwdelen 

bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen zoals plinten, 

pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en 

overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 
 

Artikel 3  Groen 
 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. park; 

c. plantsoen; 

d. bermen en beplantingen; 

e. speelvoorzieningen; 

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

g. fiets- en wandelpaden; 

h. nutsvoorzieningen; 

i. additionele voorzieningen, met uitzondering van parkeervoorzieningen. 

 

  

3.2  Bouwregels 

 

3.2.1  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve 

van additionele voorzieningen. 

 

3.2.2  Additionele voorzieningen 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 meter; 

b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m². 

 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter; 

b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 meter; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

 

3.3  Nadere eisen 

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten 

behoeve van: 

a. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat 

van de aangrenzende gebouwen en bouwwerken; 

b. het behoud van het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de brandveiligheid en de rampenbestrijding. 
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Artikel 4  Verkeer-Verblijfsgebied 
 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegverkeer; 

b. verblijfsgebied; 

c. groenvoorzieningen; 

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

e. parkeren; 

f. nutsvoorzieningen; 

g. additionele voorzieningen. 

 

4.2  Bouwregels 

 

4.2.1  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve 

van additionele voorzieningen. 

 

4.2.2  Additionele voorzieningen 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen: 

a. gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden 

gebouwd; 

b. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3,5 

meter; 

c. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 15 

m². 

 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter; 

b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 meter; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter 

 

4.3  Nadere eisen 

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en afmetingen van bebouwing ten 

behoeve van: 

a. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat 

van de aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. het behoud van het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de brandveiligheid en de rampenbestrijding. 
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Artikel 5  Wonen 
 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen in de vorm van gestapelde woningen;  

b. horecabedrijven in categorieën 1 en 2  en/of detailhandel en/of maatschappelijke voorzieningen en/of 

consumentgebonden ambachtelijke bedrijvigheid en/of grondgebonden wonen, uitsluitend ter plaatse van 

de aanduiding 'atelier'; 

c. maatschappelijke voorzieningen , uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk'; 

d. aan huis verbonden beroepen; 

e. parkeren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 

f. tuinen, erven en verhardingen; 

g. groenvoorzieningen; 

h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

i. ontsluitingspaden ten behoeve van tuinen. 

 

5.2  Bouwregels 

 

5.2.1  Algemeen 

Op de voor ' Wonen ' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

passend binnen deze bestemming,  worden gebouwd, en mits: 

a. deze gerealiseerd en in stand worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in de Structuurschets annex 

Beeldkwaliteitsplan 'Blauwdorp', zoals vastgesteld door de raad op ... en toegevoegd als bijlage 1 bij deze 

regels; 

b. op basis van een erkend  milieu-hygiënisch bodemonderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging aanwezig is en dit bodemonderzoek akkoord is bevonden door het in de Wet 

bodembescherming  bepaalde bevoegde gezag dan wel; 

c. een eventueel geconstateerd geval van ernstige bodemverontreiniging is gesaneerd. 

 

5.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; 

b. uitsluitend gestapelde woningen zijn toegestaan; 

c. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden' is aangegeven; 

d. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

goothoogte (m)' is aangegeven; 

e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

f. hoofdgebouwen dienen te worden afgedekt door middel van een plat dak. 

 

5.2.3  Aan-en uitbouwen en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. bij gestapelde woningen mogen geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden opgericht; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 meter achter de voorgevellijn 

van het hoofdgebouw te worden gebouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, voor zover gesitueerd buiten het 

bouwvlak, mag niet meer bedragen dan 80 m² per bouwperceel; 

d. de gronden gelegen achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mogen 

voor maximaal 50% worden bebouwd; 

e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 meter; 
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f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter.   

 

5.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande 

dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag 

bedragen dan 1 meter; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

 

5.3  Nadere eisen 

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten 

behoeve van: 

a. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat 

van de aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

 

5.4  Afwijken van de bouwregels 

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 5 lid 5.2.2 onder f om hoofdgebouwen af te dekken via een kapconstructie al dan niet in combinatie 

met  een topgevel, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. aan het stedenbouwkundige beeld en aan het straat-en bebouwingsbeeld  ter plaatse mag geen afbreuk 

worden gedaan; 

2. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad; 

b. artikel 5 lid 5.2.4 onder a ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen hoger dan 2 

respectievelijk 1 meter, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. er wordt geen afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid ; 

2. er bestaan geen stedenbouwkundige bezwaren. 

 

 

5.5  Specifieke gebruiksregels 

 

5.5.1  Aan huis verbonden beroep 

Binnen de bestemming ' Wonen ' is de uitoefening van aan huis verbonden beroepen toegestaan als 

ondergeschikte nevenactiviteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de 

bebouwing tot een maximum van 75 m2;  

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen 

onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken; 

c. detailhandel is niet toegestaan; 

d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

 

5.5.2  Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid 

Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan, uitgezonderd  ter plaatse van de 

aanduiding 'atelier'. 
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5.5.3  Guesthouse 

Binnen de bestemming ' Wonen ' is een guesthouse toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, 

waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. per woning mogen maximaal twee kamers gebruikt worden als guesthouse; 

b. het gebruik leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

naastgelegen percelen; 

c. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen 

onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

 

5.5.4  Kamergewijze verhuur 

Ten aanzien van kamergewijze verhuur gelden de volgende bepalingen: 

a. kamergewijze verhuur is toegestaan indien de kamerverhuurder ter plaatse het hoofdverblijf heeft en aan 

de volgende bepalingen wordt voldaan: 

1. per woning mogen maximaal twee kamers voor kamergewijze verhuur worden gebruikt; 

2. de minimale oppervlakte per kamer dient 20 m² te bedragen. 

 

5.5.5  Woningsplitsing/woningomzetting 

Woningsplitsing en/of woningomzetting is niet toegestaan. 

 

5.6  Afwijken van de gebruiksregels 

5.6.1  Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5 lid 

5.2 voor het toestaan van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, mits voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden: 

a. de omvang van de activiteit mag niet meer dan bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte 

van de bebouwing tot een maximum van 75 m²; 

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen 

onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken; 

c. detailhandel is uitsluitend toegestaan indien het ondergeschikt is aan en in direct verband staat met de 

toegelaten functie; 

d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner; 

e. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij geldt dat deze past in 

milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten en voor zover de activiteiten niet voorkomen in 

de Staat van bedrijfsactiviteiten, dient de bedrijvigheid naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen 

te zijn met de in de Staat van bedrijfsactiviteiten toegelaten milieucategorieën 1 en 2, zoals opgenomen als 

bijlage 2 bij deze regels.  
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Artikel 6  Waarde-Maastrichts erfgoed 
 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

 

6.1.1  Algemeen 

De voor 'Waarde - Maastrichts erfgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

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

 

6.1.2  Onderdelen 

De voor 'Waarde - Maastrichts erfgoed' aangewezen gronden kennen de volgende onderverdeling van het op die 

gronden aanwezige cultureel erfgoed: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorisch attentiegebied' (swr - ce): 

cultuurhistorisch attentiegebied; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone a (swr - a)': archeologische 

zone a; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone b (swr - b)': archeologische 

zone b; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c (swr - c)': archeologische 

zone c. 

 

6.2  Bouwregels 

 

6.2.1  Cultuurhistorische attentiegebieden 

Op de voor 'Waarde - Maastrichts erfgoed' aangewezen gronden met de aanduiding 'cultuurhistorisch 

attentiegebied' zoals bedoeld in artikel 6 lid 6.1.2 onder a mag uitsluitend worden gebouwd indien en voor 

zover: 

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

b. de bestaande kwaliteit niet wordt aangetast door wezenlijke veranderingen in het stedenbouwkundige 

beeld, bepaald door situering, massa, kapvorm, hoogtematen, gevel- en raamindeling en gevelafwerking 

met kleur en materiaalgebruik, zulks met inbegrip van waardevolle details en;    

c. de bouwplannen niet strijdig zijn met de toepasselijke richtlijnen zoals vervat in de Structuurschets annex 

Beeldkwaliteitsplan 'Blauwdorp', zoals vastgesteld door de raad op ... en toegevoegd als bijlage 1 bij deze 

regels en worden uitgevoerd met inachtneming van vorenbedoelde richtlijnen. 

 

6.2.2  Archeologische zones 

6.2.2.1  

Op de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone a',  'specifieke 

vorm van waarde - archeologische zone b' en 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c' mag slechts 

worden gebouwd indien: 

a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming en; 

b. aangetoond wordt dat de bouwwerken en bouwwerkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen 

hiervan aantoonbaar niet leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal. 

 

Het gestelde in dit artikellid is niet van toepassing indien de verstoringsoppervlakte dan wel het projectgebied 

kleiner is dan 250 m² ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone b' of 

kleiner is dan 2.500 m² ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c'. 
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6.2.2.2 

Geen verstoring van archeologisch materiaal in de zin van het bepaalde in artikel 6 lid 6.2.2.1 onder b 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 op 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 behoudenswaardige 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 

 

6.2.2.3 

Voor zover de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, dan wel de directe of indirecte 

gevolgen van de in de bouwaanvraag genoemde bouwwerkzaamheden, kan of kunnen leiden tot een verstoring 

van archeologisch materiaal, kan of kunnen aan de omgevingsvergunning één of meer van de volgende regels 

worden verbonden:   

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt 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. 

 

6.2.3  Rapportageplicht 

6.2.3.1 

Burgemeester en wethouders kunnen de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

bouwwerk verplichten een archeologisch en/of cultuurhistorisch rapport te overleggen, waarin de 

archeologische (verwachtings)waarden en/of de cultuurhistorische waarden van het op de bouwaanvraag 

betrekking hebbende terrein en/of de zich eventueel daarop bevindende opstallen naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is of zijn vastgesteld. 

 

6.2.3.2 

Het archeologisch en/of cultuurhistorische rapport zoals bedoeld in artikel 6 lid 6.2.3.1, wordt vervaardigd met 

inachtneming van een programma van eisen, welk daartoe is opgesteld of goedgekeurd door een deskundige op 

het gebied van archeologie en/of cultuurhistorie van de gemeente Maastricht. 

 

6.2.4  Advies 

Ten behoeve van de voor ''Waarde - Maastrichts erfgoed' aangewezen gronden binnen een cultuurhistorisch 

attentiegebied als bedoeld in artikel 6 lid 6.1.2 onder a, leggen burgemeester en wethouders alle aanvragen om 

een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk alsmede de aanvragen om afwijking van de 

bouwregels ter advies voor aan de gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie. 

 

6.3  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 of 

behoud- en beschermingswaardige archeologische resten aanwezig zijn. 
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6.4  Afwijken van de bouwregels 

 

Burgemeester en wethouders kunnen, in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 6.2, een 

omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen ten behoeve van de onderliggende bestemmingen, onder de 

voorwaarden dat: 

a. de cultuurhistorische waarden zoals vastgesteld in de waardestelling alsmede de archeologische waarden 

niet worden aangetast, en; 

b. de nieuwbouw binnen de cultuurhistorische waarden zoals vastgesteld in de waardestelling alsmede de 

archeologische waarden past dan wel een kwalitatieve bijdrage aan de genoemde waarden levert, en; 

c. er geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het stedenbouwkundige beeld, en; 

d. voor zover het bouwen en/of de gevolgen ervan monumenten en/of archeologisch waardevolle locaties 

betreft, hierover voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning advies dient te worden 

ingewonnen bij een terzake deskundige van de gemeente Maastricht. 

 

 

6.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van  

werkzaamheden 

 

6.5.1  Archeologische zones 

6.5.1.1 

Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone a', 'specifieke vorm van 

waarde - archeologische zone b' en 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c' 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. 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 indien en voorzover zulks aantoonbaar leidt tot verstoring 

van het in situ archeologisch bodemarchief. 

 

6.5.1.2 

Voor zover ingevolge hoofdstuk II en III van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht geen 

omgevingsvergunning is vereist voor bouwactiviteiten is het ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

waarde - archeologische zone a' verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werkzaamheden 

uit te voeren waarmee grondverzet gepaard gaat ter voorbereiding op bouwactiviteiten. 

 

6.5.1.3 

De in artikel 6 lid 6.5.1.1 genoemde vergunningplicht geldt slechts indien:  

a. de verstoringsoppervlakte dan wel het projectgebied gelegen is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van waarde - archeologische zone a' of; 

b. de verstoringsoppervlakte dan wel het projectgebied gelegen is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van waarde - archeologische zone b én een omvang heeft van minimaal 250 m2, of; 
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c. de verstoringsoppervlakte dan wel het projectgebied gelegen is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van waarde - archeologische zone c én een omvang heeft van minimaal 2.500 m2. 

 

6.5.1.4 

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

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

werkzaamheden kan of kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan of kunnen aan de 

omgevingsvergunning één of meer van de volgende regels worden verbonden:   

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt 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. 

 

6.5.2  Uitzonderingen 

a. Het bepaalde in artikel 6 lid 6.5.1.1 is niet van toepassing voor 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. Het bepaalde in artikel 6 lid 6.5.1.1 is voorts niet van toepassing voor werken of werkzaamheden, welke op 

het tijdstip van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor 

dat tijdstip aangevraagde vergunning, afwijking of anderszins mogen worden uitgevoerd. 

 

 

6.5.3  Rapportageplicht 

6.5.3.1 

Burgemeester en wethouders kunnen de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden verplichten een archeologisch en/of cultuurhistorisch 

rapport te overleggen, waarin de archeologische (verwachtings)waarden en/of zo nodig een cultuurhistorische 

waardestelling van het op de aanvraag betrekking hebbende terrein en de zich eventueel daarop bevindende 

opstallen naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is of zijn vastgesteld. 

 

6.5.3.2 

 

Het archeologisch en/of cultuurhistorisch rapport als bedoeld in artikel 6 lid 6.5.3.1, wordt vervaardigd met 

inachtneming van een programma van eisen, welke daartoe is opgesteld of goedgekeurd door een deskundige op 

het gebied van archeologie en/of cultuurhistorie van de gemeente Maastricht.  

 

6.6  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

 

6.6.1  Cultuurhistorische attentiegebieden 

6.6.1.1 

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorisch attentiegebied' is het verboden 

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

 

6.6.1.2 

Voor zover de sloopwerkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werkzaamheden, kunnen 

leiden tot een aantasting van 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. 
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6.6.1.3 

Onverminderd het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening mag de omgevingsvergunning voor het slopen in 

een cultuurhistorisch attentiegebied worden geweigerd indien de sloop dan wel de sloopwerkzaamheden in 

strijd is of zijn met de toegekende cultuurhistorische waardestelling zoals neergelegd in dit bestemmingsplan. 

 

6.6.2  Archeologische zones 

6.6.2.1 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk af te 

breken indien dit een bodemverstorende ingreep dieper dan 0,4 m onder maaiveld met zich brengt en:  

a. de bodemverstoring plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische 

zone a' of; 

b. de bodemverstoring plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische 

zone b' én een omvang heeft van minimaal 250 m2, of; 

c. de bodemverstoring plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische 

zone c' én een omvang heeft van minimaal 2.500 m2. 

 

6.6.2.2 

Voor zover de sloopwerkzaamheden dan wel de directe of indirecte 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 gebied van archeologie die voldoet 

aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.   

 

6.6.2.3 

Onverminderd het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening mag de omgevingsvergunning voor het slopen in 

een cultuurhistorisch attentiegebied worden geweigerd indien de sloop dan wel de sloopwerkzaamheden in 

strijd is of zijn met de toegekende archeologische waarden zoals neergelegd in dit bestemmingsplan.  

 

6.6.3  Rapportageplicht 

6.6.3.1 

Burgemeester en wethouders kunnen de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het slopen in een 

cultuurhistorisch attentiegebied verplichten een archeologisch en/of cultuurhistorisch rapport te overleggen, 

waarin de archeologische (verwachtings)waarden en/of zo nodig een cultuurhistorische waardestelling van het 

op de aanvraag betrekking hebbende terrein en de zich eventueel daarop bevindende opstallen naar het oordeel 

van burgemeester en wethouders in voldoende mate is of zijn vastgesteld. 

 

6.6.3.2 

Het archeologisch en/of cultuurhistorisch rapport als bedoeld in artikel 6 lid 6.6.3.2 wordt vervaardigd met 

inachtneming van een programma van eisen, welk daartoe is opgesteld of goedgekeurd door een deskundige op 

het gebied van archeologie en/of cultuurhistorie van de gemeente Maastricht. 

 

6.6.4  Advies 

Burgemeester en wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning voor het slopen in een 

cultuurhistorisch attentiegebied voor advies aan de gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie 

voorleggen. 

 

6.7  Wijzigingsbevoegdheid 

 

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

plaatse van de aanduidingen: 

a. 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorisch attentiegebied'; 

b. 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone a'; 
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c. 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone b'; 

d. 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c'; 

de voormelde aanduiding(en) geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van een cultuurhistorisch 

en/of archeologisch rapport is aangetoond dat op de betrokken locatie geen cultuurhistorische en/of 

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

behoeven. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 
 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of 

alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 8  Algemene bouwregels 
 

8.1  Ondergronds bouwen 

 

a. Op plaatsen waar hoofd- en/of bijgebouwen zijn of worden gebouwd mag eveneens ondergronds gebouwd 

worden tot een bouwdiepte van één bouwlaag; direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve 

van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd; 

b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het plan voor het 

bouwen van ondergrondse bouwwerken op andere locaties dan onder het hoofdgebouw of bijgebouw en/of 

het ondergronds bouwen dieper dan één bouwlaag, mits hierdoor de in het gebied aanwezige waarden niet 

onevenredig worden aangetast. 

 

8.2  Antennemasten en zendmasten 

 

Het bouwen van antennemasten en zendmasten is niet toegestaan.  
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels 
 

9.1  Strijdig gebruik 

 

Het is verboden gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens te gebruiken in strijd met de bepalingen in 

deze regels. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksbedrijf, 

raamprostitutie en straatprostitutie; 

b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van smart-, head- en 

growshops; 

c. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen; 

d. het splitsen van woningen. 

 

9.2  Parkeernormen 

 

Bij de oprichting van nieuwe functies en/of gebouwen die zijn toegestaan op basis van de regels van dit 

bestemmingsplan dient te worden voldaan aan de parkeernormen van de gemeente Maastricht, zoals 

opgenomen in de Nota Parkeernormen Maastricht 2017, vastgesteld op juli 2017 of diens rechtsopvolger. 

 

9.3  Afwijken van parkeernormen 

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9 lid 9. 2 

ten behoeve van het afwijken van de parkeernormen in verband met een beperktere parkeerbehoefte vanwege 

de realisering van een combinatie van functies, met dien verstande dat: 

a. geen toename mag ontstaan van parkeerdruk in het openbaar gebied; 

b. geen belemmering mag ontstaan op de normale afwikkeling van het verkeer; 

c. de verkeersveiligheid dient te worden gegarandeerd. 
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 
 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken: 

a. van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages; 

b. van deze regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in 

geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of- intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. van deze regels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een meetverschil 

daartoe aanleiding geeft; 

d.  van deze regels ten behoeve van de overschrijding van de voorgevellijn voor de bouw van een luifel aan de 

voorgevel van een hoofdgebouw, geen woning zijnde, met dien verstande dat: 

1. de overschrijding van de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 2 m; 

2. de bouwhoogte van de luifel niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw; 

3. er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid; 

e. van deze regels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar 

vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en 

naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, met dien verstande dat: 

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ mag bedragen; 

2. de bouwhoogte niet meer dan 3,50 meter mag bedragen; 

f. van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot: 

1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 40 meter; 

2. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 10 meter. 

g. van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van een 

overschrijding van deze maximaal toegestane bouwhoogte voor plaatselijke verhogingen, zoals 

schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande dat:  

1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van het betreffende 

platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak;  

2. de totale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,25 maal de maximaal toegestane bouwhoogte van 

het betreffende gebouw; 

h. ten behoeve van het toestaan van dakterrassen op een plat dak onder de voorwaarden dat de hoogte van de 

vloerafscheiding/balustrade, gemeten vanaf de bovenkant van het plat dak, niet meer mag bedragen dan 

1,20 meter, er geen bouwwerken op het dakterras mogen worden opgericht, het stedenbouwkundig beeld 

ter plaatse niet mag worden verstoord, er geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu mogen 

ontstaan en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad. 
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 
 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van 

een overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering 

van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand 

van het terrein. Deze overschrijding mag niet meer bedragen dan 3 meter. 
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Artikel 12  Algemene procedureregels 
 

12.1  Omgevingsvergunning 

 

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure als vervat in 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. 

 

12.2  Nadere eisen 

 

Bij het stellen van nadere eisen dient bij de voorbereiding van het betreffende besluit de volgende procedure te 

worden gevolgd: 

a. het ontwerp van het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende drie weken ter inzage; 

b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren in één of meer in de gemeente verspreid 

wordende dag- en/of nieuwsbladen bekend; 

c. in het voorkomende geval wordt tevens de aanvrager van de omgevingsvergunning, naar aanleiding 

waarvan de nadere eisen worden gesteld, tevoren schriftelijk in kennis gesteld van de terinzagelegging; 

d. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de 

termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit in te dienen bij 

burgemeester en wethouders; 

e. burgemeester en wethouders nemen zo spoedig mogelijk een beslissing. De beslissing is, als tegen het 

ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, gemotiveerd. 

 

12.3  Wijzigingen 

 

Met betrekking tot de voorbereiding van een wijziging van het plan ingevolge artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening door burgemeester en wethouders, is Afdeling 3.4 (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. 
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Artikel 13  Overige regels 
 

13.1  Verwijzing naar wettelijke regelingen 

 

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die 

luidden op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en 
slotregels 

Artikel 14  Overgangsrecht 
 

14.1  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. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het eerste lid 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. 

 

14.2  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 eerste lid, 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 eerste lid, 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 eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.  
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Artikel 15  Slotregel 
 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan De Blauwe Loper. 
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bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Structuurschets en beeldkwaliteitsplan  
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Bijlage 2  Staat van Bedrijfsactiviteiten 



Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Onderstaande toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten is ontleend aan de VNG-publicatie 

“Bedrijven en Milieuzonering” uit 2009. 

Deze bedrijvenlijst is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gaat uit 

van activiteiten, gerangschikt naar SBI-codes. Voor elke activiteit zijn milieuaspecten en 

richtafstanden vermeld, rekening houdend met de normaliter bij deze activiteiten voorkomende 

opslagen en installaties. 

In de lijst komen vier ruimtelijk relevante milieuaspecten aan bod: geur, stof, geluid en gevaar: 

 

Geur 

Verschillende bedrijven stoten geuren uit. De afstand waarbinnen deze geuren zeer hinderlijk 

en schadelijk zijn is opgenomen in de kolom “geur”. 

 

Stof 

De kolom “stof” bevat richtafstanden waarbinnen de uitstoot van stof vanuit de inrichting 

zodanig hoog is dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 

 

Geluid 

In de kolom geluid is, indien van toepassing, de letter C van continu opgenomen. Hiermee is 

aangegeven dat bij de betreffende milieubelastende activiteit de voor geluid bepalende 

activiteiten meestal continu in bedrijf zijn. 

 

Gevaar 

In de kolom ‘gevaar’ is een richtafstand aangegeven, die bij een gemiddelde activiteit van dat 

type aangehouden kan worden. het betreft alle gevaarsaspecten, inclusief brandgevaar en 

stofexplosies. 

 

Ook staat bij elke inrichting een milieucategorie. De grootste afstand van de vier voornoemde 

aspecten is bepalend voor de indeling in de milieucategorie. Er zijn 10 milieucategorieën: 

Afstand (m) code 

10 1 

30 2 

50 3.1 

100 3.2 

200 4.1 

300 4.2 

500 5.1 

700 5.2 

1000 5.3 

1500 6 
 



De volgende afkortingen worden in de lijst gebruikt: 
 

Afkorting Betekenis 

- niet van toepassing of niet relevant 

< kleiner dan 

> groter 

= gelijk aan 

cat. categorie 

e.d. en dergelijke 

kl. klasse 

n.e.g. niet elders genoemd 

o.c. opslagcapaciteit 

p.c. productiecapaciteit 

p.o. productieoppervlak 

b.o. bedrijfsoppervlak 

v.c. verwerkingscapaciteit 

u uur 

d dag 

w week 

j jaar 

b.o. bodemverontreiniging 

cat. continu 

D divers 

L luchtverontreiniging 

Z 
zonering op basis van Wet 
geluidhinder 

R risico (BEVI mogelijk van toepassing) 

V vuurwerkbesluit van toepassing 
 
Na deze pagina volgt de lijst. 



Staat van bedrijfsactiviteiten VNG 2009

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw:

0112 011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0112 011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0112 011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B

0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 10 100 3.2 1 G 1 B

0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G

0121 0141, 0142 Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1

0122 0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:

0122 0143 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1

0122 0145 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1

0123 0146 Fokken en houden van varkens 200 30 50 C 0 200 D 4.1 1 G 1

0124 0147 0 Fokken en houden van pluimvee:

0124 0147 1 - legkippen 200 30 50 C 0 200 D 4.1 1 G 1

0124 0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C 0 200 4.1 1 G 1

0124 0147 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C 0 200 4.1 1 G 1

0124 0147 4 - overig pluimvee 100 30 50 C 0 100 D 3.2 1 G 1

0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:

0125 0149 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C 0 200 4.1 1 G 1

0125 0149 2 - konijnen 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1

0125 0149 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

0125 0149 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 100 3.2 1 G 1

0125 0149 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1

0125 0149 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1

0130 0150 Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief) 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

0142 0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1

02 02 -  

02 02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1

05 03 -  

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
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0501.1 0311 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen

0502 032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 100 3.2 1 G 1

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

10 08 -  

10 08 - TURFWINNING

103 089 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 100 3.2 2 G 2

11 06 -  

11 06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111 061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:

111 061 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C 200 R 200 4.1 1 G 2 B L

111 062 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C 200 R 500 5.1 1 G 1 B

111 062 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700 5.2 1 G 1 B

14 08 -  

14 08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.

1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):

1421 0812 1 - algemeen 10 100 200 10 200 D 4.1 2 G 1

1421 0812 2 - steenbrekerijen 10 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 2

144 0893 Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C 30 100 3.2 2 G 1 B

145 0899 Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C 50 500 5.1 3 G 3

15 10, 11 -  

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2 2 G 1

151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C 30 700 5.2 2 G 2

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 108 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 

m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 1 - drogen 700 100 200 C 30 700 5.2 2 G 2

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1 2 G 2

152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2 1 G 2

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2 2 G 2

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2 1 G 1

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1
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1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2 2 G 2

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2 1 G 1

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 2 G 2

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1 3 G 2 B

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1 3 G 2 B

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B

1543 1042 0 Margarinefabrieken:

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1 3 G 2

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1551 1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 2

1551 1051 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 2

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 1

1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 2

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2 3 G 2

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

1561 1061 0 Meelfabrieken: 

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 2 G 2

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1 2 G 2

1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1 2 G 2

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 3

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:

1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C 50 700 D 5.2 3 G 3

1571 1091 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C 30 R 700 D 5.2 3 G 3

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50 700 5.2 3 G 3

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1 3 G 3

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1 2 G 2

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
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1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 2 G 2

1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2 2 G 2

1583 1081 0 Suikerfabrieken:

1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C 100 R 500 5.1 2 G 2 B

1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000 5.3 3 G 3 B

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100 50 R 500 5.1 2 G 3

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2 2 G 2

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C 10 500 D 5.1 2 G 1

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 1

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1 2 G 1

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1 2 G 2

1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1 2 G 2

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 2

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2 2 G 2

1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1 2 G 2

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2 2 G 3 B

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1

1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2

1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2 2 G 2

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 2

16 12 -  

16 12 - VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1 2 G 1

17 13 -  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 2 G 1

172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2 G 1
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172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2 3 G 2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1

1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1 2 G 2 B L

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

18 14 -  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L

19 19 -  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

191 151,152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2 2 G 2 B L

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2

193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

20 -  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 2 G 2 B L

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 3 G 2 B

203, 204, 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

21 17 -  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1 2 G 2

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 3 G 2

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1 2 G 2

22 58 -  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 2 B L

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 3 G 2 B

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B
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2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

23 19 -  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

231 191 Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000 5.3 2 G 3 B L

2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6 3 G 3 B L

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B L

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2 2 G 2 B L

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L

233 201, 212, 244 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1500 D 6 1 G 2 B

24 20 -  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:

2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700 5.2 3 G 3

2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C 100 R 500 5.1 3 G 3 L

2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C 300 R 500 5.1 3 G 3 L

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L

2413 2012 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C 700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L

2414.1 20141 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C 700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1 2 G 2 B

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B L

2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500 5.1 3 G 3 B L

2415 2015 Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C 500 R 500 5.1 3 G 3 B L

2416 2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C 500 R 700 5.2 3 G 3 B L

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:

242 202 1 - fabricage 300 50 100 C 1000 R 1000 5.3 3 G 3 B L

242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C 500 R 500 D 5.1 2 G 2 B

243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2 1 G 2 B L

2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C 500 R 500 5.1 2 G 2 B L



Staat van bedrijfsactiviteiten VNG 2009

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES

- - n
u

m
m

e
r

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D

C
A

T
E

G
O

R
IE

V
E

R
K

E
E

R

V
IS

U
E

E
L

B
O

D
E

M

L
U

C
H

T

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2 3 G 2 B

2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2 2 G 2

2461 2051 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50 1000 V 1000 5.3 1 G 2 B

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3 G 2 B L

2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100 50 500 5.1 3 G 2 B

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 3 G 2 B L

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L

247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2 3 G 3 B L

25 22 -  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1 2 G 2 B

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 2

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1 2 G 2

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2 2 G 2 B L

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

26 23 -  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2 1 G 1 L

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 2 L

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2 1 G 1 L

261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500 5.1 2 G 2 L

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 L

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1 2 G 2 L

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1 2 G 2

2651 2351 0 Cementfabrieken:

2651 2351 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C 30 R 500 5.1 2 G 2

2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000 5.3 3 G 3 B

2652 235201 0 Kalkfabrieken:
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2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2

2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3 G 3

2653 235202 0 Gipsfabrieken:

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2

2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3 G 3 B

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2 2 G 2 B

2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700 Z 30 700 5.2 3 G 3 B

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2 3 G 2

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2 3 G 3

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2 3 G 2 B

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2 1 G 2

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1

267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2 1 G 2

267 237 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 3

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2 3 G 2 B L

2682 2399 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200 Z 50 500 5.1 3 G 3 B L

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2 2 G 2

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1 2 G 2

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 2

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1 3 G 2 B L

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2 3 G 2 B L

27 24 -  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:

271 241 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700 200 R 700 5.2 2 G 2 B

271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6 3 G 3 B L

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

272 245 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500 30 500 5.1 2 G 2 B

272 245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000 Z 50 R 1000 5.3 3 G 2 B
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273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2 2 G 2

273 243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700 Z 50 R 700 5.2 3 G 3 B

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2 1 G 2 B

274 244 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700 Z 50 R 700 5.2 2 G 3 B

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:

274 244 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500 50 R 500 5.1 2 G 2 B

274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000 Z 100 R 1000 5.3 3 G 3 B

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B

2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 3 B L

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B

2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 3 B L

28 25 -  

28 25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3 B

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2 2 G 2 B

2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 50 R 500 5.1 3 G 3 B

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1 1 G 2 B

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 1 G 2 B

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 1 B L
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2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 2 B

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B

287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 30 500 5.1 3 G 3 B

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

29 27, 28, 33 -  

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 1 B

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1 3 G 2 B

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2 3 G 2 B

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1 1 G 2 B L

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1 1 G 2 B L

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1 2 G 2 L

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2 2 G 2 B L

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500 6 2 G 3 B L

32 26, 33 -  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B

33 26, 32, 33 -  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1

34 29 -  

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1 3 G 2 B

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 2 B L

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1 2 G 2 B

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1 2 G 2 B

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2

35 30 -  
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35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2 G 1 B

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B

351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50 500 5.1 2 G 3 B

3511 3831 Scheepssloperijen 100 200 700 100 R 700 5.2 2 G 3 B

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2 2 G 2 B

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B

353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000 Z 100 R 1000 5.3 2 G 2 B

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B

355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

36 31 -  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2

37 38 -  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371 383201 Metaal- en autoschredders 30 100 500 Z 30 500 5.1 2 G 3 B

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2 2 G 2

372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 10 700 5.2 3 G 3

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2 2 G 2

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2 3 G 2 B

40 35 -  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)

40 35 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200 700 5.2 2 G 3 B L

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 500 5.1 2 G 3 B L

40 35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 3

40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C 1500 1500 D 6 1 P 3

40 35 A5 - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 2
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40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 

voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B

40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2 1 P 2 B

40 35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50 500 5.1 1 P 2 B

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 1

40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C 200 R 500 5.1 1 P 2

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 2

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 35 F0 windmolens:

40 35 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C 30 100 3.2 1 P 2

40 35 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C 50 200 4.1 1 P 2

40 35 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C 50 300 4.2 1 P 3

41 36 -  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C 1000 R 1000 D 5.3 1 G 2 L

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1 P 2

45 41, 42, 43 -  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

50 45, 47 -  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

501 451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100 10 100 3.2 2 G 1
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5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1 G 1

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L

5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

505 473 0 Benzineservisestations:

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30 200 R 200 4.1 3 P 1 B

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30 50 R 50 3.1 3 P 1 B

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B

51 46 -  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

5121 4621 1

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 

of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2 2 G 2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2 2 G 1

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1

5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

5148.7 46499 3

- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg 

theatervuurwerk) 10 0 30 500 V 500 5.1 2 G 1

5148.7 46499 4 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30 1000 V 1000 5.3 2 G 1

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2

5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 B

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L

5151.2 46712 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50 500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2 2 G 2

5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 2 G 2 B

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:
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5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2 3 G 3 B

5152.1 46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700 Z 10 700 5.2 3 G 3 B

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1

5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 2 G 2 B

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2 2 G 2 B

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

52 47 -  

52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

5211/2,5246/9 471 Supermarkten, warenhuizen 0 0 10 10 10 1 2 P 1

5222, 5223 4722, 4723 Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10 10 10 1 1 P 1

5224 4724 Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C 10 10 1 1 P 1

5231, 5232 4773, 4774 Apotheken en drogisterijen 0 0 0 10 10 1 1 P 1

5246/9 4752 Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30 10 30 2 3 P 1

5249 4778 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1

5261 4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

55 55 -  

55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

5511, 5512 5510 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10 10 10 1 2 P 1

552 553, 552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C 30 50 3.1 2 P 1

553 561 Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. 10 0 10 C 10 10 1 2 P 1

554 563 1 Café's, bars 0 0 10 C 10 10 1 2 P 1

554 563 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C 10 30 D 2 2 P 1

5551 5629 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1
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5552 562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1

60 49 -  

60 49 - VERVOER OVER LAND

601 491, 492 0 Spoorwegen:

601 491, 492 1 - stations 0 0 100 C 50 R 100 D 3.2 3 P 2

601 491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2

6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

61, 62 50, 51 -  

61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

63 52 -  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:

6311.1 52241 1 - containers 0 10 500 C 100 R 500 5.1 3 G 3

6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2 3 G 3 B

6311.1 52241 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50 1000 5.3 3 G 3 B

6311.1 52241 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500 5.1 3 G 3

6311.1 52241 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100 700 5.2 3 G 3 B

6311.1 52241 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C 1000 R 1000 5.3 2 G 3 B L

6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2 1 G 2 B

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6311.2 52242 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2 2 G 2

6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2 1 G 2 B

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B

6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2 2 G 2 B

6311.2 52242 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 50 500 700 Z 50 700 5.2 3 G 3 B

6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2 2 G 2

6311.2 52242 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300 Z 100 R 500 5.1 3 G 3

6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2 2 G 2 B

6311.2 52242 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 B

6311.2 52242 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50 700 R 700 5.2 2 G 3 B L

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1

6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

6323 5223 A Luchthavens 200 50 1500 C 500 R 1500 D 6 3 P 3 B L
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6323 5223 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500 50 500 5.1 1 P 2

633 791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

64 64 -  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

642 61 B0 zendinstallaties:

642 61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C 100 100 3.2 1 P 2

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

65, 66, 67 64, 65, 66 -  

65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

70 41, 68 -  

70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1

71 77 -  

71 77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2

72 62 -  

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

73 72 -  

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 -  

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1
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75 84 -  

75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN

75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

7522 8422 Defensie-inrichtingen 30 30 200 C 100 200 D 4.1 3 G 1 B

7525 8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

80 85 -  

80 85 - ONDERWIJS

801, 802 852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 1 P 1

803, 804 8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 2 P 1

85 86 -  

85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

8511 8610 Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 30 2 3 P 2

8512, 8513 8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2 P 1

8514, 8515 8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1

853 871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

853 8891 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 2 P 1

90 37, 38, 39 -  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1 2 G 1

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2 2 G 1

9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10 500 5.1 3 G 2

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2 3 G 3 B

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C 10 500 5.1 3 G 3

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 1 G 1 B L

9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C 1500 1500 6 1 G 1

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2 3 G 3 B L

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2 3 G 3 B

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50 10 300 4.2 2 G 2 B

9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100 30 700 5.2 2 G 2 B

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2 2 G 2 B

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1 3 G 2 B

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1 3 G 1 B L

91 94 -  
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91 94 - DIVERSE ORGANISATIES

9111 941, 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9131 9491 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 2 2 P 1

9133.1 94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C 0 30 D 2 2 P 1

9133.1 94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 50 3.1 1 P 1

92 59 -  

92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

921, 922 591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

9213 5914 Bioscopen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9232 9004 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9233 9321 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300 10 300 D 4.2 3 P 3

9234 8552 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1

9234.1 85521 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9251, 9252 9101, 9102 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

9253.1 91041 Dierentuinen 100 10 50 C 0 100 3.2 3 P 1

9253.1 91041 Kinderboerderijen 30 10 30 C 0 30 2 1 P 1

926 931 0 Zwembaden:

926 931 1 - overdekt 10 0 50 C 10 50 3.1 3 P 1

926 931 2 - niet overdekt 30 0 200 10 200 4.1 3 P 1

926 931 A Sporthallen 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 1

926 931 B Bowlingcentra 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

926 931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C 50 R 100 3.2 2 P 1

926 931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C 50 R 300 4.2 3 P 2

926 931 E Maneges 50 30 30 0 50 3.1 2 P 1

926 931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2

926 931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2

926 931 H Golfbanen 0 0 10 0 10 1 2 P 1

926 931 I Kunstskibanen 0 0 30 C 50 R 50 3.1 2 P 2

926 931 0 Schietinrichtingen:

926 931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C 10 200 4.1 2 P 1

926 931 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000 200 1000 5.3 1 P 1

926 931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

926 931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200 300 300 4.2 2 P 1 L

926 931 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500 1500 1500 6 1 P 1

926 931 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500 1500 1500 6 2 P 1

926 931 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500 1500 1500 6 2 P 1

926 931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10 200 200 4.1 1 P 1

926 931 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300 500 500 5.1 2 P 1

926 931 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 0 1000 1500 1500 6 2 P 1

926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50 10 50 3.1 2 P 1

926 931 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500 30 500 5.1 2 P 1 B
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926 931 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000 Z 30 1000 5.3 2 P 1 B

926 931 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700 50 700 5.2 3 P 1 B

926 931 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500 Z 50 1500 6 3 P 1 B

926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

926 932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 50 3.1 3 P 1 B

9271 9200 Casino's 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9272.1 92009 Amusementshallen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9272.4 93299 Modelvliegtuig-velden 10 0 300 100 300 4.2 1 P 1

93 93 -  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:

9303 9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1

9303 96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1

9303 96032 3 - crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2 P 2 L

9304 9313, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

9305 9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 100 3.2 1 P 1

9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Algemeen  

 

Aanleiding   

Woningstichting Servatius uit Maastricht heeft het voornemens om de buurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg 

grondig te herstructureren. Eind 2013 zijn de ambities voor de wijk Mariaberg verwoord in het 

‘Ambitiedocument Buurtontwikkeling Mariaberg’. Een document met een doorkijk naar de ambities voor de 

fysieke en sociale ontwikkeling van de wijk met haar buurten Trichterveld, Proosdijveld en Blauwdorp voor een 

periode van 10 jaar. Blauwdorp is de oudste buurt van de wijk Mariaberg en kent een dichte, stenige structuur 

met een eenzijdige en verouderde woningvoorraad. Doel van de beoogde herstructurering is het verbeteren van 

de leefbaarheid door ‘lucht’ te brengen in de buurt; groen en ruimte voor ontmoeting, verbetering van de 

verbindingen tussen de buurten en een ruimtelijk-functionele verbinding met de binnenstad. Verder wordt 

beoogd om een duurzame en meer gedifferentieerde woningvoorraad te realiseren waardoor mensen prettiger 

en langer in de wijk kunnen blijven wonen. 

 

Deze ambitie heeft geresulteerd in een totaalplan van sloop en nieuwbouw van andere typen woningen, 

renovatie en verduurzaming van woningen. De herstructurering omvat de sloop van 138 woningen en het 

terugbouwen van maximaal eenzelfde aantal woningen. Verder zal een nieuw stadspark gerealiseerd worden en 

een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de buurten en de binnenstad. Deze nieuwe 

langzaamverkeerverbinding, die de Blauwe Loper wordt genoemd, is al in de structuurvisie van de gemeente 

Maastricht opgenomen als één van de prioritaire projecten van de stad. Deze integrale aanpak geeft ruimte om 

ook de Blauwe Loper uit te rollen in de wijk. 

 

Op 13 juli 2018 is een structuurschets en stedenbouwkundig plan voor deze herstructurering vastgesteld1. De 

uitvoering van dit plan is niet uitvoerbaar binnen het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ‘Maastricht West’. 

Om de herstructurering mogelijk te maken dient derhalve een nieuw bestemmingsplan met een passende 

juridische regeling te worden opgesteld. Dit bestemmingsplan ligt thans voor. 

 

Structuur van het bestemmingsplan 

De structuur van bestemmingsplannen dient conform artikel 3.1.7 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te 

voldoen aan de “Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen” (thans SVBP 2012). Dit houdt in dat de 

verschijningsvorm van een bestemmingsplan en een aantal begrippen zijn gestandaardiseerd. Het 

bestemmingsplan bestaat formeel uit twee juridische onderdelen: 

 een verbeelding (een digitaal GML-bestand met een specifiek nummer, in dit geval 

NL.IMRO.0935.bpDeBlauweLoper-xx01); 

 regels; deze regels zijn in de SVBP2012 zoveel mogelijk gestandaardiseerd (o.a. volgorde, indeling, 

benaming, begripsbepalingen, overgangsbepalingen en de slotbepaling). 

 

Op de verbeelding zijn, met bijbehorende verklaringen, de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden 

aangegeven. De verklaringen leggen een verbinding tussen de op de verbeelding aangegeven bestemmingen en 

de regels. De verbeelding is opgebouwd volgens de landelijke richtlijn SVBP2012 en is getekend op schaal 

1:1.000. 

 

De regels bevatten de regeling inzake het gebruik van de gronden, die in het plan zijn begrepen en de zich 

daarop geprojecteerde opstallen. De regels zijn ingedeeld in vier hoofdstukken: de inleidende regels, de 

bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels.  

 

1 Ziegler ׀  Branderhorst stedenbouw en architectuur, Structuurschets Blauwdorp, d.d. 13 juli 2018. 
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Een bestemmingsplan gaat voorts vergezeld van een toelichting, waarin een onderbouwing is opgenomen van de 

gemaakte beleidskeuzen inzake het bestemmingsplan. De toelichting maakt juridisch geen deel uit van het 

bestemmingsplan. Naast de genoemde onderdelen is een aantal onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van dit 

bestemmingsplan. Het resultaat van deze onderzoeken zijn in dit bestemmingsplan verwerkt; de onderzoeken 

zelf zijn als separate bijlagen bij deze toelichting gevoegd. 

1.2 Grens van het plangebied 
 

Het onderhavige plangebied heeft een oppervlakte van circa 2,2 ha. en is gelegen in de wijk Mariaberg, ten 

westen van het centrum van Maastricht. Het plangebied betreft de gronden rond de Proosdijweg, Willem 

Vliegenstraat, Meester Ulrichweg, Ruttensingel, Asterstraat, Chrysantenstraat, Anjelierenstraat, Heimoweg en 

Pastoor Wijnenweg. 

  

Op het onderstaande kadastrale kaart is de begrenzing van het plangebied aangegeven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plangrens bestemmingsplan De 

Blauwe Loper 

 

 

Het plangebied is kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie C, nummers 2439, 2440,2441, 1871 (ged), 

2449 (ged), 2455 (ged), sectie D, nummers 2065, 2066, 3379, 3380, 2062 (ged), 2063 (ged), 2068 (ged), 3382 

(ged), 3585 (ged), 4178 (ged). Binnen het plangebied bevinden zich in de huidige situatie 138 sociale - 

grondgebonden - huurwoningen. Deze woningen worden gesloopt en vervangen door maximaal 138 nieuwe 

sociale huurappartementen, 3 ateliers c.q. werkplaatsen en een nieuw buurtpark.  
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1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
 

Met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan met de naam ‘De Blauwe Loper’  komen vier 

bestemmingsplannen gedeeltelijk te vervallen. Ter plaatse van het plangebied gelden namelijk de onderstaande 

bestemmingsplannen: 

 

bestemmingsplan bestemmingen aanduidingen vaststelling 

Maastricht West  Wonen 

 Verkeer 

 Waarde-Maastrichts 

erfgoed 

 specifieke vorm van 

waarde- archeologische 

zone a 

 specifieke vorm van 

waarde- archeologische 

zone b  

 specifieke vorm van 

waarde- archeologische 

zone c 

 specifieke vorm van 

waarde- cultuurhistorisch 

attentiegebied  

 specifieke 

bouwaanduiding-

waardevolle 

cultuurhistorische 

elementen  

 maximum aantal 

bouwlagen 

18 september 2012 

Facetbestemmingsplan 

Parkeren 

  29 mei 2018 

Facetbestemmingsplan 

Opheffen verbod 

herbouw 

  5 september 2017 

Facetbestemmingsplan 

Short stay 

  5 januari 2016 

 

 

Op de onderstaande uitsnede van de bij het vigerende bestemmingsplan behorende verbeelding is het 

plangebied middels een paarse omlijning aangeduid. 
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Strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan 

De herstructurering van het plangebied past niet binnen de regels behorende bij de bestemming ‘Wonen’  van 

het bestemmingsplan ‘Maastricht West’.  De planregels van deze bestemming staan nieuwbouw uitsluitend 

toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nieuwbouw'. Deze aanduiding is nergens 

aanwezig binnen het plangebied. Ook mag het aantal bouwlagen niet meer bedragen dan ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' is aangegeven. Het stedenbouwkundige plan voorziet echter op 

diverse plaatsen in woongebouwen met een groter aantal bouwlagen dan thans (2) is toegestaan. Verder is de 

aanleg van openbare wegen en openbare fiets- en voetpaden binnen deze woonbestemming niet toegestaan. Dat 

geldt eveneens voor de aanleg van openbare groenvoorzieningen. Onderdeel van het stedenbouwkundige plan is 

de aanleg van een langzaamverkeersverbinding met de binnenstad (‘De Blauwe Loper’) en een nieuw stadspark; 

beiden grotendeels gepland op gronden die nu nog de bestemming ‘Wonen’ hebben. 

 

Het stedenbouwkundige plan is ook in strijd met de bestemming ‘Verkeer’. Dit komt omdat een aantal van de 

nieuwe woongebouwen (appartementen) buiten de huidige bestemmingsvlakken ‘Wonen’ vallen en binnen het 

bestemmingsvlak ‘Verkeer’. Woningbouw binnen deze laatste bestemming is uiteraard niet mogelijk.   

 

Het bestemmingsplan ‘Maastricht West’ kent verder geen afwijkings-of wijzigingsbevoegdheden waarmee het 

stedenbouwkundige plan gerealiseerd kan worden. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze 

locatie is derhalve noodzakelijk. De specifieke toegevoegde regeling uit de diverse facetbestemmingsplannen, 

zullen in het nieuwe bestemmingsplan ‘De Blauwe Loper’ worden opgenomen. 

 

1.4 Leeswijzer 
 

De toelichting bij dit bestemmingsplan bestaat uit negen hoofdstukken, waarvan de indeling heeft 

plaatsgevonden conform het Handboek Ruimtelijke Plannen van de gemeente Maastricht. Na dit inleidende 

eerste hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de beleidskaders op Europees, nationaal, provinciaal, regionaal en 

gemeentelijk niveau weergegeven en wordt afgewogen of de voorliggende ontwikkeling van het voorliggende 
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bouwplan daarbinnen inpasbaar is. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving van het plangebied gegeven met de 

huidige ruimtelijke structuren en de functies die daarbinnen aanwezig zijn. In hoofdstuk 4 wordt de 

voorgenomen fysieke herstructurering van het plangebied met het bijbehorende stedenbouwkundige plan 

beschreven.  In hoofdstuk 5 komen de relevante milieuplanologische aspecten aan de orde en worden onder 

andere de resultaten van uitgevoerde onderzoeken besproken. Hoofdstuk 6 handelt over de opbouw van de 

regels in dit bestemmingsplan en voorziet onder meer in een artikelsgewijze bespreking van de 

bestemmingsregels. In hoofdstuk 7 komt de financiële uitvoerbaarheid aan de orde en hoofdstuk 8 

bevat een handhavingsparagraaf. Deze toelichting wordt afgesloten met een communicatieparagraaf in 

hoofdstuk 9. Hier is aangegeven welk communicatietraject is doorlopen en wordt ingegaan op de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Hierbinnen komen de resultaten van het wettelijk vooroverleg 

ex artikel 3.1.1 Bro en de eventueel ingekomen zienswijzen en de beantwoording daarvan door de gemeente aan 

de orde. 
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Hoofdstuk 2 Beleid 
 

2.1 Europees beleid 
 

2.1.1 Natuurwetgeving: Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn 

Vanuit Europa is de bescherming van soorten en gebieden geregeld in de Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn. De Europese Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 

92/33/EEG) hebben de bescherming van soorten en hun natuurlijke habitats tot doel. Elke lidstaat is verplicht 

speciale beschermingszones aan te wijzen, die samen één Europees netwerk van natuurgebieden vormen: 

‘Natura 2000’. 

 

Planspecifiek 

Rondom Maastricht liggen 3 belangrijke Natura 2000-gebieden.  Het betreft hier: 

 het Natura2000-gebied ‘Grensmaas’; 

 het Natura2000-gebied ‘Bemelerberg & Schiepersberg’;  

 het Natura2000-gebied ‘Sint Pietersberg & Jekerdal’.  

 

Het betreft hier Habitatrichtlijngebieden. 

 

Tussen het plangebied en de genoemde Natura 2000-gebieden bestaan echter ruime afstanden; ca. 2,8 km t.o.v.  

de Grensmaas, ca. 4, 9 km t.o.v. de Bemelerberg & Schiepersberg en ca. 1,2 km t.o.v. de Sint Pietersberg & 

Jekerdal. 

 

 
Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied (bron: www.atlasleefomgeving.nl) 

 

 

Gezien de ruime afstanden tussen het plangebied en de genoemde Natura2000-gebieden en het feit dat het 

voorliggende plan voorziet in de herstructurering van een bestaande woonomgeving, vormt de ligging van het 

plangebied ten opzichte van de genoemde Natura2000-gebieden geen belemmering voor de realisatie van het 

plan. 
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2.1.2 Europese Kaderrichtlijn Water  

In het jaar 2000 is de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water in werking getreden. Deze richtlijn  ziet op de 

bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van  alle Europese wateren en stelt zich ten doel dat alle 

Europese wateren in het jaar 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt alsmede dat er binnen heel Europa 

duurzaam wordt omgegaan met water.  

 

De richtlijn schrijft voor aan welke eisen de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 moeten 

voldoen. Omdat die doelen voor 2015 niet haalbaar bleken, heeft de Nederlandse overheid gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid dit uit te stellen tot het jaar 2027. Verschillende doelstellingen uit de Kaderrichtlijn zijn 

opgenomen in het Nationaal Waterplan en verankerd in nationale wetgeving, zoals de Waterwet (2009) en het 

bijbehorende Waterbesluit. 

 

Planspecifiek 

Voor het onderhavige plangebied zijn vanuit de Europese Kaderrichtlijn geen extra gevolgen te verwachten, die 

niet ook vanuit andere nationale wet- en regelgeving voortkomen. 

 

2.2 Rijksbeleid 
 

2.2.1 Structuurvisie infrastructuur en ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De SVIR is het kader dat de 

(nieuwe) ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 benoemt. Een van de kernbegrippen 

in de Structuurvisie is decentralisatie. Dit kabinet wil beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen dichter bij 

burgers en bedrijven brengen en provincies en gemeenten letterlijk de ruimte geven om maatwerk te leveren 

voor regionale opgaven. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Het Rijk 

gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de 

internationale positie van Nederland en het behartigen van de belangen voor Nederland als geheel, zoals de 

hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer (waaronder buisleidingen), energie en natuur, alsook 

ondergrond en ruimte voor militaire activiteiten. Ook waterveiligheid en milieukwaliteit (lucht, geluid, bodem, 

water en externe veiligheid) horen daarbij, evenals de bescherming van ons werelderfgoed (zoals de Waddenzee 

en de Nieuwe Hollandse Waterlinie). Verstedelijkings-, landschaps- en bedrijventerreinenbeleid laat het Rijk 

echter over aan de provincies en gemeenten. 

 

Planspecifiek 

Het onderhavige plan heeft geen betrekking op deze nationale belangen. 

 

2.2.2 Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

geïntroduceerd. Vanaf 1 juli 2017 moeten ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maken worden getoetst aan de nieuwe Ladder Duurzame Verstedelijking. De grondslag voor de nieuwe Ladder-

toets is het nieuwe artikel 3.1.6 lid 2 Bro. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 

bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering 

waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

 

De Laddertoets moet worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In artikel 

1.1.1 onder i van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip stedelijke ontwikkeling vastgelegd. Als 

stedelijke ontwikkeling wordt genoemd: 

 

'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 

woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.' 
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In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Of er sprake is van een stedelijke 

ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voor 

woningbouwlocaties geldt dat in beginsel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 

woningen gerealiseerd worden. Indien niet meer dan 11 woningen binnen een bestemmingsplan mogelijk wordt 

gemaakt, is er volgende de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen sprake van de ruimtelijke 

ontwikkeling van een nieuwe woningbouwlocatie of een andere stedelijke voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1, 

eerste lid, aanhef en onder i van het Bro (zie uitspraak ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921  

(dorpskern Annen)). 

 

In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is ook een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' 

gegeven. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt:  

 

‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 

bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele 

voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

 

In de Nota van Toelichting wordt opgemerkt dat de kwalificatie bestaand stedelijk gebied afhangt van de 

omstandigheden van het geval, de specifieke ligging, de feitelijke situatie, het bestemmingsplan en de aard van 

de omgeving. Uit jurisprudentie blijkt dat de Afdeling bij beantwoording van de vraag of sprake is van bestaand 

stedelijk gebied - onder meer - ook kijkt naar de functie- en bouwmogelijkheden die het eerdere 

bestemmingsplan bood. Indien deze stedelijk van aard zijn dan is in veel gevallen sprake van bestaand stedelijk 

gebied (zie hiervoor o.a. ABRvS 29 april 2015, 201408996/1/R6).  

 

 

Planspecifiek 

Het onderhavige plan voorziet in de herstructurering van een bestaande woonwijk. Deze herstructurering omvat 

de sloop van 138 woningen en de realisatie van maximaal 138 nieuwe woningen (appartementen). Per saldo 

worden er derhalve geen nieuwe woningen gerealiseerd. Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige plan 

onder de jurisprudentiële ondergrens van 11 woningen blijft en er derhalve geen sprake is van een ‘nieuwe 

stedelijke ontwikkeling’.  

 

 

2.2.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening ((Barro) voorheen ook genoemd: AMvB Ruimte) zijn de 

nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro bevat alle ruimtelijke rijksbelangen 

uit de eerder uitgebrachte planologische kernbeslissingen (PKB's) en geeft middels regels en plankaarten 

(juridisch) de mogelijkheid om de rijksbelangen veel directer door te laten werken in de ruimtelijke plannen van 

andere overheden. De onderwerpen in het Barro betreffen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling 

Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), nationale landschappen, erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, hoofdwegen 

en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke 

stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het IJsselmeergebied. 

 

Planspecifiek 

Het plan heeft geen betrekking op een van de genoemde rijksbelangen. In het gebied is verder ook geen sprake 

van een gebiedsreservering voor de lange termijn. 
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2.3 Provinciaal beleid 
 

2.3.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

Het POL 2014 heeft vier wettelijke functies: structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), provinciaal 

milieubeleidsplan (Wet milieubeheer), regionaal waterplan (Waterwet), provinciaal verkeer- en vervoersplan 

(Planwet verkeer en vervoer). In het POL 2014 formuleert de provincie een aantal zogenoemde 'Limburgse 

principes' welke de komende jaren richtinggevend zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg. 

 

Belangrijke principes in dit nieuwe omgevingsbeleid zijn: 

 

1. Kwaliteit. Dat komt tot uiting in het koesteren van de gevarieerdheid van Limburg onder het motto 

'meer stad, meer land', het bieden van ruimte voor verweving van functies, in kwaliteitsbewustzijn, en 

in dynamisch voorraadbeheer dat moet resulteren in een nieuwe vorm van groeien. 

2. Algemene principes voor duurzame verstedelijking. De ladder van duurzame verstedelijking 

en de prioriteit voor herbenutting van cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen. 

3. Uitnodigen. De manier waarop de provincie samen met de partners het voortreffelijke leef-en 

vestigingsklimaat willen realiseren. Met instrumenten op maat en ruimte om te experimenteren. De 

provincie wil hierbij selectief zijn: het POL richt zich alleen op die zaken die er op provinciaal niveau 

echt toe doen en vragen om regionale oplossingen. 

 

Het onderhavige plangebied is gelegen binnen de zone ‘Overig bebouwd gebied’. De zone ‘Overig bebouwd 

gebied’ bestaat uit gemengde woon/werkgebieden met voorzieningen, deels met een stedelijk karakter, deels 

met een dorps karakter. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een belangrijk uitgangspunt binnen deze 

zone. Een voortreffelijke leef- en vestigingsklimaat kan niet zonder een woon- en leefomgeving van goede 

kwaliteit, waarin burgers graag wonen, toeristen graag op vakantie komen en ondernemers graag hun bedrijf 

vestigen en waar het gezond en veilig leven is. Die leefomgeving heeft een fysieke en een sociale kant. De 

sociale kant omvat aspecten zoals sociale cohesie, sociale veiligheid, verenigingsleven, toegang tot sport en 

cultuur. 

 

Onderstaand is een uitsnede voor het plangebied uit het POL2014 opgenomen. 

 

 

 

Planspecifiek 

Het onderhavige plan voorziet in de herstructurering van een bestaande woonomgeving. Deze ontwikkeling past 

binnen de uitgangspunten die gelden binnen de zone ‘Overige bebouwd gebied’. 
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2.3.2 Omgevingsverordening Limburg 2014 

De Omgevingsverordening Limburg 2011 was een samenvoeging van de Provinciale milieuverordening, de 

Wegenverordening, de Waterverordening en de Ontgrondingenverordening. In 2014 is de 

Omgevingsverordening opnieuw gewijzigd, vanwege de vaststelling van POL 2014, waarin is bepaald dat er een 

nieuw hoofdstuk Ruimte aan de Omgevingsverordening wordt toegevoegd. Dat hoofdstuk Ruimte is gericht op 

de doorwerking van het ruimtelijke beleid van POL 2014 naar gemeentelijke ruimtelijke plannen. 

 

Het hoofdstuk Ruimte heeft twee kenmerkende verschillen met de andere onderdelen van de Verordening: 

1. Het hoofdstuk bevat geen gedragsvoorschriften die gelden voor iedereen, maar uitsluitend 

instructiebepalingen die zijn gericht tot gemeentebesturen. Elders in de Omgevingsverordening wordt 

zeer incidenteel gebruik gemaakt van deze methodiek, maar het hoofdstuk Ruimte kent geen andere 

bepalingen dan opdrachten aan gemeentebesturen, die door de besturen in acht moeten worden 

genomen bij het vaststellen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 

2. Het tweede verschil met de overige onderdelen van de Omgevingsverordening is dat de Wet ruimtelijke 

ordening slechts zeer beperkte mogelijkheden biedt om ontheffing te verlenen van een bepaling uit het 

hoofdstuk Ruimte. 

 

Reikwijdte verordening 

De verordening geldt alleen voor nieuwe bestemmingsplannen, beheersverordeningen en 

omgevingsvergunningen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3º, van de Wabo 

van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, die worden vastgesteld na 

inwerkingtreding van de verordening. Bovendien is het niet de bedoeling dat de verordening op alle nieuwe of 

gewijzigde plannen wordt toegepast. 

 

Planspecifiek 

Artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening eist van het bevoegd gezag dat in een ruimtelijk plan waarin een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, toepassing wordt gegeven aan de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking. De toelichting bij het ruimtelijk plan bevat een verantwoording over de wijze waarop 

invulling is gegeven aan deze eis.  

 

Verwezen wordt hier naar hetgeen gesteld is in paragraaf 2.2.2 van deze plantoelichting. Er is geen sprake van 

een nieuwe stedelijke ontwikkeling die ‘ladderplichtig’ is. 

 

Artikel 2.2.3 van de Omgevingsverordening stelt dat indien een ruimtelijk plan een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, dat dan tevens de mogelijkheden van herbenutting van bestaande -leegstaande - 

monumentale en beeldbepalende gebouwen hiervoor onderzocht dienen te worden.  

 

Binnen het plangebied zijn geen leegstaande gebouwen aanwezig die een rijks-of gemeentelijk monument  zijn 

of anderszins architectonisch en/of cultuurhistorisch beeldbepalend zijn. 

 

Artikel 2.4.2  van de Omgevingsverordening stelt verder dat een ruimtelijk plan voor een gebied gelegen in de 

regio Zuid-Limburg niet voorziet in de toevoeging van woningen aan de bestaande voorraad woningen alsmede 

aan de bestaande planvoorraad woningen anders dan op de wijze zoals beschreven in de door de gemeenteraden 

vastgestelde Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. 

 

Verwezen wordt hier naar de toetsing van het plan aan de Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg  zoals 

opgenomen in paragraaf 2.4.1 van deze plantoelichting. 
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2.4 Regionaal beleid 
 

2.4.1 Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 

Op 27 september 2016 heeft de raad van de gemeente Maastricht de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 

(SVWZL) vastgesteld. De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) is een gezamenlijke, Zuid-Limburgse 

ruimtelijke visie op de woningmarkt, opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten (Beek, Brunssum, 

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, 

Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal) vanuit het besef dat 

ruimtelijke ontwikkelingen in één gemeente directe invloed hebben op andere gemeenten. Ook erkennen 

gemeenten met deze  gemeenschappelijke aanpak, dat onderlinge concurrentie, zeker met de huidige 

bevolkingsontwikkeling en de ambities die Zuid-Limburg als kennisregio heeft, leidt tot negatieve effecten die 

uiteindelijk ten koste gaan van de kracht van de regio. 

 

Een overschot aan woningen is niet in het gezamenlijke belang, want dat kan negatieve gevolgen hebben voor de 

bestaande woningvoorraad, met alle gevolgen van dien voor leefbaarheid, doorstroming en betaalbaarheid. Doel 

van deze visie is het creëren van een excellent woon- en leefklimaat in Zuid-Limburg door een goed 

functionerende woningmarkt met aantrekkelijke, elkaar aanvullende woonmilieus. Dit is een voorwaarde voor 

het benutten van de economische potentie van de regio, een ambitie die Zuid-Limburg hoog in het vaandel 

heeft. 

 

In deze SVWZL staat de transformatieopgave per gemeente centraal in de ontwikkeling van de woningvoorraad. 

Om de gewenste kwantitatieve omvang van de woningvoorraad te bepalen wordt de transformatieopgave per 

gemeente uit de Woonmonitor gebruikt als de kwantitatieve koersbepalende opgave om te komen tot een 

gezonde woningmarkt met voldoende marktspanning. De transformatieopgave wordt bepaald door de 

combinatie van de leegstand in de woningvoorraad (minus een gezonde frictieleegstand van 2%) en de 

huishoudensontwikkeling.  

 

De transformatieopgave per gemeente wordt tweejaarlijks vastgesteld. De transformatieopgave is een 

koersbepalende opgave voor de ontwikkeling van de woningvoorraad. De transformatieopgave wordt 

vastgesteld per gemeente en is beleidsneutraal. Het betreft daarmee geen afdwingbare bouw-of sloopopgave. 

 

Aan de structuurvisie liggen drie onderzoeken ten grondslag. Het betreft de onderzoeken ‘Woonmilieus in Zuid-

Limburg (Companen), ‘Woonmilieu Zuid-Limburg fase 2 (Atrivé) en het ‘Regionaal afwegingskader wonen 

Maastricht-Heuvelland (Stec groep). Deze onderzoeken hebben geleid tot de volgende algemene inzichten: 

 

Woonmilieus 

 er zijn drie milieus in deze woonregio: stedelijk, suburbaan en landelijk; 

 in stedelijk milieu: meer vraag dan aanbod, opletten voor gevolgen rest van gemeente/regio; 

 in suburbaan milieu (het plangebied is gelegen aan de rand van de stad en is derhalve gelegen in het 

suburbaan woonmilieu): meer aanbod dan vraag, sterk verdunnen (men name in de particuliere 

voorraad) inzetten op kwaliteit en transformatie;  

 in landelijk: in evenwicht, maar leegstand op de loer, inzetten op verbetering/vernieuwing. 

 

Kansen 

 kansen liggen in goedkope huur (onder liberalisatiegrens) en middeldure huur (€700 - €900); 

 kansen in extramuralisering/wonen met zorg (met name bestaand vastgoed interessant); 

  kansen voor bijzondere exclusieve woonvormen, zoals wonen op het water, collectief particulier 

opdrachtgeverschap en wonen in een kerk of kasteel. Het risico op ontwrichting van de reguliere 

woningmarkt is hier relatief klein; 

 kansen in studentenhuisvesting. 

 

Afspraken 

In de regio zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 schrappen van programma dat geen toegevoegde waarde meer heeft; 
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 transformatieopgave tweejaarlijks vaststellen per gemeente; 

 herinvulling waardevol bestaand vastgoed (zoals monumenten) heeft prioriteit; 

 compensatie verplicht bij nieuwe initiatieven (in deze volgorde): 

1) slopen; 

2) financiële compensatieregeling; 

3) gemeente neemt sloopverplichting over en voert deze uit binnen raadstermijn; 

4) schrappen bestaande plancapaciteit: 1 nieuwe woning tegen 4 bestaande woningen (bij 

monumenten 1 op 1). 

 

Planspecifiek 

Het onderhavige bouwplan betreft de herstructurering van een bestaande woonwijk. Er worden binnen het 

plangebied 100 gedateerde woningen gesloopt en max. 120 woningen teruggebouwd. De te slopen woningen 

voldoen niet meer aan de huidige (bouwtechnische) eisen die aan woningen worden gesteld. Per saldo worden 

max. 20 nieuwe woningen gerealiseerd. Over herstructurering van de onderhavige woonwijk zijn afspraken 

gemaakt tussen de gemeente Maastricht en woningcorporatie Servatius. Op 5 februari 2014 werd het 

agendapunt herstuctureringsprojecten in Maastricht, waar ook de herstructurering binnen de wijk Mariaberg 

(en de buurt Blauwdorp) onder valt, behandeld en akkoord bevonden door het College van Burgemeester en 

Wethouders. 

 

De onderhavige woonwijk kan getypeerd worden als een stedelijk woonmilieu. Uit de onderzoeken die als basis 

hebben gediend voor de SVWZL is gebleken dat er behoefte bestaat aan woningen in dit woonmilieu. Tevens is 

in de SVWZL vastgelegd dat het van belang is om de woningvoorraad niet alleen kwantitatief, maar ook 

kwalitatief aan te laten sluiten bij de huidige vraag. Herstructurering van verouderde woningvoorraad is hierbij 

van belang. Het plan sluit derhalve tweeledig aan bij de beleidsuitgangspunten uit de SVWZL: enerzijds worden 

verouderde en kwalitatief slechte woningen vervangen door moderne woningen die aansluiten bij de moderne 

woningmarkt. En anderzijds worden max. 20 nieuwe woningen toegevoegd in het stedelijk woonmilieu. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige plan in overeenstemming is met de beleidsuitgangspunten die 

zijn vastgelegd in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. 

 

2.5 Gemeentelijk beleid 
 

2.5.1 Structuurvisie Maastricht 2030, “Ruimte voor ontmoeting” 

Als antwoord op de huidige ontwikkelingen (stagnerende bevolking, inperking verspreid voorzieningenniveau, 

aandacht voor duurzaamheid, klimaatverandering et cetera) en om de aantrekkelijkheid van de stad voor 

(bestaande en nieuwe) inwoners, ondernemingen en haar bezoekers te verbeteren gaat Maastricht gericht 

werken aan de volgende vier ruimtelijke thema’s: 

 

1. versterking van haar positionering als internationale stad ten behoeve van de economische vitaliteit en 

innovatie van de stad en regio; 

2. investeren in een robuuste en duurzame bereikbaarheid om het vestigingsklimaat voor inwoners, 

bezoekers en ondernemingen te verbeteren; 

3. het landschap versterken en verbinden met de stad zodat het nog meer bijdraagt aan de unieke 

woonkwaliteit en de toeristische aantrekkingskracht en 

4. het bestaande stedelijk gebied zorgvuldig en geleidelijk transformeren, waarbij wordt gekomen tot een 

robuust netwerk van maatschappelijke voorzieningen en aantrekkelijke ontmoetingsplekken en 

openbare ruimten. 

 

De wijze waarop Maastricht aan deze ruimtelijke thema’s gaat werken zal verschillen ten opzichte van de 

afgelopen periode. Door de onzekerheid over de toekomstige behoefte van de stad en de financiële 

mogelijkheden, zal het accent komen te liggen op een geleidelijke transformatie van het bestaande. Toch is 

behoefte aan een visie op de toekomst. Deze visie betreft in hoofdzaak het raamwerk van infrastructuur, 
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landschap, openbare ruimtes en ontmoetingsplekken. Binnen dit raamwerk spelen thema’s als herbestemming, 

flexibiliteit en tijdelijk gebruik een meer voorname rol. 

 

Meer kleinschalige en flexibele stadsontwikkeling en de nadruk op herbestemmen biedt kansen om in te spelen 

op het dagelijks leven van bewoners en gebruikers met een groeiende behoeften aan meer vrijheid, invloed en 

diversiteit. Herbestemming, flexibiliteit en tijdelijk gebruik gaan een meer voorname rol spelen in het 

gemeentelijk beleid; mede om een antwoord te geven op dreigende leegstand. Maastricht wil initiatieven van 

inwoners, bestaande en nieuwe ondernemers en partners zoveel mogelijk faciliteren en ruimte bieden voor 

starters, tijdelijke functies, experimenten en broedplaatsen. Dit binnen de programmatische kaders die gelden 

voor bijvoorbeeld woningbouw en kantoren. 

 

Ruimtelijk streefbeeld  

In deze structuurvisie wordt het ruimtelijk beleid geschetst dat er mede voor moet zorgen dat de stad 

aantrekkelijk blijft voor haar huidige en nieuwe bewoners, ondernemers, werkers en bezoekers. En er wordt 

beschreven welke projecten worden uitgevoerd, voorbereid en geagendeerd. Om aan te geven welke gevolgen dit 

heeft voor Maastricht wordt een beeld gegeven van hoe Maastricht er uit zal gaan zien en welke veranderingen 

concreet aan de orde zijn.  Hierbij wordt van drie ijkmomenten uitgegaan; 2012 (beginsituatie 

(inwerkingtreding Structuurvisie)), 2018 (tussenstand) en 2030 (uiteindelijke eindbeeld).  

 

Een van de belangrijkste ruimtelijke veranderingen tot 2030 is de ontwikkeling van een samenhangend centraal 

stedelijk gebied dat zich uitstrekt van Blauwdorp in het westen, het gebied rond de A2 in het oosten, Randwijck 

in het zuiden en Belvedère in het noorden.  

 

Voor 2018 is – als projectonderdeel 10 - de realisatie van De Blauwe Loper opgenomen. De Blauwe loper is een 

nieuwe directe langzaam verkeersverbinding tussen Mariaberg en de binnenstad, waarmee een (fysieke) impuls 

aan de vernieuwing in Blauwdorp en Mariaberg wordt gegeven. Voor 2030 is – als projectonderdeel 7 – 

opgenomen dat in het oosten en westen van de binnenstad de herstructureringen verder gestalte hebben 

gekregen. 

 

Onderstaand zijn twee afbeeldingen uit de Structuurvisie Maastricht 2030  met de diverse ruimtelijke projecten 

in 2018 en 2030 weergegeven. 
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Planspecifiek 

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van de  herstructurering van de buurt Blauwdorp  in de wijk 

Mariaberg mogelijk gemaakt. Daarbij wordt op de eerste plaats ingezet op een verandering c.q. uitbreiding van 

de openbare ruimte door de realisatie van De Blauwe Loper zelf (langzaamverkeersverbinding), een daarbij 

aansluitend buurtpark en een upgrading van het profiel en inrichting van bestaande en nieuwe woonstraten.  Op 

de tweede plaats wordt met dit bestemmingsplan voorzien in de vervanging van de bestaande – gedateerde – 

grondgebonden sociale huurwoningen door hoogwaardige sociale huurappartementen.  Er is een nieuw 

stedenbouwkundig plan opgesteld waarbij de genoemde ruimtelijke ingrepen  zijn geïntegreerd.  

 

Met dit bestemmingsplan wordt de planologisch-juridische basis gelegd  voor de  herstructurering van 

Blauwdorp waarmee het plan aansluit bij de doelstelling uit de Structuurvisie Maastricht 2030 om het stedelijk 

weefsel rond de binnenstad/centrum te versterken. Dit niet alleen door fysieke ingrepen (nieuwe woningbouw 

en nieuwe openbare ruimte), maar ook omdat door deze fysieke ingrepen meer aantrekkelijke openbare 

ontmoetingsplekken gerealiseerd worden die –onder meer –de sociale cohesie bevorderen voor bestaande en 

nieuwe inwoners.  

 

2.5.2 Stadsvisie 2030 (actualisatie 2008) 

In juni 2005 werd de Stadsvisie 2030 vastgesteld. Daarmee staat de koers van de stad Maastricht vast. In deze 

visie zijn twaalf speerpunten gepresenteerd op basis waarvan de stad zich verder dient te ontwikkelen. Voor het 

onderhavige plangebied is met name speerpunt 7 (‘versterking en behoud van leefbare buurten’) van toepassing 

op het plangebied. Dit speerpunt wordt hierna kort toegelicht. 

 

Speerpunt 7: ‘versterking en behoud van leefbare buurten’ 

De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zich verbonden blijven (of gaan) voelen met hun directe 

leefomgeving. Op het gebied van de openbare ruimte betekent dit een gedegen, kwalitatief hoogwaardige en 

duurzame inrichting en materiaalgebruik. Het beheer van de openbare ruimte moet gericht zijn op ‘heel, schoon 

en veilig’. Dit betekent dat men bestaande, verouderde woonmilieus moet aanpassen aan de eisen van deze tijd 

en de toekomst. Om de woon- en werkmilieus te verbeteren is de aanpak Grotestedenbeleid in het leven 

geroepen. Hierbij wordt de bestaande woningbehoefte in acht genomen met een wachtlijst van twintigduizend 

woningzoekenden het lagere koop- en huursegment. Daarbij is de kwaliteit opnieuw het uitgangspunt. 

 

Planspecifiek 

Het onderhavige plan voorziet in de herstructurering van een gedeelte van de wijk Mariaberg. Het plangebied 

wordt omringd door bebouwing en betreft derhalve een inbreidingslocatie. In zoverre is het plan in 

overeenstemming met het gemeentelijk beleid, waarin inbreiding de voorkeur heeft boven uitbreiding van het 

stedelijk gebied. Verder bevat de Stadsvisie geen specifieke uitgangspunten voor dit plan. 

 

2.5.3 Woonprogrammering Maastricht 2016 

In september 2016 is de Woonprogrammering Maastricht 2016 vastgesteld. Maastricht is een aantrekkelijke 

stad om in te wonen. Niet alleen voor de eigen inwoners; de historische binnenstad, het complete 

voorzieningenaanbod, de landschappelijke ligging en het internationale karakter hebben ook een grote 

aantrekkingskracht op (buitenlandse) studenten, kenniswerkers en arbeidsmigranten. Door de regionale 

demografische ontwikkeling zal de stad fysiek niet meer groeien. Het aantal huishoudens neemt de komende 

jaren nog wel iets toe, maar naar de toekomst toe moet rekening worden gehouden met stabilisatie of 

(afhankelijk van sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-economische ontwikkelingen) zelfs enige afname. 

 

Vanaf 2010 heeft de gemeente de plancapaciteit voor de nieuwbouw van woningen binnen de stad teruggebracht 

van 12.000 naar 3.500 woningen. Tot en met het jaar 2020 is er nog behoefte aan de bouw van 500 tot 1.000 

woningen. Deze woningen moeten, gezien de behoefte in hoofdzaak worden gebouwd op rustige plekken in of in 

de directe nabijheid van de binnenstad. Na 2020 is de behoefte aan het toevoegen van woningen onzeker, maar 

het is belangrijk dat er plancapaciteit beschikbaar blijft die snel kan worden ingezet als de markt daarom vraagt. 

Ondanks de beperkte bouwopgave wil Maastricht zich blijven vernieuwen om vitaliteit te behouden. Zo kan de 

stad ook voor de toekomstige generaties een aantrekkelijke woonstad zijn en mensen voor kortere of 

langere tijd aan zich binden. 
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Planspecifiek 

Gesteld kan worden dat het onderhavige plan aansluit bij de beleidsuitgangspunten uit de Woonprogrammering 

Maastricht 2016. Enerzijds omdat gedateerde woningen worden vervangen door nieuwe, moderne woningen die 

voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. En anderzijds omdat het plan per saldo voorziet in de realisatie van max. 

20 nieuwe woningen. Uit de Woonprogrammering Maastricht 2016 blijkt dat er een concrete behoefte bestaat 

aan woningen op een dergelijke locatie. Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige aansluit bij de 

Woonprogrammering Maastricht 2016. 

 

2.5.4 Nota parkeernormen Maastricht (2011) 

Het beleid omtrent parkeren dat binnen de gemeente Maastricht wordt gehanteerd staat omschreven in het 

Beleidsplan Parkeren uit 2007. Dit parkeerbeleidsplan moet een bijdrage leveren aan het duurzaam bereikbaar 

houden van de stad Maastricht in de komende jaren. In het  nieuwe parkeerbeleid is de stad verdeeld in vier 

verschillende parkeerzones en -regimes. In elke zone geldt een eigen beleid ten aanzien van parkeren in de 

openbare ruimte en het parkeren in accommodaties of bij bedrijven en voorzieningen. Gekoppeld aan de 

onderscheiden zones zijn parkeernormen vastgesteld in 2011. Er wordt onderscheid gemaakt in parkeernormen 

per zone. In algemene zin is aansluiting gezocht bij de parkeerkencijfers van het CROW (ASVV 2004). Het 

CROW is het Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze 

parkeernormen zijn geactualiseerd in 2016. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen initiatiefnemers aan deze 

parkeernormering moeten voldoen. De wijze waarop het onderhavige plan aan de gemeentelijke parkeernormen 

voldoet, is beschreven in paragraaf 4.3 van deze plantoelichting. 
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Hoofdstuk 3 Beschrijving van het 
plangebied 
 

3.1 Ligging van het plangebied 
 

Het onderhavige plangebied heeft 

een oppervlakte van circa 2,2 ha. 

en is gelegen in de wijk Mariaberg, 

ten westen van het centrum van 

Maastricht. Het plangebied betreft 

de gronden rond de Proosdijweg, 

Willem Vliegenstraat, Meester 

Ulrichweg, Ruttensingel, 

Asterstraat, Chrysantenstraat, 

Anjelierenstraat, Heimoweg en 

Pastoor Wijnenweg. 

  

Op de nevenstaande topografische 

kaart is de ligging van het 

plangebied binnen Maastricht 

aangegeven. 

 

 

 

 

3.2 Korte historische schets 
 

Blauwdorp heeft een bijzondere geschiedenis die belangrijk is als erfgoed van Maastricht. Blauwdorp is de 

eerste 20ste eeuwse stadsuitbreiding gebouwd voor volkswoningbouw. Twee historische factoren zijn van 

cruciaal belang geweest. Ten eerste was er het feit dat de stadwallen werden geslecht en er letterlijk ruimte werd 

gemaakt om de compacte middeleeuwse stad te uit te kunnen breiden. Maastricht heeft als stad hiermee vrij 

lang gewacht wat verklaart dat de stad nauwelijks 19e eeuwse wijken heeft. Ten tweede was ook de beroemde 

nieuwe Woningwet van 1901 een belangrijke factor. Het toenmalige Sint Servatius kon op basis van deze wet 

opgericht worden. In Blauwdorp werden de eerste sociale volkswoningen gebouwd door de nieuwe 

woningbouwvereniging. In Blauwdorp herinneren een aantal bijzondere gevelstenen aan deze heroïsche 

periode. Tegen de achtergrond van deze geschiedenis is het van belang dat in Maastricht de parochies een 

belangrijke rol namen in de stadontwikkeling. Blauwdorp is een buurt die werd gebouwd voor de parochie van 

de Lambertuskerk. Aan de structuur van de buurt en de routing is dat nog enigszins af te lezen. Blauwdorp is in 

zekere zin een prille voorloper van de later integraal geplande “parochiewijken.  
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Blauwdorp is echter vooral een van de eerste buurten in 

Maastricht die als gevolg  van de zogenaamde ‘tuindorp 

beweging’ als zodanig gerealiseerd werd in de 1e helft van 

de 20e eeuw. Het fenomeen ‘tuindorp’ heeft betrekking op  

een specifieke vorm van Europese stedenbouw. Ze verwijst 

naar stadswijken die wel een typisch dorps karakter 

hebben. Veel tuindorpen zijn gebouwd vanaf de jaren 

twintig van de 20e eeuw, om een tegenwicht te bieden aan 

de verpauperde arbeiderswoningen van de grote steden. 

Soms werden zij opgezet door sociaal voelende 

ondernemers, andere tuindorpen zijn gebouwd door 

woningcorporaties of gemeenten. Het is vaak een variant 

op het tuinstadmodel, maar dan bescheidener uitgevoerd 

als onderdeel van een grote(re) stad in plaats van een 

opzichzelfstaande nieuwe gemeenschap.  

 

In het begin van de 20ste eeuw werd het tuindorp dé 

standaard voor sociale huisvesting. De architectonische 

expressie van het tuindorp is – zoals gezegd - in essentie 

dorps. Het woonprogramma bestond uit rijenwoningen 

van één bouwlaag plus pannenkap. Met verspringingen in 

de rooilijn, dwarskappen als accenten, dakkappelen en 

verbijzonderingen bij de kopgevels werd een pittoresk 

tuindorps idioom ontwikkeld. Dit architectonisch idioom 

is ook nadrukkelijk het uitgangspunt geweest bij de 

realisatie van de wijk Blauwdorp. 

3.3 Ruimtelijke structuren 
 

3.3.1  Stedenbouw en architectuur 

De aanzet van het stedenbouwkundig plan voor Blauwdorp is monumentaal. De Calvariestraat (binnenstad) 

wordt de wijk ingetrokken via de Willem Vliegenstraat. Het Brandenburgerplein wordt symmetrisch aangelegd 

als entreeplein voor de nieuwe wijk. De Elizabeth Strouvenlaan en Brandenburgerweg knikken fraai weg naar 

twee zijden en zijn als brede bomenlanen ingeplant. De monumentale aanzet van de wijk wordt niet doorgezet 

ten westen van de Proosdijweg. Hier lijkt de wijk organisch te zijn gegroeid en heeft het een labyrintisch 

karakter. 

 

De dichtbebouwde structuur is labyrintisch. De wijk is in zichzelf gekeerd. De wijk Blauwdorp kan worden 

gekarakteriseerd als een dichtbebouwd tuindorp of stedelijk tuindorp. Aan de rand van de wijk zijn er woningen 

gebouwd bij de Sigarenfabriek in de traditie van de vroege tuindorpen. Het merendeel van de woningen werd 

gebouwd voor de parochianen. De architectuur is opgebouwd uit de fijne korrel die kenmerkend is in 

tuindorpen. Maar de stedenbouwkundige kenmerken zijn niet toegepast zoals ruime voortuinen en groene 

plantsoenen (met uitzondering van het Goeman Bogesius plantsoen). In de beste stukken van de wijk is een 

pallet aan architectonische kenmerken terug te vinden. De oorspronkelijke architectonische kwaliteit is van een 

behoorlijk hoog niveau. 
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De niveauverschillen in de wijk zijn groot. De binnenstad aan de oostzijde ligt laag (richting de Maas). De 

Fatimakerk in Mariaberg aan de westzijde ligt hoog. Er is een verval van maar liefst 17 m in de wijk Mariaberg. 

Alle noord – zuid straten in Blauwdorp lopen mee met de hoogtelijnen, terwijl de oost-west straten oplopen.  

 

 

 

3.3.2 Verkeer 

De belangrijkste profielen zijn de wegen aan de rand: De Hertogsingel, de Tongerseweg en de Ruttensingel. 

Alleen het Branderburgerplein en de Willem Vliegenweg zorgen voor een interne ontsluiting en oriëntatie. Maar 

de Willem Vliegenweg ‘loopt dood’ op de Proosdijweg. Het ontbreken van groen en oriëntatie in het deel van de 

wijk, tussen Proosdijweg en Ruttensingel, is altijd problematisch geweest.  

 

De woonstraten tussen de  diverse doorgaande wegen zijn ingericht als woonerf. De openbare ruimte wordt hier 

gekenmerkt door de smalle wegenstructuur. De woningen zijn dicht op de weg gesitueerd. Langs de meeste 

straten zijn aan beide zijden langsparkeerstroken ingericht. Er is weinig  openbaar groen aanwezig, waardoor 

het gebied is versteende indruk maakt. Het aantal geparkeerde auto’s op de langsparkeerplaatsen is echter 

beperkt. Ducot Engineering & Advies heeft een parkeerdrukmeting uitgevoerd naar de huidige parkeervraag c.q. 

de aanwezige parkeercapaciteit binnen het plangebied en een zone van ca. 150 meter daar omheen. Binnen dit 

onderzoeksgebied is vastgesteld dat er 893 parkeerplaatsen aanwezig zijn. Uit de parkeerdrukmeting blijkt dat 

er sprake is van een gemiddelde (maatgevende) parkeerdruk van slechts  53 %.  
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3.3.3 Groen en water 

Het plangebied heeft een erg ‘stenig’ karakter. Er is slechts een beperkt oppervlak aan openbaar groen en 

(waardevolle) boomstructuren. Parken en grotere grasvelden zijn helemaal niet aanwezig. Ook privé voortuinen 

zijn er - op een paar geveltuinen na - nauwelijks. Het (openbare) groen  c.q. het groenbeeld in de buurt, wordt 

vooral gevormd door de  straatbomen aan weerszijde in de woonstraten. 

 

Water in de vorm van oppervlaktewater, waterinfiltratie- of waterbergende voorzieningen (Wadi's, vijvers e.d.) 

is afwezig binnen het plangebied. 

3.4 Functies 
 

In functionele zin is het plangebied en haar omgeving primair te kwalificeren als een woonwijk. Het overgrote 

merendeel van de gebouwen bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen. Daarnaast bevinden zich binnen 

het plangebied en in de directe omgeving daarvan een klein aantal  wijkgerichte voorzieningen, in de vorm van 

een tweetal cafés, een cafetaria en een videotheek. 
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Hoofdstuk 4 Planbeschrijving 
 

4.1  Algemeen 
 

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van de 

herstructurering van een gedeelte van de buurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg in Maastricht, meer specifiek 

het gebied rondom de Proosdijweg, Willem Vliegenstraat, Meester Ulrichweg, Ruttensingel, Asterstraat, 

Chrysantenstraat, Anjelierenstraat, Heimoweg en Pastoor Wijnenweg. De gronden zijn kadastraal bekend als 

gemeente Maastricht, sectie C, nummers 2439, 2440, 2441, 1871 (ged), 2449 (ged), 2455 (ged), sectie D, 

nummers 2065, 2066, 3379, 3380, 2062 (ged), 2063 (ged), 2068 (ged), 3382 (ged), 3585 (ged), 4178 (ged). 

 

Door Ziegler ׀Branderhorst stedenbouw en architectuur is een structuurschets Blauwdorp opgesteld waarin het 

nieuwe stedenbouwkundige ontwerp en de beoogde beeldkwaliteit zijn uitgewerkt. Voor de volledige inhoud van 

de structuurschets wordt verwezen naar het rapport dat als bijlage 1 integraal deel uitmaakt van deze 

plantoelichting. 

4.2  De Blauwe loper 
 

4.2.1 De Blauwe Loper: doelstelling en uitgangpunten 

 

De Blauwe Loper is een nieuwe doorgaande route door de wijk voor langzaam verkeer. Deze route koppelt 

Mariaberg in één lijn met de Binnenstad. Door hier een opening te maken tussen de Proosdijweg en de 

Ruttensingel, ontstaat er ruimte voor de verbinding door de wijk. De opening geeft ook ruimte om 

aansluitend een nieuw buurtpark te realiseren met wonen rondom. Er ontstaat lucht, licht en ruimte midden 

in de wijk waardoor een belangrijk nieuw oriëntatiepunt ontstaat. De route loopt langs het buurtpark en zorgt 

voor een goede ontsluiting en aanloop naar het nieuwe buurtpark. 

 

Ter plaatse van het nieuwe buurtpark zal  de Blauwe Loper de Willem Vliegenstraat met de Asterstraat gaan 

verbinden. Deze verbinding is nooit mogelijk geweest omdat er twee woningblokken letterlijk dwars op liggen. 

Door hier een opening te maken tussen de Proosdijweg en de Ruttensingel, is de stedenbouwkundig gewenste 

verbinding mogelijk. De opening wordt verbreedt om ruimte te maken voor het nieuwe buurtpark. Daarmee 

wordt de route steeds meer publiek en geeft het bewoners meer kans op ontmoeting. Ook geeft het een open 

verbinding tussen buurt en binnenstad. De huidige Heimoweg blijft bestaan en wordt verlegd naar de 

Proosdijweg. De verlengde Heimoweg bepaalt de zuidrand van het buurtpark. 

 

De sloop van 138 verouderde tuindorp woningen zorgt voor de nodige ruimte, maar ook voor nieuwe 

bouwlocaties aan het nieuwe park. Hier worden op vier bouwkavels nieuwe sociale huur appartementen 

gebouwd. Voor de woningdifferentiatie en de doorstroming in de wijk is het van belang om nieuwe 

appartementen te bouwen. De appartementen gebouwen moeten wel heel zorgvuldig aansluiten bij de 

bestaande laagbouw woningen van het tuindorp. Hiervoor zijn uitgangspunten voor de beeldkwaliteit opgesteld 

(zie ook paragraaf 4.2.3 van deze plantoelichting). 
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De Blauwe Loper 

 

 

De Blauwe Loper is een zeer bijzonder project omdat het de ambities van gemeente Maastricht en van Servatius 

koppelt in een heldere stedenbouwkundige ingreep. De aanpak van Blauwdorp geeft kansen voor de toekomst 

van de wijk. De ingreep zal ruimte geven aan meer variatie in de woningvoorraad en doorstroommogelijkheden, 

waardoor bewoners langer in de wijk kunnen blijven wonen. En de ingreep biedt kansen meer ruimte voor groen 

en ontmoeting. Hierdoor draagt het plan ook bij aan een verbetering van de leefbaarheid in Blauwdorp (en 

Mariaberg). 

 

 

4.2.2 Ruimtelijk programma: woningbouw, buurtpark en overige openbare ruimte 

Het plangebied heeft een oppervlakte van  2,2 ha. Naast het eerdergenoemde nieuwe buurtpark voorziet het 

plan in de realisatie van 4 nieuwe appartementengebouwen met maximaal 138 sociale huurappartementen en 

een aantal bedrijfsmatige functies in diverse ateliers of werkplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

bestemmingsplan De Blauwe Loper - Gemeente Maastricht december 2019  pagina 29 

stedenbouwkundige visie De Blauwe Loper 

 

 

buurtpark 

Het beoogde buurtpark heeft een omvang van ca, 9600 m2. De gemeente Maastricht en de bewoners zijn samen 

bezig met een ontwerp om het buurtpark in te richten met bomen, wandelpaden, speeltoestellen e.d.  ‘De 

Blauwe Loper’  - als langzaamverkeersverbinding -  en de woonstraten die het park omringen en de nieuwe 

woonblokken ontsluiten (parkwegen), zullen  geïntegreerd worden binnen de park- en pleinruimte.  
 
Recent is er een overleg geweest met de Stichting Maastricht Vestingstad, waarbij gekeken is of er op het nieuwe 

plein ruimte vrijgemaakt kan worden voor plaatsing van de 2 grote hardstenen naamstenen van de 

Vestingwerken “Bentinck” en “Stad en Lande”. Deze 2 naamstenen liggen nu nog tegen de walmuur in het 

Aldenhofpark, maar de gelijknamige vestingwerken bevonden zich oorspronkelijk  ten zuiden van de Willem 

Vliegenweg: de twee stenen kunnen op het nieuwe plein in een keermuurtje of in een van de nieuwbouwplannen 

opgenomen worden. 

 

appartementengebouwen 

Tussen de Ruttensingel, de Pastoor Wijnenweg en de Meester Ulrichweg wordt een volledig nieuw bouwblok 

gerealiseerd in de vorm van een carré met een hof of een atrium in het midden (Het Carré Blok of blok A). Hier 

worden maximaal 48 appartementen gerealiseerd in deels 3 en deels 4 bouwlagen. Het betreft hier 

appartementen in de vorm van serviceflats c.q. aanleunwoningen. Deze woningen worden specifiek gerealiseerd 

voor oudere, nog zelfstandig wonende, mensen die zorgondersteuning nodig hebben. 

 

Aan de zuidzijde van de Blauwe Loper worden twee bestaande bouwblokken voorzien van nieuwe ‘koppen’ aan 

het buurt park. Deze ‘koppen’ liggen aan de Heimoweg die wordt verlegd. Deze verlengde Heimoweg  zal de 

zuidrand van het buurtpark gaan bepalen. De koppen maken ‘front’ naar het buurtpark. In deze koppen zullen 

twee nieuwe woonblokken worden gerealiseerd (blokken B en C) met ieder maximaal 24 appartementen per 

woonblok  in deels  2 en deels 3 bouwlagen. 

Tenslotte wordt nog een bouwblok vervangen aan de westzijde van de Ruttensingel. Dit blok grenst aan de 

Asterstraat die onderdeel wordt van de Blauwe Loper. De Asterstraat is ter plekke van dit blok erg smal. 
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Wanneer dit blok vervangen wordt, zal de Blauwe Loper hier ook verbreedt kunnen worden naar de maat die 

verderop in de straat al aanwezig is. Het nieuwe blok (D) aan de Ruttensingel zal bestaan uit maximaal 42 

appartementen waarvan een groot deel over het nieuwe buurtpark uitkijkt. Het beoogde appartementengebouw 

bestaat uit  een gemêleerde opzet van 2, 3, 5 of 6 (accent!) bouwlagen. De bovenste lagen zullen naar het oosten 

een geweldig uitzicht krijgen op de binnenstad van Maastricht. Het accent op dit bouwblok vormt de ‘opmaat’ 

voor de route naar de bijzondere toren van de Fatimakerk iets verderop op de berg. Tuindorpse kenmerken 

worden ingezet om dit blok niet te massaal te doen ogen.  

 

werkplaatsen en ateliers 

Door de nieuwe langzaam verkeersverbinding resteert er een gedeeltelijk bouwblok tussen de Proosdijweg, de 

Pastoor Wijnenweg en de Meester Ullrichweg. Dit blok bestaat geheel uit particulier eigendom. Een nieuwe 

gemetselde tuinmuur zal het geopende bouwblok weer aanhelen en de privé tuinen afschermen.  Deze tuinmuur  

markeert de nieuwe rooilijn aan de Blauwe Loper en vormt een belangrijke begeleider van de nieuwe route. 

 

In de lijn van deze tuinmuur kunnen ateliers en/of werkplaatsen worden gebouwd met hun adres aan de Blauwe 

Loper. De beoogde functies voor de atelierruimte zijn gevarieerd: kleinschalige horeca, ontmoeting, 

werkruimte/ambachtsruimte en - eventueel - deels wonen (als compensatie voor de eigenaar van Pastoor 

Wijnenstraat 11). Bij de aanleg zal tenminste één werkplaats met een topgevel worden gebouwd. In een groei 

scenario is het interessant om actieve programma’s (niet wonen) in de toekomst te koppelen aan de Blauwe 

Loper. Daarmee wordt de route steeds meer publiek en een zogenaamde ‘aanlooproute’ naar de binnenstad. Dit 

atelierblok heeft een bruto vloeroppervlakte van 165 m2. 

 

   woonblokken A t/m D en werkplaatsen/ateliers 
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bouwlagen 

 

Op de onderstaande afbeelding is een uitsnede van de verbeelding behorende bij het voorliggende 

bestemmingsplan weergegeven. De woningen worden gerealiseerd ter plaatse van de gronden met de 

bestemming ‘Wonen’, die op de verbeelding middels een gele kleur zijn aangeduid. 
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4.2.3 Architectuur en beeldkwaliteit  

 

De stedenbouwkundige ingreep voor Blauwdorp behelst in essentie “ruimte” maken voor wat er mist: groen, 

ontmoeting en verbinding. De zorgvuldige aansluiting tussen de nieuwe appartementenblokken op het 

tuindorpse laagbouw milieu vormt een specifieke architectonische uitdaging. De beeldkwaliteit van de 

nieuwe toevoegingen moet gebaseerd zijn op behoud van Blauwdorpse ruimtelijke karakteristieken 

(herkenbaarheid) en architectonische continuïteit. Er wordt nadrukkelijk niet gekozen voor een historiserende 

beeldkwaliteit. De vervanging van grondgebonden woningen naar appartementen maakt een eigentijdse 

vertaling van tuindorpse kenmerken wenselijk en mogelijk. 

 

daken en dakranden 

Platte daken zijn uitgangspunt voor de appartementen gebouwen langs de Blauwe Loper, maar het silhouet zal 

ook verrijkt worden met variantie in de dakranden. De architectonische expressie van de dakrand 

in materiaal en detail vraagt om bijzondere aandacht. Hoekaccenten kunnen worden gemaakt door de dakrand 

te verhogen. Dak-overstekken kunnen een rol spelen in het opvangen van niveau verschillen in de 

gevelhoogte. De lengte van repetitieve gevels kan worden opgedeeld door wisselingen in hoogte en detaillering 

van de dakrand. 

 

gevelplastiek 

De plastiek die in het silhouet van het tuindorpse daklandschap zit, komt ook voor in de gevels. De plastiek geeft 

schaal en maat aan de gevels. Er is in Blauwdorp een extra uitdaging in de niveauverschillen in de oost-west 

straten. De peilverschillen kunnen per straat in Blauwdorp oplopen tot enkele meters. In Blauwdorp is het 

oplossen van de hoogteverschillen overal een thema. Langere gevels moeten altijd gedilateerd worden. Plastiek 

in het gevelontwerp zorgt voor een natuurlijke informele opdeling waardoor niveauverschillen moeiteloos 

opgenomen kunnen worden.  

In de gevelplastiek zal bij appartementen gebouwen ook het ontwerp van balkons meegenomen moeten worden. 

Balkons zijn in tuindorpen immers geen onderdeel van het architectonisch idioom. De uitwerking van balkons 

als onderdeel van de gevelplastiek vraagt dus om bijzondere aandacht. 

 

materiaal en kleur 

Goed aansluiten van nieuwbouw op de omgeving kan in een tuindorp al heel sterk zijn als er voortgebouwd 

wordt met het afgestemde metselwerk. Bruin metselwerk en witte kozijnen zijn de basis voor een eigentijdse 

tuindorp architectuur. Voor nieuwbouw wordt het gebruik van een enkel metselsteentype met een enkele kleur 

sterk aanbevolen. In de detaillering en de materialisering van de dakrand kan verrijking van het idioom 

ontwikkeld worden. 

4.3 Parkeren 
 

Het plan dient te voldoen aan de parkeernormen van de gemeente Maastricht, zoals als vastgelegd in de Nota 

‘Parkeernormen 2017’ De parkeernota is toegevoegd als bijlage 1 bij de regels van dit bestemmingsplan. In de 

Nota Parkeernormen is een gebiedsindeling opgenomen die gehanteerd wordt bij het bepalen van de 

parkeerbehoefte. Deze luidt als volgt: 

 

- A1-zone: hart van de stad (deel Centrum); 

- A2-zone: rest van het Centrum; 

- B-zone: schil/overloopgebied; 

- C-zone: buitenwijken/rest bebouwde kom. 
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Het onderhavige plangebied is gelegen in zone 

B. Maastricht hanteert één parkeernorm per 

functie per gebied. Deze normen zijn gebaseerd 

op de parkeerkencijfers van het CROW (het 

nationale kennisplatform voor infrastructuur, 

verkeer, vervoer en openbare ruimte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
parkeerzonering Maastricht 

 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen is het parkeren op eigen terrein in beginsel verplicht, tenzij aantoonbaar is dat op de 

openbare weg in de directe omgeving van de nieuwe functie voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is. Dit is in 

de onderhavige situatie niet het geval. 

 

In de onderstaande tabel is een berekening opgenomen van de parkeernormen volgens het parkeerbeleid van de 

gemeente Maastricht: 

 

 

functie aantal/m2 BVO parkeernorm aantal 

parkeerplaatsen 

Blok A: 

serviceflat/aanleunwoningen  

48 1,0 per woning 48 

Blok B: 

sociale huurwoning 

24 1,3 per woning 31,2 

Blok C: 

sociale huurwoning 

24 1,3 per woning 31,2 

Blok D: 

sociale huurwoning 

42 1,3 per woning 54,6  

Atelierblok  165 m2 2,0 per 100 m2 BVO 3,3 

Totaal   168,3 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er  169 parkeerplaatsen aangelegd dienen te worden.  

 

In het kader van de herstructurering van het plangebied (zowel van de woongebouwen als de openbare ruimte) 

wordt  op eigen terrein – namelijk het binnenterrein van blok D – voorzien in 22 parkeerplaatsen. In het 

voorlopig inrichtingsontwerp zijn tevens diverse aanpassingen voorzien aan de weginfrastructuur. De 

toekomstige totale capaciteit van parkeerplaatsen in de openbare ruimte binnen het plangebied is 77 

parkeerplaatsen. Het gebruik van de openbare parkeerplaatsen binnen het plangebied wordt voor 100% 

toegerekend aan het nieuwbouwplan. Voorziene aanpassingen door de gemeente Maastricht aan de 

weginfrastructuur net buiten het plangebied  leidt tot een toename van het aantal openbare parkeerplaatsen van 

10 parkeerplaatsen. 
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Ducot Engineering & Advies heeft een parkeeronderzoek verricht met daarin ook een parkeerdrukmeting die is 

uitgevoerd naar de huidige parkeervraag c.q. de aanwezige parkeercapaciteit binnen het plangebied en een zone 

van  100 meter loopafstand daar omheen. Binnen dit onderzoeksgebied is vastgesteld dat er 893 

parkeerplaatsen aanwezig zijn. Uit de parkeerdrukmeting blijkt dat er sprake is van een hoogst gemiddelde 

parkeerdruk van 53 %. Ten behoeve van de bereikbaarheid en voorkoming van verkeersoverlast in de omgeving 

door zoekverkeer, is een parkeerdruk van 90% acceptabel. Bij hantering van deze grens zijn er nog voldoende 

parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar. De huidige gemeten maatgevende parkeerdruk van 53% 

afgezet tegen de maximaal toegestane parkeerdruk van 90% leidt tot een restcapaciteit van 329 

parkeerplaatsen op de openbare weg in de directe omgeving van het plangebied. De restcapaciteit kan 

toegewezen worden aan het nieuwbouwplan. 

 

Dit leidt tot de volgende parkeerbalans voor dit plan: 

 

parkeerbalans 

beschikbaar aanbod binnen plangebied aantal  

parkeerplaatsen 

eigen terrein 

+22 

aantal 

parkeerplaatsen 

openbare ruimte 

+77 

   

benodigd aantal parkeerplaatsen  -169 

   

tekort binnen plangebied  -70 

   

toename parkeerplaatsen buiten plangebied 

a.g.v. infrastructurele aanpassingen 

 +10 

   

beschikbare parkeerplaatsen omgeving 

plangebied o.b.v. parkeerdrukmeting 

 + 329 

   

overschot parkeerplaatsen t.b.v. 

planontwikkeling 

 + 269 

 

 

Specifieke parkeerbalans locatie blok A 

 

In het rapport Parkeeronderzoek Blauw Dorp Maastricht d.d. 13 november 2019 (kenmerk: RP19-009-02) is 

aangetoond dat de parkeergelegenheid in de openbare ruimte binnen het plangebied en de beschikbare 

parkeerplaatsen in de directe omgeving ruim voldoende is om in de benodigde totale parkeervraag van het 

nieuwbouwplan te voorzien. Op verzoek van de gemeente Maastricht is ingezoomd op Blok A. Voor deze locatie 

is de parkeerbalans nader in detail beschouwd. Hierbij is specifiek rekening gehouden met kenmerken van de 

toekomstige bewoners (doelgroep: ouderen). 

 

Beschikbare parkeeraanbod binnen plangebied  

De totale parkeercapaciteit op eigen terrein is 0 parkeerplaatsen. De totale parkeercapaciteit in de openbare 

ruimte binnen het plangebied is 25 parkeerplaatsen (dit betreft de 3 aangrenzende gele sectoren).  

 

Parkeerbehoefte blok A  

Op grond van de gemeentelijke parkeernormen is vastgesteld dat de parkeerbehoefte voor blok A 48 

parkeerplaatsen is.  
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Tekort p.p. binnen plangebied  

Binnen het plangebied is sprake van een tekort aan 23 parkeerplaatsen (48 p.p. [parkeerbehoefte blok A] - 25 

p.p. [beschikbare parkeeraanbod binnen plangebied]). 

 

Overschot p.p. omgeving Blok A  

Het tekort aan 23 parkeerplaatsen binnen het plangebied wordt in de directe omgeving opgevangen aan de hand 

van de restcapaciteit (26 parkeerplaatsen) en de toename in het parkeeraanbod (7 parkeerplaatsen). Hiermee 

ontstaat een theoretisch overschot aan 10 openbare parkeerplaatsen in de omgeving van Blok A. Hiermee is 

aangetoond dat de combinatie van parkeerplaatsen in de openbare ruimte binnen het plangebied en de 

beschikbare parkeerplaatsen in de directe omgeving voldoende is om in de theoretische parkeerbehoefte van 

blok A te voorzien.  

 

Hoewel er sprake is van een theoretisch overschot aan parkeerplaatsen in de omgeving van Blok A is, mede gelet 

op de wensen van de gemeente Maastricht voor de mogelijke toepassing van bijvoorbeeld een servicestrook en 

het instellen van kort parkeren rondom blok A, het niet uit te sluiten dat in de praktijk de parkeerdruk op 

straatniveau hoog is. De gemeente Maastricht voorziet reeds een mogelijke uitbreiding van het aantal 

parkeerplaatsen aan de Meester Ulrichweg mocht hier enigerlei aanleiding toe zijn. 

 

parkeerbalans  blok A 

beschikbaar aanbod binnen plangebied aantal  

parkeerplaatsen 

eigen terrein 

0 

aantal 

parkeerplaatsen 

openbare ruimte 

+25 

   

benodigd aantal parkeerplaatsen  -48 

   

tekort binnen plangebied  -23 

   

 

wijziging parkeerplaatsen buiten plangebied 

a.g.v. infrastructurele aanpassingen: 

 

 direct aangrenzende woonstraat 

(Pastoor Wijnenweg) 

 overige directe omgeving plangebied 

  

 

 

-8 

 

+15 

 

   

beschikbare parkeerplaatsen omgeving 

plangebied o.b.v. parkeerdrukmeting 

 + 26 

   

overschot parkeerplaatsen omgeving 

blok A  

 + 10 

 

 

Voor de volledige inhoud van het parkeeronderzoek (inclusief  het addendum op dit onderzoek voor wat betreft 

blok A) wordt verwezen naar het rapport dat als bijlage 2 integraal deel uitmaakt van deze plantoelichting. 
 

 



 

pagina 36 bestemmingsplan De Blauwe Loper - Gemeente Maastricht december 2019 

Hoofdstuk 5 Milieuplanologische 
aspecten 
 

 

5.1  Water 
 

Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water; dat is de kern van het waterbeleid voor de 

21e eeuw. Het watertoetsproces is één van de instrumenten om dit te bereiken. Het proces is er om 

waterbelangen in ruimtelijke plannen en besluiten te waarborgen. Een van de instrumenten om het nieuwe 

waterbeleid voor de 21e eeuw vorm te geven is het watertoetsproces. Het watertoetsproces moet ervoor zorgen 

dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 

ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor de waterhuishouding. 

 

Waterbeheerplan Waterschap Limburg 

De gemeente Maastricht valt in de zin van wateraangelegenheden binnen de Keur van het Waterschap Limburg. 

Het Waterschap Limburg is de waterkwantiteit- en waterkwaliteitsbeheerder en de beheerder van de primaire 

en secundaire waterkeringen. In het waterbeheerplan 2016-2021 is de koers uitgezet voor een 

toekomstbestendig waterbeheer in Limburg en wordt aangegeven hoe het waterschap invulling zal geven aan de 

taak om te zorgen voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water. In het plan is vastgelegd hoe 

men het watersysteem en waterkeringen op orde wil brengen en houden. Ook staat hierin welke bijdrage het  

waterschap levert aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Voorbeelden van maatregelen zijn:  

 het aanleggen en verbeteren van dijken tegen overstromingen; 

 het aanpakken van knelpunten van wateroverlast; 

 herstellen van beken; 

 het verbeteren van de effluentkwaliteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

 

Voor het aan de orde zijnde plan en plangebied kent het Waterbeheerplan geen specifieke uitgangspunten. 

 

Legger en Keur Waterschap Limburg 

Het waterschap kent naast zijn beleid de Keur als regelgeving (en de bijbehorende Legger als kaart). Om zijn 

taak uit te kunnen oefenen, maakt het waterschap gebruik van deze Keur. De Keur is een door het 

waterschapsbestuur vastgestelde verordening waar gedoogplichten, geboden en verboden in staan. Deze regels 

gelden voor toestanden en handelingen op en vlakbij waterkeringen, watergangen en kunstwerken zoals 

duikers. De Keur bevat de ligging en maatvoering van waterstaatkundige werken en waterpartijen, alsmede de 

onderhoud- en beschermingszones. Het waterschap levert deze gegevens aan de gemeente, teneinde de 

hoofdwatergangen en waterkeringen, inclusief de onderhoud- en beschermingszone in het bestemmingsplan te 

regelen. Op 1 april 2019 heeft het Waterschap een nieuwe Keur vastgesteld. 

 

Toetsingspunten waterparagraaf in de toelichting van bestemmingsplannen  

Het Waterschap Limburg hanteert sinds 1 april 2019 de volgende uitgangspunten  voor haar toetsing met 

betrekking tot de behartiging van waterhuishoudkundige belangen binnen een bestemmingsplan alsmede voor 

de toetsing van de waterparagraaf van een bestemmingsplan: 

 

1. Circa 10% van het plangebied reserveren voor water. 

Doorgaans zijn lager gelegen gebiedsdelen het meest geschikt. Nagaan of plangebied nodig 

is voor wateropgave van omliggende gebieden; zorgen dat geen logische waterstructuren 

worden geblokkeerd. 
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2. Rekening houden met hoogteverschillen in plangebied en omgeving. 

Voorkomen van wateroverlast en erosie door afstromend water vanuit de omgeving naar het 

plangebied en andersom. 

 

3. Uitvoeren van bodem- en infiltratieonderzoek en bepalen grondwaterstand. 

Input voor ontwerpen van het hemelwatersysteem. Denk ook aan bodemverontreinigingen. 

 

4. Toepassen voorkeursvolgorde voor de waterkwaliteit. 

Schoonhouden, scheiden, zuiveren. 

 

5. Toepassen voorkeursvolgorde voor de waterkwantiteit. 

Hergebruik water, vasthouden in de bodem (infiltratie), tijdelijk bergen, afvoeren naar 

oppervlaktewater, afvoeren naar gemengd of DWA-riool. 

 

6. Toepassen voorkeurstabel afkoppelen. 

Verantwoorde systeemkeuze conform voorkeurstabel; maatwerk per situatie. Bij voorkeur 

toepassen van bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen. Bij diepte-infiltratie 

gelden zeer strenge randvoorwaarden; liever geen diepte-infiltratie toepassen. 

 

7. Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren op Infiltratie- en 

bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren op 100 mm per etmaal voor Noord Limburg 

(ten noorden van Sittard) en 80 mm per twee uur ten zuiden van Sittard met een 

beschikbaarheid van de gehele berging binnen 24 uur. 

Voldoende opvangcapaciteit en een duurzame leegloop realiseren. 

 

8. Beheer en onderhoud regelen. 

Denk aan bereikbaarheid, controlemogelijkheid, verantwoordelijkheid. 

 

9. Watersysteem verankeren in het bestemmingsplan. 

 

Verhard afvoerend oppervlak en riolering 

In de bestaande situatie is nagenoeg het gehele plangebied verhard door de aanwezige woonbebouwing en 

openbare ruimte (woonstraten (trottoirs, langs parkeerstroken en rijbanen)). Het afvoerend verhard oppervlak 

van het thans aan de orde zijnde project neemt substantieel af ten opzichte van de bestaande situatie. Dat komt 

omdat een oppervlakte van ca. 9600 m2 wordt afgekoppeld van de riolering. Op deze gronden zal de bestaande 

verharding worden vervangen door een (onverharde) groenvoorziening in de vorm van een buurtpark. Ter 

plaatse van dit buurtpark kan het hemelwater infiltreren.   

 

Binnen het plangebied is nu nog een gemengd rioolstelsel in gebruik. Onderdeel van deze herstructurering is 

ook de vervanging van dit rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel waardoor schoonhemelwater en 

afvalwater afzonderlijk kunnen worden afgevoerd.  

 

Voor het overige deel van het plangebied blijft de bestaande wijze van hemelwaterafvoer via het gemeentelijke 

rioolstelsel gehandhaafd, zij het dat –door de te realiseren afkoppeling van ca. 9600 m2 – in de nieuwe situatie 

substantieel minder hemelwater op de riolering geloosd zal worden. 

 

Conclusie 

Het plan leidt tot een verbetering van de bestaande waterhuishoudkundige situatie. Deze ontwikkeling is 

hydrologisch positief. 
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5.2  Ecologie 
 

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving. 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht geworden en vervangt de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.  

 

Natura 2000  

Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied ( Sint Pietersberg & Jekerdal) ligt op ca. 1,2 kilometer afstand van het 

plangebied. Gelet op de afstand, het tussengelegen stedelijke gebied en de aard van de ontwikkeling zijn er geen 

negatieve effecten op dit gebied en  op verder weg gelegen Natura 2000-gebieden te verwachten.  

 

Stikstof 

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de Habitat- 

als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aangemerkt. Ten 

behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te worden uitgesloten, 

waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.  

 

Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer 

als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten worden gebruikt. Daarom moet per activiteit 

duidelijk worden gemaakt dat beschermde natuurgebieden daardoor niet worden aangetast. Het beoogde plan 

mag geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 2000-gebieden. Met het programma 

AERIUS Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en 

stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. De 

berekeningen moeten worden uitgevoerd in de rekenconfiguratie “Bereken natuurgebieden”. Dit betekent dat 

alleen de rekenpunten worden gebruikt die relevant2 zijn voor de toetsing aan de Wet natuurbescherming. In 

Natura 2000-gebieden waar niet door AERIUS gerekend wordt, kan ervan uitgegaan worden dat er geen (kans 

op) overschrijding van de kritische depositiewaarde bestaat en dat in deze Natura 2000-gebieden per definitie 

geen sprake kan zijn van significante gevolgen. 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het 

dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied ( Sint Pietersberg & Jekerdal) ligt op ca. 1,2 kilometer afstand van het 

plangebied.   

 

Door Lievense is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke toe- of afname van stikstofdepositie in nabij 

gelegen Natura 2000-gebieden die zowel door de bouw van als door het gebruik van de geplande 138 nieuwe 

appartementen kan worden veroorzaakt. Als referentiesituatie voor het bepalen van toe- of afnames van de 

stikstofdepositie wordt uitgegaan van de situatie waarbij de 138 bestaande woningen verwarmd en gebruikt 

worden. 

 

De stikstofemissie als gevolg van de gebruiksfase is bepaald op basis van literatuurgegevens en kentallen voor 

bijvoorbeeld de te verwachten verkeersgeneratie en de gasgestookte verwarming in de referentiesituatie. De 

stikstofemissie als gevolg van de aanlegfase is bepaald aan de hand van gedetailleerde informatie over het 

bouwproces die is aangeleverd door diverse aannemers. 

 

Conclusie 

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat tijdens de gebruiksfase van de Blauwe Loper Maastricht er geen 

sprake is van een toename van de stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

 

Tijdens de vier jaren van de aanlegfase vindt eveneens geen toename van de stikstofdepositie op nabij gelegen 

Natura 2000-gebieden plaats ten opzichte van de referentiesituatie indien de emissie niet hoger wordt dan 303 

kg NOx in het eerste en het tweede jaar, 281 kg NOx in het derde jaar en 261 kg NOx in het vierde jaar.  Op basis 

van de gedetailleerde informatie aangeleverd door diverse aannemers is geconcludeerd dat met het voorziene 

aanlegproces in ieder geval aan deze randvoorwaarden wordt voldaan. 
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Geconcludeerd wordt dat als gevolg van het project Blauwe Loper Maastricht significante gevolgen voor 

beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten als gevolg van stikstofdepositie zijn uitgesloten. De 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied worden gerespecteerd en de natuurlijke kenmerken 

worden niet aangetast. De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor het project. 

 

Voor het volledige stikstofonderzoek wordt verwezen naar de rapportage die als bijlage 3 bij deze plantoelichting 

is gevoegd. 

 

Goudgroene natuurzone / Natuurnetwerk Nederland (NNN)  

De dichtstbijzijnde gronden die deel uit maken van het Goudgroene natuurzone (Natuurnetwerk Nederland) 

gebied liggen op ca.500 meter afstand van het plangebied. Het betreft hier gebied dat behoort tot de 

zogenoemde Hoge en Lage Fronten c.q. het Frontenpark. Dit gebied is nu een stadspark en natuurpark aan de 

rand van het Maastrichtse centrum. In het park bevinden zich aanzienlijke restanten van de historische 

vestingwerken van Maastricht, alsmede enkele voorbeelden van industrieel erfgoed. 

 

Gelet op de afstand, het tussengelegen stedelijke gebied en de aard van de ontwikkeling zijn er geen negatieve 

effecten op Goudgroene natuurzone te verwachten.  

 

Beschermde planten en dieren  

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in 2018 besloten om een generieke ontheffing (zaak-nummer 2017- 

202565) te verlenen aan Servatius Wonen & Vastgoed en behoeve van onderhoud, renovatie, verduurzaming en 

sloop van het woningbestand in bezit van Servatius in de gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten, 

waaronder het plangebied in voorliggend plan. De ontheffing is verleend voor de periode van april 2018 tot en 

met augustus 2027.  

 

Het onderhavige plangebied maakt deel uit van de gebieden die in het kader van de generieke ontheffing en het 

soortmanagementplan onderzocht zijn. De noodzakelijke sloop-en grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden in 

het leefgebied van huismus (Passer domesticus), gierzwaluw (Apus apus), huiszwaluw (Delichon urbicum), 

laatvlieger (Eptesicus serotinus), gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en gewone 

grootoorvleermuis (Plecotus austriacus).  

 

Met in achtneming van de opgenomen voorschriften in de generieke ontheffing, dienen de maatregelen 

uitgevoerd te worden zoals beschreven in het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Soortmanagementplan 

Servatius, Generieke bescherming van flora en fauna bij onderhoud, renovatie en sloop van het woningbezit in 

Maastricht en Eijsden, 26 september 2017 en 12 maart 2018, referentie 079487232 0.6’.  
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indeling onderzochte gebieden op beschermde flora en fauna 

 

 

 

 

Tenslotte geldt altijd de zorgplicht (artikel 1.11 Wnb): deze houdt in dat nadelige gevolgen voor dieren en 

planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.  

 

Conclusie  

Rekening houdend met de bovengenoemde conclusies en bevindingen vormt het aspect natuur geen 

belemmering voor de ontwikkeling van het voorliggend bestemmingsplan 

 

De genoemde generieke ontheffing en het soortmanagementplan zijn als bijlagen 4 en 5 bij deze plantoelichting 

gevoegd. 

5.3  Geluid 
 

5.3.1 Wegverkeerslawaai 

De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing op woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (onder meer 

onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen) en geluidsgevoelige 

terreinen (onder meer woonwagenstandplaatsen). Uit art. 74 Wgh vloeit voort dat in principe alle wegen 

voorzien zijn van een geluidzone, met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf 

aangeduid gebied of wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. De zonebreedte is 

afhankelijk van het gebied (stedelijk of buitenstedelijk) en het aantal rijstroken.Binnen de zones moet een 

akoestisch onderzoek worden verricht. De voorkeursgrenswaarde voor woningen en andere geluidsgevoelige 

gebouwen en terreinen bedraagt in die zone op de buitengevel 48 dB (art. 82 lid 1 Wgh). Er geldt verder een 

maximale ontheffingswaarde binnen stedelijk gebied van 63 dB (artikel 83 lid 2 Wgh). 
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Ontheffing hogere grenswaarde 

Bij geluidgevoelige functies waar niet de maximale ontheffingswaarde maar wel de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden wordt door middel van een hogere waarde vaststelling en gevelmaatregelen een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat gewaarborgd. Hierbij zal het gevelontwerp zodanig worden uitgewerkt dat voldaan zal 

worden aan de eisen van het geluidbeleid van de gemeente Maastricht. Bij een geluidbelasting vanaf 54 dB (incl. 

aftrek artikel 110g Wgh.) dienen de verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde komen te liggen 

en tenminste een slaapkamer moet aan een geluidluw zijde komen te liggen. Geluidluw betekent een 

gevelbelasting die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hogere waarde minus 10 dB. 

 

Resultaten akoestisch onderzoek 

 

Econsultancy BV heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. De geluidgevoelige 

bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Ruttensingel. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt 

de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het 

toetsingskader. Er is reeds een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de projectie van de woningen. Blok A zal 

bestaan uit maximaal vier bouwlagen, blokken B en C zullen bestaan uit twee bouwlagen. Blok D bestaat 

maximaal uit 5 bouwlagen. Afhankelijk van het blok zijn toetspunten ten behoeve van minimaal één tot en met 

maximaal vijf bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.50. 

 

De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder wordt niet overschreden. De 

geluidsbelasting als gevolg van de Ruttensingel bedraagt hoogstens 62 dB. De hoogste waarde voor 

akoestische hoofdwegenstructuur uit het gemeentelijk beleid wordt niet overschreden. Vanwege de 

overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als gevolg van de Ruttensingel dient een hogere 

waardeprocedure te worden doorlopen. Voor de Ruttensingel is volgens de Wet geluidhinder een afweging van 

geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. 

 

Alleen als gevolg van de Anjelierenstraat en de Proosdijweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting. De geluidsbelasting als gevolg van de Anjelierenstraat bedraagt 50 dB en als gevolg 

van de Proosdijweg 52 dB. Voor de Anjelierenstraat en de Proosdijweg kunnen vanwege het ontbreken van een 

zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld. De hoogste waarde voor intensief wonen/werken uit 

gemeentelijk beleid wordt niet overschreden. Voor de Anjelierenstraat en de Proosdijweg is in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen gewenst. 

 

Het hogere grenswaardenbeleid dat door de gemeente Maastricht gehanteerd wordt, bevat beleidsregels ten 

aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van de 

Wet geluidhinder. Om in aanmerking te komen voor een hogere grenswaarde schrijft deze beleidsnota voor dat 

woningen een geluidluwe gevel dienen te hebben en dat de tot de woning behorende buitenruimten niet worden 

gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidsbelasting optreedt. Bij appartementen is dit gezien de beperkte 

oppervlak moeilijk te realiseren. In verband met de bezonning zijn in het gebouwontwerp de buitenruimten aan 

de zijde van de weg (geluidsbelaste zijde) gesitueerd. Er dient daarom gemotiveerd afgeweken te worden van het 

gemeentelijk beleid. 

 

Bij vervangende nieuwbouw kan sprake zijn van een toename van het aantal geluidgehinderden. Bij een 

overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting mag het aantal geluidgehinderden met maximaal 

10% toenemen met een minimum van 1 persoon. Daarnaast geldt de eis dat minimaal de hoofdslaapkamer aan 

de geluidluwe gevel gesitueerd moet zijn. Bij het ontwerp van de planindeling zijn de galerijen en trappenhuizen 

zodanig gesitueerd dat ieder appartement over een achtergevel beschikt. Uit de resultaten blijkt dat alle 

woningen binnen het bouwplan aan de achterzijde over een geluidluwe gevel beschikken. De toename van het 

aantal geluidgehinderden is dan 0.  
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De realisatie van het bouwplan is zowel bestuurlijk als maatschappelijk relevant. Gezien de huidige situatie op 

de woningmarkt is een particulier initiatief zoals dit bouwplan van groot belang voor de gemeente Maastricht. 

De beschikbare bouwgrond in het stedelijk gebied is beperkt en met de nog beschikbare vrije, groene ruimte 

wordt gezien de stikstofproblematiek het liefst zo zuinig mogelijk mee omgegaan. Uit de verkeersmilieukaart 

van de gemeente Maastricht blijkt dat het bouwplan op een hoogbelaste locatie is gelegen vanwege de 

Ruttensingel. Ook voor woningen met een te hoge geluidsbelasting op de gevel kan een goed leefklimaat 

gecreëerd worden met voldoende geluidsisolatie. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Voor de 

toekomstige woningen aan de zijde waar een hogere waarde wordt vastgesteld, dient het akoestisch klimaat in 

de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de 

omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering 

van de gevels noodzakelijk. 

 

Voor de volledige inhoud van het onderzoek en voor de volledige  afweging van geluidsreducerende 

maatregelen,  wordt verwezen naar de rapportage die als bijlage 6  integraal deel uitmaakt van deze 

plantoelichting. 

 

 

5.3.2 Railverkeer en industrielawaai 

De meest nabijgelegen railinfrastructuur is de spoorweg tussen Maastricht en Eindhoven. Het betreft hier een 

landelijke spoorwegverbinding met een vastgestelde geluidzone van 400 meter aan weerszijde (gerekend vanaf 

de buitenste spoorstaaf). De maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor woningen in die zone bedraagt 55 dB 

vanwege de spoorwegen (artt. 106b en 106d lid 1 Wgh). Het plangebied ligt op ruim 2 km van de 

spoorwegverbinding. Het plangebied is derhalve ruim buiten deze geluidzone gelegen. Op dit punt is de Wet 

geluidhinder niet van toepassing. 

 

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerde industrieterrein zoals bedoeld in art. 40 Wgh aanwezig. 

5.4  Bodem- en grondwaterkwaliteit 
 

In het kader van het onderhavige plan wordt binnen het plangebied nieuwe bodemgevoelige functies toegelaten 

in de vorm van woongebouwen en een buurtpark. Voordat door middel van dit bestemmingsplan deze nieuwe 

functies mogelijk worden gemaakt zal er inzicht moeten zijn of de bodem- en grondwaterkwaliteit een dergelijke 

bebouwing en gebruik ook mogelijk maken. 

 

Econsultancy BV heeft een historisch bodemonderzoek voor gehele het plangebied verricht. Een historisch 

bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonderzoek, een interview met de 

eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - 

Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de locatie, 

waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de ophoogmaterialen, 

gemengd met industrieel afval, welke in het verleden zijn toegepast alsmede asbest welke destijds in de 

bebouwing is toegepast. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten aan 

verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn metalen, 

PAK en minerale, olie en asbest. 

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat het plangebied onderzocht dient te worden volgens de 

strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal 

van monsterneming, niet lijnvormig" (VED-HE-NL). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze 

situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 

monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof de achtergrondwaarde of het 

geldend achtergrondgehalte overschrijdt. 
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Omdat het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek pas mogelijk is nadat de bestaande bebouwing en 

verhardingen verwijderd zijn, is in de planregels bij dit bestemmingsplan – via een voorwaardelijke verplichting 

- juridisch geborgd dat het bouwen en gebruiken van de beoogde appartementen pas mogelijk is  nadat een 

verkennend bodemonderzoek is verricht en een eventueel noodzakelijke bodemsanering is uitgevoerd. 

  

Voor de volledige inhoud van het onderzoek, wordt verwezen naar de rapportage die als bijlage 7  integraal deel 

uitmaakt van deze plantoelichting. 

 

5.5  Externe veiligheid 
 

5.5.1 Algemeen 

Het wettelijk kader voor risicovolle bedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), 

voor het transport van gevaarlijke stoffen is het vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes 

(Bevt) en voor buisleidingen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid is gebaseerd op twee elementen: een harde norm in de vorm van het 

plaatsgebonden risico en een oriënterende waarde in de vorm van het groepsrisico. De norm voor het 

plaatsgebonden risico bedraagt één op de miljoen (10-6) per jaar, ofwel 1 op de miljoen blootgestelde personen. 

Het hanteren van een norm voor het plaatsgebonden risico biedt een basisveiligheidsniveau voor de individuele 

burger in de omgeving van een risicovolle activiteit. Voor nieuwe situaties geldt deze norm als grenswaarde. 

Dat wil zeggen dat nieuwe kwetsbare bestemmingen buiten de 10-6 contour moeten zijn gelegen. Voor beperkt 

kwetsbare objecten geldt de plaatsgebonden risico-contour ook, maar daar geldt de contour als richtwaarde. 

 

Het groepsrisico gaat over de impact van een calamiteit met veel dodelijke slachtoffers tegelijk. Rondom een 

risicobron wordt een invloedsgebied (1 % letaliteitgrens) gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan 

het maximaal aanvaardbare aantal personen, de oriënterende waarde (OW). Dit is een richtwaarde waarvan het 

bevoegd gezag, voldoende gemotiveerd, kan afwijken. 

 

Door de provincie Limburg is een risicokaart samengesteld waarop de meest belangrijke risicoveroorzakende 

bedrijven en inrichtingen zijn aangegeven. Op deze risicokaart staan verder ook de routes waarover gevaarlijke 

stoffen vervoerd worden en wordt de aanwezigheid van onder-of bovengrondse leidingen vermeld.  

 

Met behulp van de risicokaart kunnen de  risicobronnen in de omgeving van een plangebied in beeld worden 

gebracht. Onderstaande afbeelding bevat een uitsnede van de risicokaart waarop het plangebied groen 

gearceerd is. 
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In onderstaande subparagrafen worden de genummerde bronnen nader toegelicht. Het plangebied maakt deel 

uit van dichtbebouwd stedelijk gebied. Het toevoegen van enkele woonbestemmingen ten opzichte van de 

huidige bebouwing heeft geen significant effect op het groepsrisico. 

 

5.5.2 Risicovolle inrichtingen en transport gevaarlijke stoffen 

De beoogde woningbouw is te kwalificeren als de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten. Binnen 1 kilometer 

afstand tot het plangebied zijn geen inrichtingen aanwezig die relevant zijn met betrekking tot externe 

veiligheid. De meest nabijgelegen inrichtingen zijn tankstations met LPG voorzieningen (1 en 2) op 

respectievelijk 1 kilometer en 1,4 kilometer. De invloedsafstand bedraagt slechts 150 meter. Daarom zijn deze 

inrichtingen niet relevant voor het plangebied. 

 

De wegen binnen het plangebied zelf worden niet gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op relatief 

korte afstand tot het plangebied zijn drie gemeentelijke wegen aangemerkt als transportroute voor gevaarlijke 

stoffen. Het betreft de Sint Annalaan (3), Statensingel (4) en Hertogsingel (5). Deze wegen maken geen deel uit 

van het Basisnet.  

 

Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) hoeven geen 

beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van 

een route of tracé ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft 

geen berekening plaats te vinden van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de 

hoogte van het groepsrisico. 

 

Een (beperkte) verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico is wel aan de orde indien een 

plangebied zich bevindt binnen het invloedsgebied van een risicobron. Het invloedsgebied wordt bepaald door 

de 1% letaliteitsafstand van bepaalde stofcategorieën die getransporteerd worden. In de HART zijn per 

stofcategorie en per modaliteit vaste afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied.  

 

In onderstaande tabel  is een overzicht gegeven van de jaarlijkse vervoersintensiteit per stofcategorie over de 

aan de orde zijnde wegen met de bijbehorende invloedsafstanden. 
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De afstand van het plangebied tot deze wegen bedraagt:  

 

- 265 meter tot de Sint Annalaan;  

- 375 meter tot de Statensingel;  

- 250 meter tot de Hertogsingel.  

 

Het plangebied  ligt daarmee binnen het invloedsgebied voor gasvormige brandbare stoffen in categorie GF3, 

zoals LPG. Hiervoor zijn de scenario’s ‘fakkelbrand’ en ‘explosie’ van toepassing. In een beperkte 

groepsrisicoverantwoording wordt hier op ingegaan. 

  

Op circa 2,1 kilometer ten oosten van het plangebied worden ook gevaarlijke stoffen vervoerd via de spoorlijn 

Sittard – Luik (6). Het invloedsgebied bedraagt echter maximaal 460 meter en is  derhalve niet relevant voor 

het plan.  

 

Op 1,4 kilometer afstand tot het plan worden gevaarlijke stoffen vervoerd via de Maas (7), waaronder stoffen in 

categorie GT3. Het invloedsgebied van deze stofcategorie bedraagt maximaal 995 meter en is eveneens niet 

relevant voor het plan. 

 

5.5.3 (beperkte)  groepsrisicoverantwoording 

Conform het Besluit externe veiligheid transportroutes is een beperkte verantwoording van het groepsrisico 

noodzakelijk met betrekking tot de risico’s ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. De 

verantwoording van het groepsrisico kan beperkt blijven tot de thema’s beheersbaarheid en zelfredzaamheid. 

Voor een beperkte verantwoording van het groepsrisico moet door het bevoegd gezag advies worden gevraagd 

bij de regionale brandweer/veiligheidsregio. 

 

Econsultancy  heeft in het kader van deze planontwikkeling een beperkte groepsrisicoverantwoording opgesteld. 

Hieruit blijkt dat er m.b.t. de thema’s beheersbaarheid /rampenbestrijding en zelfredzaamheid van bewoners 

geen overwegende bezwaren zijn voor de planrealisatie. 

 

Voor de volledige inhoud van de quickscan /beperkte groepsrisicoverantwoording, wordt verwezen naar de 

rapportage die als bijlage 8  integraal deel uitmaakt van deze plantoelichting. 

 

 

5.5.4 Ondergrondse buisleidingen 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het Bevb regelt 

onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke 

stoffen. De normstelling is in lijn met het Bevi en bevat, analoog aan het Bevi, normen voor het plaatsgebonden 

risico en een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. 

 

Uit informatie van de N.V. Nederland Gasunie en de Risicokaart Limburg blijkt dat er geen hogedruk aardgas-, 

olie- of andere ondergrondse leidingen in dan wel nabij het plangebied liggen die van invloed kunnen zijn op het 

plan. De meest nabijgelegen buisleiding (8) bevindt zich op circa 1 kilometer afstand tot het plangebied.   

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormt geen belemmering voor de geplande ontwikkelingen 

in het plangebied. 
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5.5.5 Hoogspanningslijnen 

Zonering rond het bovengrondse hoogspanningsnet in Nederland is vastgelegd in de Netkaart van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Netkaart bevat o.a. gegevens over de netbeheerder 

en de breedte van de indicatieve zones. Op basis van de informatie van o.a. de Netkaart blijkt dat er geen 

hoogspanningslijnen in de directe nabijheid van het  plangebied liggen die van invloed zijn op het project. 

 

 

5.6  Luchtkwaliteit 
 

Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) heeft tot doel het beschermen van mensen tegen de negatieve gevolgen 

van luchtverontreiniging op de gezondheid. Hierbij is het van belang een onderscheid te maken tussen het: 

 realiseren van een bron (bijvoorbeeld inrichting of weg); 

 realiseren van een nieuwe gevoelige functie. 

 

Bij het realiseren van een nieuwe bron moet in beeld gebracht worden of deze ontwikkeling leidt tot een 

verslechtering van de luchtkwaliteit, tenzij de ontwikkeling NIBM (Niet In Betekende Mate) is of onder het NSL 

valt. 

 

Niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling 

NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Het 

begrip ‘niet in betekenende mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. In de Regeling 

NIBM is zijn categorieën van gevallen opgenomen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen als 

bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer (Regeling niet in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen)). 

 

Voor woningbouw geldt dat woningbouwprojecten van netto niet meer dan 1500 woningen (in 

geval van één ontsluitingsweg) en niet meer dan 3000 woningen (bij minimaal twee ontsluitingswegen) niet in 

betekende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit (art. 4 lid 1 Besluit NIBM jo. art. 4 lid 2, 

bijlage 3B.2 Regeling NIBM). Het onderhavige plan is met (per saldo) maximaal 20 extra woningen zo 

kleinschalig dat dit zonder meer valt onder de Regeling NIBM. Het gebruik van ‘De Blauwe Loper’ zelf levert 

geen relevante gemotoriseerde verkeersbewegingen op. De Blauwe Loper is een langzaamverkeersverbinding die 

alleen gebruikt kan worden door voetgangers en fietsers. Dit plan draagt derhalve niet in betekende mate bij aan 

een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

 

 

5.7  Cultuurhistorie en archeologie  
 

Cultuurhistorische waarden in een stedelijk gebied kunnen betrekking hebben op: 

 

1. bebouwde en landschappelijke cultuurhistorie; 

2. archeologische waarden; 

3. molenbiotoop. 

 

Ad 1 en 3. 

Binnen het plangebied zijn geen rijks- en/of gemeentelijke monumenten dan wel beeldbepalende panden die 

gesloopt zullen worden. Verder ligt het plangebied niet binnen een windmolenbiotoop.  

 

Ad 2. 

Ten aanzien van archeologie is het uitgangspunt dat het archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de 

plaats waar het wordt aangetroffen. Dit vloeit voort uit het Europese Verdrag van Valetta (1992) inzake de 

bescherming van het archeologisch erfgoed en de nieuwe Erfgoedwet (2016).  
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Gezien dit uitgangspunt mogen bekende archeologische monumenten niet aangetast worden en moet in geval 

van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde, in principe een inventariserend en waarderend vooronderzoek plaatsvinden. Eventueel 

aangetroffen waarden dienen primair ter plekke (in situ) beschermd te worden dan wel - indien dat 

redelijkerwijs niet mogelijk is- door een opgraving (ex situ) te worden veilig gesteld.  

 

Gezien dit uitgangspunt mogen bekende archeologische monumenten niet aangetast worden en moet in geval 

van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden die volgens de in beleidsnota “Springlevend Verleden, 

Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2007-2012” (herbevestigd en geactualiseerd in de Structuurvisie Maastricht 

2030) in aanmerking komen, een nader onderzoek plaatsvinden naar archeologische waarden. Als het niet 

mogelijk is de archeologische waarden te behouden en het bodemarchief verstoord raakt, moet de veroorzaker 

de kosten voor zijn rekening nemen die nodig zijn om de archeologische informatie die in de bodem ligt 

opgeslagen, veilig te stellen en de resultaten uit te werken. 

 

In gebieden met een lage indicatieve archeologische waarde is er een geringe kans op het aantreffen van 

archeologische waarden. Deze gebieden hoeven echter niet 'leeg' te zijn. Het is zeer wel mogelijk dat juist in 

deze gebieden grafvelden, heiligdommen of depotvondsten aangetroffen kunnen worden, die op grond van een 

analyse van de bodem moeilijk of zelfs niet voorspelbaar zijn. 

 

Binnen het plangebied komen de aanduidingen ‘archeologische zone a, b en c’ voor. Binnen de aanduiding 

‘archeologische zone a’ zal niet worden gebouwd. Deze gronden liggen binnen de bestemmingen ‘Groen’ en 

‘Verkeer-Verblijfsgebied’. De beoogde bebouwing vindt deels plaats binnen ‘archeologische zone b’ en - voor 

overgrote deel - binnen ‘archeologische zone c’. Binnen deze zones is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij 

ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de bodem wordt verstoord tot een diepte van meer dan 0,40 meter, over een 

oppervlakte van meer 250 m2 (zone b) en 2.500 m² (zone c).  

 

Het gehele plangebied is bebouwd en versteend. In het plangebied worden 138 woningen gesloopt en maximaal 

ook 138 woningen teruggebouwd. Nieuwe, extra,  verstoringsoppervlakte zal te allen tijde minder bedragen dan 

250 m2 resp. 2.500 m², waardoor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek niet aan de orde is. 

 

Geconcludeerd kan dan ook worden dat het aspect archeologie geen belemmering vormt voor de 

realisatie van het onderhavige plan. 

5.8  Overige milieuhinder 
 

Trillinghinder 

Het initiatief betreft de realisering van een trillinggevoelige object. Er is echter geen trillinghinder te verwachten 

als gevolg van de in de directe omgeving gelegen weg(en) of inrichting(en). Er is derhalve geen nader onderzoek 

noodzakelijk. Het plan veroorzaakt zelf ook geen trillinghinder voor naastgelegen functies. 

 

Lichthinder 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet niet in de realisatie van een lichthindergevoelige functie. Er is derhalve 

geen nader onderzoek noodzakelijk. 

 

Geurhinder 

Het plan voorziet in de bouw van nieuwe woningen (appartementen). Een woning is een geurgevoelige functie. 

In de directe (stedelijke) omgeving is geen sprake van een (agrarische) inrichting met een geurcontour. Nader 

onderzoek is niet noodzakelijk. Het plan veroorzaakt zelf ook geen geurhinder voor naastgelegen functies. 
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5.9  Niet gesprongen explosieven (NGE) 
 

Op vele locaties in Nederland bevinden zich nog conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de 

ondergrond, zoals niet ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten, mijnen en (handwapen)munitie. 

Ook in Maastricht hebben delen van het gemeentelijke grondgebied in de Tweede Wereldoorlog zwaar onder 

vuur gelegen. Bij eventuele grondwerkzaamheden in het plangebied ter plaatse van gronden die sinds de 

Tweede Wereldoorlog niet geroerd zijn, dient uit oogpunt van veiligheid in jet kader van de 

Arbeidsomstandighedenwet en zorgvuldigheid, onderzoek verricht te worden naar NGE. Explosievenonderzoek 

brengt de aanwezigheid en risico's van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in kaart. Indien noodzakelijk 

worden deze explosieven vervolgens verwijderd en onschadelijk gemaakt. 

 

De gronden van het plangebied zijn echter sinds de Tweede Wereldoorlog veelvuldig geroerd c.q. verstoord door 

bouwactiviteiten en het uitvoeren van grondwerken,. Er zijn hierbij nimmer explosieven aangetroffen. 

Onderzoek is niet noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 6 Het bestemmingsplan  
 

6.1  Feitelijke planopzet 
 

In de voorgaande hoofdstukken van deze toelichting zijn de aan dit bestemmingsplan ten grondslag liggende 

beleidsuitgangspunten en de verschillende omgevings- en milieuaspecten weergegeven. Een en ander is vertaald 

in de regels van dit plan. Deze regels voldoen aan de eisen volgend uit de Wro en de Wabo. Dit hoofdstuk bevat 

een toelichting op deze regels. 

 

Het voorliggend bestemmingsplan is gericht op het planologisch mogelijk maken van de herstructurering van 

het gebied rondom  de Proosdijweg, Willem Vliegenstraat, Meester Ulrichweg, Ruttensingel, Asterstraat, 

Chrysantenstraat, Anjelierenstraat, Heimoweg en Pastoor Wijnenweg in de wijk Mariaberg, ten westen van het 

centrum van Maastricht. 

 

Het plangebied is kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie C, nummers 2439, 2440,2441, 1871 (ged), 

2449 (ged), 2455 (ged), sectie D, nummers 2065, 2066, 3379, 3380, 2062 (ged), 2063 (ged), 2068 (ged), 3382 

(ged), 3585 (ged), 4178 (ged). Binnen het plangebied bevinden zich in de huidige situatie 100 sociale - 

grondgebonden - huurwoningen. Deze woningen worden gesloopt en vervangen door maximaal 120 sociale 

huurappartementen, 3 ateliers c.q. werkplaatsen en een nieuw buurtpark.  

 

6.2  Juridische planopzet 
6.2.1 Planvorm 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden door middel van de 

op de verbeelding bestemmingen en daarop betrekking hebbende regels de in het plan begrepen gronden voor 

bepaalde doeleinden aangewezen. Daarbij worden regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor het 

gebruik van de bouwwerken en onbebouwde gronden. De juridische regeling is opgebouwd conform de 

SVBP2012, de landelijke standaard voor het vervaardigen van bestemmingsplannen, die bij de invoering van het 

nieuwe Bro als verplichte opbouw is opgenomen. 

 

Het bestemmingsplan ‘De Blauwe Loper’ bestaat formeel uit een verbeelding en regels. Deze gaan vergezeld van 

een toelichting waarin het plan en de daaraan ten grondslag liggende beleidsmatige afwegingen zijn verwoord. 

De indeling van de regels is hierna beknopt en artikelsgewijs beschreven. De planvorm betreft een 

bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan IDN is 

NL.IMRO.0935.bpDeBlauweLoper-xx01. 

 

6.2.2 Verbeelding 

De verbeelding is getekend op een GBKN-ondergrond, schaal 1:1.000. Voor de benaming, kleur en vorm van de 

bestemmingen en aanduidingen zijn de richtlijnen voor digitalisering en standaardisering van 

bestemmingsplannen (SVBP2012) overgenomen. 

 

6.2.3. Regels 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. Artikel 1 bevat de definities van begrippen die van belang zijn voor 

toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten, waarin wordt aangegeven hoe bij 

toepassing van de regels wordt gemeten. In beide artikelen is, conform de SVBP2012, een aantal 

standaardbegrippen en een aantal standaard meetwijzen opgenomen. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk worden regels gegeven voor de binnen het plangebied beoogde functies. Per bestemmingsregel 

zijn de doeleinden c.q. de toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. In beginsel is iedere vorm 

van bebouwing die past binnen de desbetreffende bestemming tot een bepaalde omvang rechtstreeks (dus 

zonder voorafgaande afwijking of wijziging) toegestaan. Indien wordt voldaan aan de voorgeschreven 

maatvoering (bebouwingspercentage, bouwhoogte en dergelijke) kan hiervoor vanuit 

bestemmingsplantechnisch oogpunt een omgevingsvergunning worden verleend. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

De algemene regels van het bestemmingsplan gelden voor het gehele plangebied. Hier zijn onder meer de 

algemene gebruiks- en afwijkingsmogelijkheden opgenomen. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

In het overgangsrecht is bepaald dat bouwwerken, die op het moment van de tervisielegging van het plan 

aanwezig zijn, mogen blijven staan, ook al is dit in strijd met de bouwregels. Het gebruik van gronden en 

opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment waarop het plan rechtskracht verkrijgt, mag worden 

gehandhaafd. Dit overgangsrecht komt voort uit artikel 3.2.1 van het Bro en is een verplicht onderdeel van de 

regels. In de slotregel wordt aangegeven onder welke naam de planregels kunnen worden aangehaald. 

 

6.2.4 Beschrijving van de bestemmingen 

In het navolgende worden de in hoofdstuk 2 van de planregels opgenomen bestemmingsregels kort toegelicht. 

 

Artikel 3: enkelbestemming ‘Groen’: 

Deze enkelbestemming is toegekend aan het buurtpark en eventuele overige de openbare groenvoorzieningen. 

Binnen deze bestemming is tevens de aanleg van onder andere speelvoorzieningen en waterhuishoudkundige 

voorzieningen mogelijk. Tevens zijn additionele voorzieningen binnen deze bestemming toegestaan. 

 

Artikel 4: enkelbestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’: 

Deze bestemming is toegekend aan de ontsluitingsstructuur van het plangebied evenals de in het plangebied 

aanwezige openbare parkeervoorzieningen. 

 

Artikel 5: enkelbestemming ‘Wonen’: 

In dit artikel zijn de bouwregels opgenomen voor de realisering van gestapelde woningen, met bijbehorende 

bouwwerken. Het maximum aantal woningen alsmede de maximale goot- en bouwhoogte van de woningen zijn 

op de verbeelding aangegeven. Binnen deze bestemming zijn tevens aan huis verbonden beroepen, tuinen, erven 

en verhardingen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen 

toegestaan. 

 

Artikel 6: dubbelbestemming ‘Waarde – Maastrichts Erfgoed’: 

Het bestemmingsplan wordt in de gemeente Maastricht tevens als instrument gebruikt om het gemeentelijk 

cultureel erfgoed te beschermen. Dit cultuurgoed krijgt via de dubbelbestemming ‘Waarde - Maastrichts 

Erfgoed’ een vaste positie binnen het bestemmingsplan waardoor de ruimtelijke kwaliteiten op het gebied van 

cultuurhistorie, architectuurhistorie, landschap en archeologie integraal beheersbaar worden. 

 

In het onderhavige plangebied is sprake van archeologische waarden. Het plangebied is grotendeels gelegen in 

‘archeologische zone c’ en voor een heel klein deel in ‘archeologische zone a en b’. Deze functieaanduidingen zijn 

op de verbeelding aangegeven door middel van de aanduidingen ‘specifieke vorm van waarde – archeologische 

zone a, b en c’ (swr-a, swr-b en swr-c). Deze aanduidingen houden in dat, indien nieuwe ontwikkelingen 

plaatsvinden in deze archeologische zone, afhankelijk van de verstoringsdiepte en -oppervlakte daarvan, 

verkennend archeologisch onderzoek noodzakelijk is, behoudens indien het bevoegd gezag voldoende 

informatie beschikt over de aanwezige waarden in het gebied.  
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Hoofdstuk 7 Financiële 
uitvoerbaarheid 
 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is in artikel 6.2.1 een opsomming gegeven van de bouwplannen die 

worden beschouwd als bouwplan in de zin van 6.12 Wro waarvoor een exploitatieplan dient te worden 

vastgesteld indien het kostenverhaal niet anderszins is geregeld (dat wil zeggen indien men geen anterieure 

privaatrechtelijke overeenkomst heeft kunnen sluiten met de ontwikkelende partij). In deze lijst is onder 6.2.1 

sub a en b aangegeven dat het bouwen van één of meer woningen of andere hoofdgebouwen wordt gezien als een 

bouwplan. 

 

Tussen de initiatiefnemer van het plan (woningstichting Servatius) en de gemeente Maastricht wordt een 

anterieure overeenkomst gesloten. 
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Hoofdstuk 8 Handhavingsparagraaf  
 

Een bestemmingsplan is voor de gemeente een belangrijk instrument om haar ruimtelijk beleid vorm te geven. 

Door middel van een combinatie van positieve bestemmingen en het uitsluiten van bepaalde activiteiten en 

functies kan sturing plaatsvinden van gewenste en ongewenste ontwikkelingen. 

 

Een belangrijk aspect hierbij is de handhaving en het toezicht op de naleving van het bestemmingsplan. Deze 

handhaving is van cruciaal belang om de in het plan opgenomen ruimtelijke kwaliteiten ook op langere termijn 

daadwerkelijk te kunnen vasthouden. Daarnaast is de handhaving van belang uit een oogpunt van 

rechtszekerheid: alle bewoners en gebruikers dienen door de gemeente op eenzelfde wijze daadwerkelijk aan het 

plan te worden gehouden. 

 

In dit bestemmingsplan is daarom allereerst gestreefd naar een zo groot mogelijke eenvoud van in het bijzonder 

de regels. Hoe groter de eenvoud (en daarmee de toegankelijkheid en leesbaarheid), hoe groter in de praktijk de 

mogelijkheden om toe te zien op de naleving van het plan. Hoe minder knellend de regels zijn, hoe kleiner de 

kans dat het met de regels wat minder nauw wordt genomen. In de praktijk worden op den lange duur immers 

ook alleen die regels gerespecteerd waarvan door de betrokkenen de noodzaak en de redelijkheid wordt 

ingezien. 

 

In de bouwregels zijn maten opgenomen die van toepassing zijn op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde. Te realiseren gebouwen en andere bouwwerken moeten voldoen aan deze maatvoering, zo niet, dan kan 

het college van Burgemeester en Wethouders geen bouwvergunning verlenen. 

 

Gebruiksregels worden opgenomen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en ongewenste 

ontwikkelingen uit te sluiten. Toetsing aan de gebruiksregels is aan de orde bij functiewisseling of 

nieuwvestiging. 

 

De doelstellingen van het ruimtelijke beleid kunnen slechts verwezenlijkt worden, indien de regels van het 

bestemmingsplan worden nageleefd. De gemeente dient in de eerste plaats zelf haar regels na te leven en 

vervolgens dient de gemeente er zorg voor te dragen dat anderen deze regels naleven. 
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Hoofdstuk 9 Communicatieparagraaf  
 

9.1  Wettelijk vooroverleg instanties ex art. 3.1.1 Bro 
 

In het kader van het wettelijk overleg zal onder meer overleg plaatsvinden met het Waterschap 

Limburg en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De resultaten hiervan zullen te zijner tijd hieronder opgenomen 

worden. 

 

9.2  Omgevingsdialoog 
 

Als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening verzoekt de gemeente Maastricht aan de initiatiefnemer met 

betrekking tot dit plan een zorgvuldige omgevingsdialoog te voeren met omwonenden en andere 

belanghebbenden. Hierbij geldt dat de uitkomst van de omgevingsdialoog geen toetsingsgrond vormt voor het 

wel of niet meewerken aan  de vaststelling van dit bestemmingsplan. De gemeente beoordeelt uitsluitend of de 

omgevingsdialoog op een (voldoende) zorgvuldige wijze is gevoerd. 

 

Communicatie en dialoog 

De aanpak van Blauwdorp en ambitie Blauwe Loper zijn al aangekondigd in het Ambitiedocument 

Buurtontwikkeling Blauwdorp (december 2013). Ook in de gemeentelijke Structuurvisie is de Blauwe Loper 

opgenomen. Vanaf september 2018 is gestart met gezamenlijke communicatie over de plannen richting 

bewoners van Mariaberg en heel specifiek de huurders die te maken krijgen met sloop en renovatie. Er zijn twee 

infoavonden georganiseerd met meerdere voorlichtingssessies. Bewoners zijn na afloop opgevangen door 

medewerkers van woningstichting Servatius. Er zijn ook meteen afspraken gemaakt voor de huisbezoeken bij de 

bewoners die te maken krijgen met sloop en dus herhuisvesting. Ook onderhoudsvragen zijn besproken of er 

zijn toen afspraken gepland om zaken te bekijken. 

 

De voortgang is ook gecommuniceerd middels gezamenlijke nieuwsbrieven. Er zijn in de periode tot medio 2019 

drie nieuwsbrieven verschenen. Deze nieuwsbrieven zijn bezorgd bij de bewoners in en rond het plangebied. 

 

In januari 2019 is een buurtbrede informatiebijeenkomst georganiseerd om de buurt te informeren over de 

planontwikkeling.  

 

Actuele info wordt gemeld op de websites van Servatius en Thuisinmaastricht.nl. Ook is informatie over de 

voortgang gemeld in het nieuwe buurtblad de Mariagezet. Servatius heeft daarnaast voor haar huurders een 

wekelijks spreekuur georganiseerd op locatie in de buurt. 

 

Vanaf april 2019 zijn er workshops georganiseerd met bewoners om mee te denken over de inrichting van het 

nieuwe buurtpark. Bewoners hebben zich kunnen aanmelden via mail, telefoon of op de eerdere 

infobijeenkomsten. 
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9.3  Zienswijzen ex art. 3.8 Wro 
De procedure van het bestemmingsplan is vastgelegd in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Gedurende 

deze procedure kan eenieder binnen de termijn van terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan 

naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf ……. zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is eenieder in 

de gelegenheid gesteld zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Er zijn tijdens deze periode 

wel/geen zienswijzen ingediend. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1  Structuurschets  Blauwdorp 

Bijlage 2  Parkeeronderzoek 

Bijlage 3 Stikstofonderzoek 

Bijlage 4  Generieke ontheffing flora en fauna 

Bijlage 5  Soortenmanagementplan 

Bijlage 6  Akoestisch onderzoek 

Bijlage 7  Historisch bodemonderzoek 

Bijlage 8 Quickscan externe veiligheid en groepsverantwoording 
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