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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Lourdesplein vast te stellen. 

Mulleners Vastgoed is voornemens een planontwikkeling in combinatie met een herstructurering uit 

te voeren in het gebied van het voormalige schoolgebouw met gymzaal (ook wel ‘boksschool’ 

genoemd) in de nabijheid van het Lourdesplein in de wijk Wittevrouwenveld. Er worden maximaal 31 

woningen gerealiseerd, waaronder grondgebonden en gestapelde woningen. De voormalige school 

met gymzaal (een gemeentelijk monument) zal worden geherstructureerd tot een woongebouw. Ter 

plaatse van de voormalige gymzaal is via een wijzigingsbevoegdheid enige flexibiliteit ingebouwd 

voor het vervangen van twee woningen ten behoeve van een toekomstige dienstverlenende, 

kantoor- of maatschappelijke functie in het geval de markt of de omgeving daarom vraagt. Om dit te 

realiseren moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het ontwerpbestemmingsplan lag van 

donderdag 23 juli 2020 tot en met woensdag 2 september 2020 ter inzage. Er zijn drie zienswijzen 

ingediend. Op grond van de ingekomen zienswijze van Rijkswaterstaat is het bestemmingsplan 

aangepast. Ten behoeve van acht appartementen die geprojecteerd zijn in de twee 

appartementengebouwen langs de Parklaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

overschreden en diende een hogere grenswaarde waarde-procedure te worden gevolgd. Hiervoor 

geldt het ‘Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht’. Op grond van het huidige plan wordt bij 

de acht appartementen niet volledig voldaan aan de ontheffingscriteria van ten minste één 

geluidluwe gevel, tenminste één geluidluwe buitenruimte en een akoestisch gunstige indeling. Bij de 

twee grondgebonden woningen is dat wel het geval. Voor de betreffende woningen heeft het college 

van burgemeester en wethouders hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder vastgesteld. Na 

vaststelling wordt het plan ter inzage gelegd voor de beroepstermijn. Binnen de termijn bestaat voor 

belanghebbenden de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. 

 

Beslispunten 

1. Het bestemmingsplan Lourdesplein, NL.IMRO.0935.bpLourdesplein-vg01 gewijzigd ten opzichte 

van het ontwerp van het bestemmingsplan vast te stellen, met die verstande dat het zienswijzen 

rapport ten behoeve van de ingekomen zienswijze integraal onderdeel uitmaakt van het 

raadsbesluit; 
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2. Dat voor het bestemmingsplan Lourdesplein de volgende ondergrond is gebruikt: 

o_NL.IMRO.0935. bpNL.IMRO.0935.bpLourdesplein-ow01.dwg; 

3. Dat voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan moet worden vastgesteld, omdat het 

kostenverhaal anderszins is verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Het nieuwe woongebied ‘De Groene Loper’ in Maastricht is nu volop in ontwikkeling. Binnen de 

diverse deelgebieden langs deze twee kilometer lange stadsboulevard-in-wording worden op dit 

moment bouwplannen tot ontwikkeling gebracht. Het doel is langs de Groene Loper een grote 

variëteit (in typologie, grootte en prijs) aan woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen, 

waardoor een gemêleerd woongebied zal ontstaan.  

 

In één van de deelgebieden van De Groene Loper is Mulleners Vastgoed voornemens een 

planontwikkeling in combinatie met een herstructurering uit te voeren. Het betreft het gebied van het 

voormalige schoolgebouw met gymzaal (ook wel ‘boksschool’ genoemd) in de nabijheid van het 

Lourdesplein in de wijk Wittevrouwenveld. In dit deelgebied zullen maximaal 31 woningen worden 

gerealiseerd, waaronder grondgebonden en gestapelde woningen. Het centraal in dit plangebied 

gelegen gemeentelijk monument (de voormalige school met gymzaal) zal als onderdeel van dit plan 

worden geherstructureerd tot een woongebouw. Ter plaatse van de voormalige gymzaal is via een 

wijzigingsbevoegdheid enige flexibiliteit ingebouwd voor het vervangen van twee woningen ten 

behoeve van een toekomstige dienstverlenende of maatschappelijke functie in het geval de markt of 

de omgeving daarom vraagt.  

 

De herstructurering is niet uitvoerbaar binnen de regels van de ter plaatse vigerende 

bestemmingsplannen ‘Maastricht Noordoost’ en ‘A2 Traverse’. Om de herstructurering toch mogelijk 

te maken dient derhalve een nieuw bestemmingsplan met een passende juridische regeling te 

worden opgesteld. 

 

2. Gewenste situatie. 

Om de herstructurering toch mogelijk te maken dient derhalve een nieuw bestemmingsplan met een 

passende juridische regeling te worden opgesteld. 
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 Indicatoren. 

- het plangebied vormt de tweede bouwfase van het deelgebied van de ontwikkelingen langs de 

Groene Loper tussen de Burgemeester Bauduinstraat en de Voltastraat. Met name door de ligging 

van het cultuurhistorisch belangrijke gebouw van de voormalige boksschool in dit gebied vormt dit 

plangebied een prominente locatie langs de Groene Loper. 

 

3. Argumenten. 

1.1 Binnen de diverse deelgebieden van ‘De Groene Loper’ worden op dit moment bouwplannen tot 

ontwikkeling gebracht. Het doel is langs De Groene Loper een grote variëteit (in typologie, 

grootte en prijs) aan woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen, waardoor een 

gemêleerd woongebied zal ontstaan. In het deelgebied van het voormalige schoolgebouw met 

gymzaal in de nabijheid van het Lourdesplein zullen maximaal 31 woningen worden 

gerealiseerd, waaronder grondgebonden en gestapelde woningen. 

1.2 Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van de 

herstructurering voor het betreffende deel van de wijk Wittevrouwenveld in Maastricht. 

1.3 De verbeelding zal naar aanleiding van de zienswijze van Rijkswaterstaat zodanig aangepast 

worden dat binnen de zone van 5 meter van de tunnelteen van de Koning Willem Alexander-

tunnel de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – tunnel’ wordt opgenomen. Dan zijn bij de nadere 

uitwerking van de bouwplannen bij de twee appartementengebouwen de liften weggevallen uit 

beide bouwvlakken. Hiervoor in de plaats komen reguliere liften met een uitloop van 3600 mm en 

een dakopbouw van 500 mm. De verbeelding zal op dit punt worden aangepast. Ook zal bij de 

hoekkavel aan de Burgemeester van Oppenstraat de rooilijn van de achtergevel in een rechte lijn 

worden doorgezet naar de erfgrens. Daarnaast zal voor een acceptabel niveau van laagfrequent 

geluid en trillingsniveau in de regels van het bestemmingsplan vanuit het oogpunt van een goed 

woon- en leefklimaat een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen. 

2. De ondergrond waarop het plan is vastgesteld maakt geen deel uit van de set van bronbestanden. 

De bronhouder moet desgewenst het plan wel kunnen tonen op de ondergrond waarop het is 

vastgesteld en moet tevens deze ondergrond kunnen aanleveren aan de Raad van State bij  

geschillen. Zowel bij de gegevens van het plangebied (die worden opgeslagen in de GML) als in het 

vaststellingsbesluit moet de verwijzing naar de ondergrond worden opgenomen in combinatie met de 

peildatum waarop het plan is opgesteld. 
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3. Tussen woningcorporatie Maasvallei en de gemeente Maastricht is een anterieure overeenkomst 

gesloten waarin het kostenverhaal is geregeld en de planschaderisico is afgewenteld op de 

initiatiefnemer. 

 

4. Alternatieven. 

Niet van toepassing. 

 

5. Financiën. 

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 Mulleners Vastgoed en de gemeente Maastricht is een anterieure overeenkomst gesloten. 

De kosten van de planontwikkeling komen voor rekening van Mulleners Vastgoed en ook de 

planschaderisico is op hen afgewenteld. 

 

6. Vervolg. 

Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan mogelijk. 

 

In beginsel wordt het besluit tot vaststelling binnen twee weken bekend gemaakt. Indien de 

gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten 

opzichte van het ontwerp wordt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zes weken na de 

vaststelling bekendgemaakt. Het college van burgemeester en wethouders zendt het raadsbesluit 

onverwijld langs elektronische weg aan gedeputeerde staten en de inspecteur. 

In het onderhavige geval wordt de gemeenteraad verzocht het bestemmingsplan ongewijzigd ten 

opzichte van het ontwerp vast te stellen. 
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Voorafgaande aan de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan wordt de 

kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant, de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties 

(DROP) en op de gemeentelijke website. 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Een 

belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze 

bij de raad kenbaar te maken, kan gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep indienen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

7. Participatie 

Het ontwerpbestemmingsplan is conform de wettelijke vereisten, zoals voorgeschreven in de Wet en 

het Besluit ruimtelijke ordening zowel analoog als digitaal ter inzage gelegd gedurende zes weken. 

Tijdens deze periode kon een ieder zijn zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook de 

vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt zoals beschreven in de Wet ruimtelijke 

ordening. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.15-12-2020, organisatieonderdeel BO 

Ruimte, no. 2020-34071; 

 

gelet op artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; 

 

BESLUIT: 

1. Het bestemmingsplan Lourdesplein, NL.IMRO.0935.bpLourdesplein-vg01 gewijzigd ten opzichte 

van het ontwerp van het bestemmingsplan vast te stellen, met die verstande dat het zienswijzen 

rapport ten behoeve van de ingekomen zienswijze integraal onderdeel uitmaakt van het 

raadsbesluit; 

2. Dat voor het bestemmingsplan Lourdesplein de volgende ondergrond is gebruikt: 

o_NL.IMRO.0935. bpNL.IMRO.0935.bpLourdesplein-ow01.dwg; 

3. Dat voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan moet worden vastgesteld, omdat het 

kostenverhaal anderszins is verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 9 februari 

2021 

 

de griffier,  de voorzitter, 

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}} 

 

 


