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Bijlage 3 bij voorstel aan de raad Vaststellen Bestemmingsplan Geusseltpark 

Scheggen 1a, 1b en 2 

 

Lijst van wijzigingen 

Als gevolg van de ingediende zienswijzen en de ambtelijk voorgestelde 

wijzigingen wordt voorgesteld om de volgende aanpassingen te verrichten:  

 

1. Verbeelding: 

De wegbestemming van de inrit naar de parkeergarage zal iets verschoven worden 

van onder de toren, naar net naast te toren. 

Het trappenhuis van scheg 1A zal worden verbreed en daarvoor wordt het 

bestemmingsvlak circa 0,5m vergroot. 

Het bestemmingsvlak bij de kop van scheg 1A wordt circa 1m naar voren vergroot. 

 

De Verkeersbestemming zal in het zuidoosten van het plangebied eerder voor grens 

van het plangebied ophouden en zullen de betreffende gronden een 

groenbestemming krijgen. 

 

In de bijlage bij deze Lijst van wijzigingen treft u een tekening waar de 

aanpassingen op de verbeelding - ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan -

zijn omcirkeld. 
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2. Planregels: 

In het planregels worden de meest recente begrippen en voor Archeologie de 

standaardregel opgenomen. Ook wordt naar aanleiding van de verordening 

betaalbare woningbouw Maastricht 2021 in de begrippen de 

instandhoudingstermijn van 15 jaar voor sociale huur en de instandhoudingstermijn 

van 5 jaar voor sociale koop opgenomen. Ook worden de flexibiliteitsbepalingen 

opgenomen voor het overschrijden van grenzen mits de overschrijding niet meer 

dan 1 meter bedraagt. Ook zal in de parkeerregels verwezen worden naar het recent 

vastgestelde parkeernormenbeleid. 

 

Artikel 1.7 additionele voorzieningen luidt nu: 

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, straatmeubilair of daarmee vergelijkbare nutsvoorzieningen en 

parkeervoorzieningen, met uitzondering van parkeergarages. 

 

Artikel 1.7 zal luiden: 

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

afvalvoorzieningen en parkeervoorzieningen voor auto's, met uitzondering van 

parkeergarages. 

 

Artikel 1.9 archeologische zone luidt nu: 

gebied met bepaalde archeologische waarde, aangeduid ter plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke vorm van waarde - archeologische zone a’ (in en binnen een 

straal van 50 m om bekende archeologische vindplaatsen en historische relicten 

alsmede het gebied binnen de eerste stadsmuur), ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke vorm van waarde - archeologische zone b’ (tussen de eerste en tweede 

stadsmuur alsmede historische dorpskernen) of 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. 

 

Artikel 1.9 zal luiden: 

1.9 archeologische zone: 

gebied met bepaalde archeologische waarde, aangeduid ter plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke vorm van waarde - archeologische zone a’ (in en binnen een 

straal van 50 meter om bekende archeologische vindplaatsen en historische relicten 

alsmede het gebied binnen de tweede stadsmuur), ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke vorm van waarde - archeologische zone b’ (historische dorpskernen) of 

ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde - archeologische zone c’ 

(buiten de tweede stadsmuur en buiten historische dorpskernen). 
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De volgende begrippen zullen worden toegevoegd: 

1.xx archeologisch onderzoek: 

onderzoek waarbij de archeologische waarden van een locatie of object worden 

geïnventariseerd en in kaart worden gebracht, met inachtneming van een 

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

archeologisch deskundige op het gebied van of namens de gemeente Maastricht. 

 

1.xx behoud ex situ: 

het door of namens het bevoegd gezag verwijderen van gedocumenteerd 

archeologisch materiaal van de vindplaats, eventueel gevolgd door het behoud 

daarvan elders. 

 

1.xx behoud in situ: 

behoud van gedocumenteerd archeologisch materiaal op de vindplaats.   

 

1.xx 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. 

 

Artikel 1.52 sociale woning luidt nu: 

een sociale woning kan een sociale huurwoning of een sociale koopwoning zijn. 

Hieronder worden verstaan: 

   

Sociale huurwoning:                   
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Een woning waarbij de aanvangshuurprijs voor sociale huurwoningen maximaal 

het bedrag zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de 

huurtoeslag (prijspeil 2021: € 752,33) bedraagt. De doelgroep voor sociale 

huurwoningen wordt aangemerkt als huishoudens met een jaarlijks bruto-inkomen 

van hoogstens de DAEB-norm. 

  

Sociale koopwoning: 

Een sociale koopwoning met een aankoopprijs die de landelijk vastgestelde NHG-

grens niet overschrijdt (prijspeil 2021: € 325.000). 

 

Artikel 1.52 (voor vernummering) zal luiden:  

1.52 sociale woning: 

een sociale woning kan een sociale huurwoning of een sociale koopwoning zijn. 

Hieronder worden verstaan: 

 

Sociale huurwoning:                  

een woning waarbij de aanvangshuurprijs voor sociale huurwoningen maximaal het 

bedrag zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag 

bedraagt. De doelgroep voor sociale huurwoningen wordt aangemerkt als 

huishoudens met een jaarlijks bruto-inkomen van hoogstens de DAEB-norm, 

waarbij de instandhouding voor ten minste 15 jaar na ingebruikname is verzekerd. 

  

Sociale koopwoning: 



 

6 

een sociale koopwoning met een aankoopprijs die de landelijk vastgestelde NHG-

grens niet overschrijdt, waarbij de instandhouding voor ten minste 5 jaar na 

ingebruikname is verzekerd. 

 

In artikel 3 Groen zal in de bestemmingsomschrijving een toevoeging komen. De 

bestemmingsomschrijving in artikel 3 Groen luidt nu: 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen;  

b. parken;  

c. plantsoenen;  

d. bermen en beplantingen;  

e. speelvoorzieningen en hangplekken;  

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  

g. voorzieningen voor langzaam verkeer, zoals wandel- en fietspaden;  

h. additionele voorzieningen. 

 

De bestemmingsomschrijving in artikel 3 zal luiden: 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen;  

b. parken;  

c. plantsoenen;  

d. bermen en beplantingen;  

e. speelvoorzieningen en hangplekken;  



 

7 

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  

g. voorzieningen voor langzaam verkeer, zoals wandel- en fietspaden;  

h. verhardingen ten behoeve van stadsreiniging en hulpdiensten en keerlussen 

voor de aansluitende bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’; 

i. additionele voorzieningen. 

 

In artikel 6.4 Afwijken van de bouwregels zal een tweede lid worden toegevoegd. 

Artikel 6.4 Afwijken van de bouwregels luidt nu: 

 

Artikel 6.4 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in:    

artikel 6 lid 2.5 sub b ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen 

hoger dan 1 respectievelijk 2 meter, mits voldaan worden aan de volgende 

voorwaarden:  

a. er wordt geen afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid;  

b. de uitbreiding mag niet leiden tot onevenredig nadelige gevolgen voor het 

woonmilieu;  

c. aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mag 

geen afbreuk worden gedaan;  

d. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad. 

 

In artikel 6.4 Afwijken van de bouwregels zal een tweede lid worden toegevoegd: 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de 

regels voor overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor 
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zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken 

dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van 

het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 1 m bedragen en het 

bouwvlak mag met ten hoogste 5% worden vergroot, mits voldaan worden aan de 

volgende voorwaarden: 

1. er wordt geen afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid; 

2. de uitbreiding mag niet leiden tot onevenredig nadelige gevolgen voor het 

woonmilieu; 

3. aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mag 

geen afbreuk worden gedaan; 

4. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad. 

 

Artikel 8 Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie zal worden aangepast 

naar de huidige standaard (juli 2020). Artikel 8 luidt nu: 

Artikel 8 Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie 

  

8.1 Bestemmingsomschrijving 

8.1.1 Algemeen 

De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie' aangewezen gronden zijn, 

behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor 

de bescherming van de op die gronden aanwezige archeologische waarden.   

   

8.1.2 Onderdelen 

De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie' aangewezen gronden kennen 

de volgende onderverdeling van het op die gronden aanwezige cultureel erfgoed: 
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a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische 

zone a' (swr-a): archeologische zone a.  

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

zone c' (swr-c): archeologische zone c. 

 

8.2 Bouwregels 

8.2.1 Hoofdregel 

Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd indien: 

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

b. de bouwwerken en bouwwerkzaamheden en de gevolgen hiervan aantoonbaar 

niet leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.   

Het gestelde in dit artikellid is niet van toepassing indien de verstoringsoppervlakte 

dan wel het projectgebied kleiner is dan 2.500 m² ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c' (swr-c).  

   

8.2.2 Geen verstoring van archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal vindt plaats indien: 

a. door bodemingrepen of werkzaamheden bodemverstoring plaatsvindt op 

minder dan 0,40 meter onder maaiveld;  

b. het bouwplannen 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 archeologische waarden aanwezig zijn. 
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8.2.3 Advies Welstands-/Monumentencommissie 

Burgemeester en wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning 

voor het bouwen van een bouwwerk voor advies aan de gemeentelijke Welstands-

/Monumentencommissie voorleggen.  

   

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

8.3.1 Hoofdregel 

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

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. werken of werkzaamheden met een bodemverstorende werking op een grotere 

diepte dan 0,40 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;  
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g. het aanleggen van een boomgaard;  

h. het scheuren van grasland;  

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

tot verstoring van het archeologisch bodemarchief in situ.  

Voor zover geen omgevingsvergunning is vereist voor bouwactiviteiten is het 

verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werkzaamheden uit 

te voeren waarmee grondverzet gepaard gaat ter voorbereiding op de 

bouwactiviteiten. 

   

Het gestelde in dit artikellid is niet van toepassing indien de verstoringsoppervlakte 

dan wel het projectgebied kleiner is dan 2.500 m² ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c' (swr-c). 

   

8.3.2 Geen verstoring van archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal vindt plaats indien: 

a. door bodemingrepen of werkzaamheden bodemverstoring plaatsvindt op 

minder dan 0,40 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 archeologische waarden aanwezig zijn. 

8.3.3 Advies Welstands-/Monumentencommissie 
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Burgemeester en wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning 

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

gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie voorleggen. 

   

 

8.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

8.4.1 Hoofdregel 

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

omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk af te breken, indien dit 

een bodemverstorende werking op een grotere diepte dan 0,40 meter beneden 

maaiveld tot gevolg heeft. 

   

Het gestelde in dit artikellid is niet van toepassing indien de verstoringsoppervlakte 

dan wel het projectgebied kleiner is dan 2.500 m² ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c' (swr-c).   

   

8.4.2 Wijze van slopen en begeleiding door een deskundige 

Voor zover de sloopwerkzaamheden dan wel de gevolgen van deze 

werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, 

kunnen aan de omgevingsvergunning de volgende regels worden verbonden: 

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

slopen;  

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

van de archeologie, die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 
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8.4.3 Geen verstoring van archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal vindt plaats indien: 

a. door bodemingrepen of werkzaamheden bodemverstoring plaatsvindt op 

minder dan 0,40 meter beneden 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 archeologische waarden aanwezig zijn. 

8.4.4 Advies Welstands-/Monumentencommissie 

Burgemeester en wethouders kunnen alle aanvragen om een omgevingsvergunning 

voor het slopen van een bouwwerk voor advies aan de gemeentelijke Welstands-

/Monumentencommissie voorleggen.  

   

 

8.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het bestemmingsplan te wijzigen 

door voor de gebieden ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van waarde 

- archeologische zone a' (swr-a) en 'specifieke vorm van waarde - archeologische 

zone c' (swr-c) deze aanduiding geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op 

basis van een archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie 

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

meer als zodanig bescherming behoeven.   
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Artikel 8 Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie zal luiden: 

Artikel 8 Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie  

8.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed - Archeologie' aangewezen gronden zijn, 

behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de 

bescherming van het op die gronden aanwezige archeologie.  

 

8.2 Bouwregels  

8.2.1 Bouwwerken  

Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd indien:  

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

b. de bouwwerken en bouwwerkzaamheden en de gevolgen hiervan aantoonbaar, 

op grond van een archeologisch onderzoek, niet leiden tot een verstoring van 

archeologisch materiaal dan wel door het bevoegd gezag is aangegeven dat er 

een preventief archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd en op basis 

hiervan een beslissing is genomen over het behoud van archeologische resten in 

situ dan wel ex situ.  

 

8.2.2 Werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden  

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

omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouwen zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren:  

a. werken of werkzaamheden met een bodemverstorende werking op een grotere 

diepte dan 0,40 meter onder maaiveld, waartoe ook wordt gerekend: woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage, draineren, ontginnen, 
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alsmede het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of 

rijwielpaden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;  

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

c. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;  

d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of 

andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur;  

e. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan niet als bosgrond kunnen worden aangemerkt;  

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

g. het aanleggen van een boomgaard;  

h. het scheuren van grasland;  

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

tot verstoring van het archeologisch bodemarchief in situ.  

 

Voor zover geen omgevingsvergunning is vereist voor bouwwerken is het verboden 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werkzaamheden uit te voeren 

waarmee grondverzet gepaard gaat ter voorbereiding op bouwwerken.  

 

8.2.3 Slopen van een bouwwerk  

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

omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk af te breken, indien dit een 

bodemverstorende werking op een grotere diepte dan 0,40 meter onder maaiveld tot 
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gevolg heeft, met dien verstande dat tevens het bepaald in artikel 8 lid 2.4 van 

toepassing is. 

 

8.2.4 Geen verstoring van archeologisch materiaal  

Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 8 lid 2.1, artikel 8 lid 2.2 en 

artikel 8 lid 2.3 is niet noodzakelijk indien er geen verstoring van archeologisch 

materiaal plaatsvindt. Er vindt geen verstoring van archeologisch materiaal plaats 

indien:  

a. door bodemingrepen of werkzaamheden bodemverstoring plaatsvindt op minder 

dan 0,40 meter onder maaiveld, en/of;  

b. het bouwplan of de bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben op 

verandering of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

bebouwde oppervlakte gehandhaafd blijft en de bestaande fundering niet wordt 

gewijzigd en/of uitgebreid, en/of;  

c. binnen de archeologische zone c het projectgebied (de totale oppervlakte van de 

werkzaamheden) kleiner is dan 2.500 m², en/of;  

d. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie 

geen archeologische waarden aanwezig zijn.  

 

8.2.5 Archeologisch onderzoek  

Burgemeester en wethouders kunnen de aanvrager verplichten een archeologisch 

onderzoek aan te leveren.  

 

8.2.6 Wijze van uitvoering en begeleiding door een deskundige  
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Voor zover de bouw-, aanleg- en/of sloopwerkzaamheden dan wel de gevolgen van 

deze werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal 

kunnen aan de omgevingsvergunning de volgende regels worden verbonden:  

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

uitvoering;  

b. de verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het gebied van archeologie, die voldoet aan door burgemeester en wethouders 

bij de vergunning te stellen kwalificaties.  

 

8.3 Wijzigingsbevoegdheid  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het bestemmingsplan te wijzigen 

door voor de gebieden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 

archeologische zone a' deze aanduiding geheel of gedeeltelijk laten vervallen, 

indien op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn 

dan wel dat deze waarden niet meer als zodanig bescherming behoeven. 

 

Artikel 11.2.2 Voldoende parkeergelegenheid luidt nu: 

Artikel 11.2.2 Voldoende parkeergelegenheid 

Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid indien voldaan wordt aan het 

parkeer(normen)beleid van het college van burgemeester en wethouders, getiteld 

'Parkeernormen Maastricht 2017', zoals laatstelijk gewijzigd d.d. 11 juli 2017, met 

inbegrip van de daarin opgenomen afwijkingsmogelijkheden.  
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Indien het parkeer(normen)beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, is 

sprake van voldoende parkeergelegenheid wanneer bij bouwen en 

functiewijzigingen aan dit gewijzigde beleid wordt voldaan. 

 

Artikel 11.2.2 zal luiden:  

11.2.2 Voldoende parkeergelegenheid 

Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid indien voldaan wordt aan het 

parkeer(normen)beleid van het college van burgemeester en wethouders, getiteld 

'Parkeernormen Maastricht 2021', zoals laatstelijk gewijzigd d.d. 19 oktober 2021, 

met inbegrip van de daarin opgenomen afwijkingsmogelijkheden. 

 

Indien het parkeer(normen)beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, is 

sprake van voldoende parkeergelegenheid wanneer bij bouwen en 

functiewijzigingen aan dit gewijzigde beleid wordt voldaan. 

 

3. Plantoelichting: 

De toelichting zal redactioneel worden aangepast waarbij ook in wordt gegaan op 

de bovenstaande wijzigingen. 

 


