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Toelichting

Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Algemeen
Om de bereikbaarheid tussen Belgisch en Nederlands Limburg (in het bijzonder
Maastricht) te verbeteren heeft de Belgische vervoerder De Lijn in mei 2004 een
tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht voorgesteld. Dit als onderdeel van haar
Spartacusplan om het Openbaar Vervoer (hierna te noemen OV) in Belgisch Limburg
een kwaliteitsimpuls te geven en een volwaardig alternatief te bieden voor de auto.
Belgische en Nederlandse overheden en vervoermaatschappij De Lijn werken sindsdien
gezamenlijk aan het tot stand brengen van een tramverbinding tussen Hasselt en
Maastricht. De Provincie Limburg werkt met de Gemeente Maastricht binnen de
Projectorganisatie TVM aan de uitwerking en invulling van het Nederlandse deel van het
Vlaamse Spartacusplan; de Tram Vlaanderen-Maastricht (TVM).
TVM valt uiteen in een buitenstedelijk tracé en een binnenstedelijk tracé. Op 31 mei
2011 heeft de Gemeente Maastricht een definitieve keuze gemaakt voor het
binnenstedelijk tracé (Boschstraat - Bassin - Maasboulevard - Wilhelminabrug naar
station Maastricht) en inmiddels is hiervoor in 2012 een planstudie uitgevoerd naar de
haalbaarheid van het project. Parallel hieraan is tevens een haalbaarheidsstudie naar
het buitenstedelijk tracé uitgevoerd. Op basis van deze haalbaarheidsstudies heeft de
gemeenteraad van Maastricht op 18 december 2012 het besluit genomen om de
volgende fase richting realisatie van de tramlijn te starten.
Het doel is om vóór 2018 een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te
realiseren om een stevige impuls te geven aan de bereikbaarheid van de aan deze
tramverbinding gelegen stedelijke gebieden en hierdoor bij te dragen aan versterking
van het maatschappelijk en economisch functioneren van deze stedelijke gebieden.
Om de aanleg van de tramverbinding vanaf de Nederlands-Belgische grens ter plaatse
van Lanaken via de binnenstad van Maastricht naar station Maastricht mogelijk te
maken is het noodzakelijk om de tramlijn planologisch-juridisch te verankeren in een
bestemmingsplan. Om het milieu volwaardig mee te kunnen nemen bij de
besluitvorming over projecten die gevolgen kunnen hebben voor de (leef)omgeving wordt
tegelijkertijd een m.e.r.-procedure doorlopen.
Het bestemmingsplan beoogt het vastleggen van de circa 5 kilometer geëlektrificeerde
tramverbinding op Nederlands grondgebied met drie haltes; ter hoogte van Belvédère,
de Van Hasseltkade en het Centraal Station van Maastricht. Buitenstedelijk wordt
gebruik gemaakt van het bestaande goederenspoor. Binnenstedelijk wordt een nieuwe
railverbinding aangelegd. Voor zowel het buiten- als binnenstedelijk tracé geldt dat er
portalen moeten worden geplaatst om de elektrische lijnen van de tram te geleiden.
Bovendien moeten er twee onderstations worden geplaatst; één op bedrijventerrein
Bosscherveld, de ander aan de zuidkant van het Stationsplein (ten zuiden van 'De
Colonel').
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1.2

Planopzet
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
worden door middel van de op de verbeelding aangegeven 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 wordt
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. Daarnaast wordt, aanvullend op de landelijke standaarden, waar mogelijk
gebruik gemaakt van het Handboek Ruimtelijke Plannen van de gemeente Maastricht.
De structuur van dit bestemmingsplan dient conform artikel 3.3.2 van het Bro te voldoen
aan de "Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen" (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 (met IMRO-ID NL.IMRO.0935.BPTVM2013-ow01), waarin de
bestemmingen in het plangebied zijn weergegeven. Deze bestemmingen (met
eventuele specifieke aanduidingen) zijn gerelateerd aan de in de planregels
opgenomen juridische regeling.
de planregels waarin het gebruik van de binnen het plangebied aangegeven gronden
en bouwwerken juridisch zijn geregeld. Deze regels zijn in de SVBP 2012 zoveel
mogelijk gestandaardiseerd (o.a. volgorde, indeling, benaming, begripsbepalingen,
overgangsbepalingen en de slotbepaling).
Daarnaast wordt in de toelichting de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en
de verantwoording als bedoeld in artikel 3.1.6 Bro opgenomen. Ook maken de
uitkomsten van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro deel uit van de toelichting.
Op de verbeelding zullen, met bijbehorende verklaringen, de bestemmingen van de in
het plan begrepen gronden worden 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.

1.3

Grens van het plangebied
Het tracé van de tram op Nederlands grondgebied bestaat uit twee delen. Het tracédeel
vanaf de Belgische grens tot de rand van de binnenstad (ter hoogte van de Noorderbrug)
en het stadstracé vanaf de Noorderbrug tot het treinstation Maastricht. Een groot
verschil tussen deze twee delen is dat buiten de stad gebruik zal worden gemaakt van
het gerevitaliseerde goederenspoor dat in beheer is bij ProRail. De grens van het
plangebied wordt hier grotendeels bepaald door de onderzijde van de spoortaluds.
Het stadstracé moet nog aangelegd worden. De plangrens voor dit deel van het
plangebied wordt hier grotendeels bepaald door de gevels van de panden langs het
tracé.
Op onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven.
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1.4

Vigerende bestemmingsplannen
Met de vaststelling van dit bestemmingsplan kom(t)(en) (delen van) een aantal
bestemmingsplannen te vervallen. Deze vigerende plannen kennen verschillende
juridische regelingen uit diverse perioden, soms ook gebaseerd op inmiddels
verouderde wet- en regelgeving. Voor zover relevant worden deze gebieden in het
nieuwe plan voorzien van een moderne, uniforme juridische regeling. In onderstaande
tabel is aangegeven welke (delen van) vigerende bestemmingsplannen komen te
vervallen bij het van kracht worden van dit nieuwe bestemmingsplan. Voor het
bestemmingsplan Sphinx geldt dat dit blijft vigeren, maar dat er een toevoeging op
wordt gemaakt door binnen een deel van de gronden tevens een tramhalte toe te staan.
Het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak 1954, (geactualiseerd t/m oktober 1980) is per 1 juli
2013 vervallen. Vanaf deze datum geldt voor de betreffende gebieden de
Bouwverordening van de gemeente Maastricht.

Bestemmingsplan

Vastgesteld door
gemeenteraad

Goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten

Centrum

21 mei 2013

n.v.t.

Sphinx

22 september 2009

n.v.t.

Timmerfabriek

21 september 2010

n.v.t.

Noorderbrug

26 juni 2012

n.v.t.
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Bosscherveld Noord

18 juni 2013

n.v.t.

Uitbreidingsplan in Hoofdzaak 1954,
(geactualiseerd t/m oktober 1980)

7 oktober 1980

9 juni 1981

bedrijventerrein Lanakerveld

28 mei 2002

14 januari 2003
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Hoofdstuk 2

Beleid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het relevante beleid op Rijks-, Provinciaal- en
gemeentelijke niveau. Voor het specifieke beleid geldend voor de onderzoeksaspecten
archeologie, natuur, bodem, en water wordt verwezen naar de paragrafen 'Archeologie
en cultuurhistorie', 'Flora en Fauna', 'Bodem' en 'Water'. Het beleid op Europees niveau
heeft betrekking op deze onderzoeksaspecten en komt derhalve in de betreffende
paragrafen aan de orde.

2.1
2.1.1

Rijksbeleid
Structuurvisie infrastructuur en Ruimte
De SVIR vervangt o.a. de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota
Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Deze
Structuurvisie is vastgesteld op 13 maart 2012.
In de nieuwe Structuurvisie (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Zo
beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten hij de
komende jaren wil investeren. En op welke manier de bestaande infrastructuur beter
benut kan worden. Provincies en gemeentes krijgen in de plannen meer
bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening.
Het Rijk stelt in deze structuurvisie heldere ambities voor Nederland in 2040, die
inspelen op de (inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven
bepalen richting 2040. Het Rijk zet het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar
en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland.
2. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
waarbij de gebruiker voorop staat.
3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Daarbij zijn 13 nationale belangen benoemd; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil
het resultaten boeken. De nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte die juridische borging vragen, worden geborgd in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). De AMvB is gericht op doorwerking van nationale belangen
in gemeentelijke bestemmingsplannen en provinciale inpassingsplannen en zorgt voor
sturing en helderheid van deze belangen vooraf. Met het Barro geeft het Rijk aan dat
ingezet wordt op zuinig ruimtegebruik, bescherming van kwetsbare gebieden en
bescherming van het land tegen overstroming en wateroverlast.
Er zijn geen onderwerpen of Rijksbelangen uit het Barro waarmee het voornemen
strijdig is.
De realisatie van een tramverbinding tussen Maastricht en Hasselt is dus in lijn met
bovenstaande beleid, aangezien het in overeenstemming is met hoofddoel 2 "Het
verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat" en hoofddoel 3 "Het waarborgen van een leefbare en veilige
omgeving" en de daarbij behorende nationale belangen:
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"Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de
belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen" (nationaal
belang 5).
"Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem"
(nationaal belang 6).
"Het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het
functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen" (nationaal belang 7).
" Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor
klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling" (nationaal belang 9).
2.1.2

Rooilijnenbeleid
Rijkswaterstaat hanteert het rooilijnenbeleid rondom rijkswegen en vaarwegen. Dit
rooilijnenbeleid bestaat uit een bebouwingsvrije zone met aansluitend een overlegzone.
De zones gelden voor zowel de hoofdrijbanen als voor de toe- en afritten van de
Rijkswegen en daarnaast vaarwegen.
Rijkswegen
Voor de autosnelweg dient een strook aan weerszijden vrij gehouden te worden van
bebouwing, vanwege:
Mogelijke toekomstige reconstructies.
De mogelijke aanleg van elektronische begeleiding van het wegverkeer.
De aanwezigheid of de reservering van ruimte ten behoeve van een leidingstrook.
Het voorkomen van voor de weggebruiker afleidende effecten.
Het beperken van milieuhinder voor omwonenden.
De rooilijnen die hier uit voortkomen zijn vastgelegd in de nota "Rooilijnen langs
rijkswegen". In dit geval reikt geen snelweg met rooilijnen tot in het plangebied, dit
aspect is daarom dan ook niet aan de orde.
Vaarwegen
Langs de Maas (vaarweg type Va) moet rekening worden gehouden met een
bebouwingsvrije zone van 25 meter die gemeten wordt vanuit de theoretische oeverlijn.
Deze zone is gelegen in het plangebied en is als 'vrijwaringszone-vaarweg' opgenomen
op de verbeelding en in regels van dit bestemmingsplan.
Spoorwegen
Tot slot dient rekening te worden gehouden met de afstandsbepalingen die zijn
opgenomen in de Spoorwegwet. Daartoe is een vrijwaringszone opgenomen op
verbeelding en in de regels met de aanduiding 'vrijwaringszone-spoor'.

2.1.3

Nationaal Bestuursakkoord Water
Op basis van het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het
kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water' hebben het rijk, de provincies, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekent. Het NBW is doorgevoerd in de provinciale
en regionale beleidsplannen.
Relevante aspecten uit het NBW zijn:
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Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundige
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelen expliciet en op evenwichtige wijze in
beschouwing worden genomen.
Toepassen van de trits schoon houden - zuiveren - schoon maken, met als eerste
insteek het voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en
afvalwater en het gebruik van bijvoorbeeld een bodempassage voor hemelwater van
druk bereden straatvlakken.
Wateropgave (de benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in
neerslag) bepalen aan de hand van de NBW normen regionale wateroverlast. Voor
stedelijk gebied geldt een norm van T=100 (neerslaggebeurtenis die statistisch
berekend eens in de 100 jaar voorkomt).
2.1.4

Beleidsregels grote rivieren
Op 4 juli 2006 zijn de beleidsregels (toen nog Beleidslijn grote rivieren geheten) formeel
in werking getreden. De Beleidsregels grote rivieren gelden voor alle grote rivieren en
zijn bedoeld om plannen en projecten in de uiterwaarden te beoordelen.
De beleidsregels zijn gericht op:
a. het tegengaan van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door
verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken;
b. het waarborgen van een veilige afvoer en berging van rivierwater, maar bieden onder
strikte voorwaarden meer mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren in het
rivierbed.
De beleidsregels stellen dus de afvoercapaciteit van de rivier voorop: nieuwe activiteiten
mogen de afvoer niet hinderen en geen belemmering vormen voor toekomstige
verruiming van het winterrivierbed.
Dit betekent dat voor de gronden waarop de beleidsregels betrekking hebben alleen
riviergebonden activiteiten, zoals voor natuur, overslagbedrijven, scheepswerven,
jachthavens en steenfabrieken, onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan.
Niet-riviergebonden activiteiten zijn niet toegestaan (artikel 6), tenzij het een van de
volgende omstandigheden betreft en op andere locaties meer ruimte voor de rivier wordt
gecreëerd:
a. een groot openbaar belang waar de activiteit niet redelijkerwijs buiten de rivier en
uiterwaarden kan worden gerealiseerd (artikel 6a);
b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden
agrarische bedrijven en de activiteit kan redelijkerwijs niet buiten de uiterwaard
worden gerealiseerd (artikel 6b);
c. een functieverandering binnen de bestaande bebouwing (artikel 6c), of;
d. een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig
bezien aanvaardbare locatie (artikel 6d).
Aan nieuwe en wijziging van bestaande activiteiten in het rivierbed zijn voorwaarden
verbonden. Alle activiteiten waarvoor toestemming mogelijk is, moeten voldoen aan de
voorwaarden dat:
a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit, dat het veilig
functioneren van het waterstaatswerk wordt gewaarborgd (artikel 7 lid 1a).
b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afvoercapaciteit (artikel 7 lid 1b).
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c. er sprake is van een zodanige uitvoering en uitvoering van de activiteit, dat de
waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is
(artikel 7 lid 1c).
Voor activiteiten die zijn toegestaan onder artikel 4 t/m artikel 6c geldt aanvullend de
voorwaarde dat de resterende, blijvende waterstandseffecten of de afname van het
bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd, waarbij de financiering en de
tijdige realisatie van de maatregelen gezekerd zijn.
Voor activiteiten die zijn toegestaan onder artikel 6d geldt aanvullend de voorwaarde dat
de gevraagde rivierverruimende maatregelen genomen worden, waarbij de financiering
en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.
De toepassing van het afwegingskader waarborgt de veiligheid in het achterland; de
ruimte die de rivier nodig heeft bij een maatgevende hoogwatersituatie (waterstand bij
maatgevende, extreme omstandigheden) blijft hiermee behouden. Voor nieuwe of
uitbreiding van bestaande activiteiten in het rivierbed is een vergunning in het kader van
de Waterwet nodig. Een goede doorwerking van het beleid vereist een adequate
coördinatie tussen de ruimtelijke ordening en de toepassing van de Waterwet. De
beleidsregels zijn het instrument dat hierin voorziet.

Uit de bovenstaande uitsnedekaart blijkt voor het onderhavige plangebied dat alleen de
gronden gelegen onder de Wilhelminabrug zijn aangewezen als stroomvoerend regiem.
Voor deze gronden is een dubbelbestemming in het onderhavige bestemmingsplan
opgenomen waarmee de belangen van de Beleidsregels grote rivieren worden
gewaarborgd.
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2.2
2.2.1

Provinciaal beleid
Provinciaal omgevingsplan Limburg 2006 (Actualisatie 2008, 2009 en 2011)
Op 22 september 2006 is een nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POL) vastgesteld door
Provinciale Staten van Limburg. Vervolgens is het nieuwe POL op 1 december 2006
gepubliceerd en daarmee in plaats getreden van het tot dan toe vigerende POL uit
2001. In 2008, 2009 en 2011 is het POL op onderdelen geactualiseerd. Net als het
'oude' POL is het POL 2006 een integraal plan dat verschillende, bestaande plannen
voor de fysieke omgeving op de beleidsterreinen milieu, water, ruimte, mobiliteit,
cultuur, welzijn en economie integreert. Het bevat de provinciale visie op de
ontwikkeling van de kwaliteitsregio Limburg en beschrijft de ambities, de context en de
hoofdlijnen van aanpak voor onderwerpen waarbij de provincie een rol speelt. Het POL
2006 is het beleidskader voor de toekomstige ontwikkelingen van Limburg tot een
kwaliteitsregio.
De kwaliteitsregio Limburg wordt gedefinieerd als een regio waar het goed en gezond
leven, wonen, leren, werken en recreëren is. Een regio die zich bewust is van de unieke
kwaliteit van de leefomgeving en de eigen identiteit. En een regio die stevig is ingebed
in internationaal verband. Ten behoeve van de kwaliteitsregio Limburg wordt ingezet op
duurzame ontwikkeling. Dat is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften
van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in
gevaar te brengen om ook in hún behoeften te voorzien.
POL-kaart 'perspectieven'
Ter beoordeling van deze toekomstige ontwikkelingen is de zogenaamde POL-kaart
'perspectieven' vervaardigd welke onderscheid maakt in negen ruimtelijke
perspectieven. Voor het plangebied zijn de volgende perspectieven van toepassing:
P2: "Provinciale Ontwikkelingszone Groen"
P9: "Stedelijke bebouwing"
Het plangebied is tevens gelegen binnen de grens “stedelijke dynamiek”.
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De Provinciale Ontwikkelingszone Groen (P2)(POG) omvat vooral
landbouwgebieden als buffer rond de EHS, delen van steile hellingen met veel natuur en
landschapselementen, ecologische verbindingszones, de beken met een specifiek
ecologische functie (voor zover geen onderdeel van de EHS), hamsterkernleefgebieden,
waterwingebieden met een natuurlijk karakter vanwege de waterbescherming en
gronden die een natuurkarakter krijgen zoals bepaalde lopende ontgrondingen. Niet alle
gronden binnen P2 veranderen in natuur. Binnen de POG komen op
bestemmingsplanniveau andere bestemmingen en functies voor, variërend van
infrastructuur, landbouwgronden tot militaire terreinen, woningen en toeristische
voorzieningen e.d. De begrenzing van de POG is geen harde of precieze lijn. In
paragraaf 5.11 Flora en Fauna wordt nader ingegaan op het aspect natuur ten aanzien
van het plangebied.
De stedelijke bebouwing (P9) omvat de aanwezige of als zodanig reeds bestemde
woon- en winkel- en voorzieningengebieden, bedrijventerreinen en bijbehorende wegen.
Er is hier in veel gevallen nog de nodige ontwikkelingsruimte. De verstedelijkingsopgave
wordt voor zover mogelijk hier ingevuld, met in achtneming van de randvoorwaarden
vanuit het watersysteem (via de watertoets). Ook dient er aandacht te zijn voor de
stedelijke wateropgaven ten aanzien van wateroverlast, afkoppeling, riolering, en
ecologisch water (zie paragraaf 5.2 Water). Binnen de bestaande bebouwing verdienen
de stedelijke centrumgebieden bijzondere aandacht. Dit zijn levendige gebieden met
een sterke menging van functies. Hier komt de stedelijke dynamiek bij uitstek tot
uiting. Behoud en versterking van die vitaliteit van binnensteden is uitgangspunt.
Bijzonder belang wordt gehecht aan de aanwezigheid in centrumgebieden van
woonfuncties en stedelijke voorzieningen (publieksgerichte kantoren, stedelijke
recreatie, recreatief winkelen).
Zeven stadsregio's, waaronder Maastricht, hebben de ruimte gekregen voor opvang van
de stedelijke dynamiek in de provincie. Daar is ruimte voor stedelijke milieus, daar
ligt het accent bij het bieden van een gevarieerd cultuuraanbod en hoogwaardige
voorzieningen. Belangrijke economische functies horen bij uitstek hier thuis. Leefbare
stadsregio's bieden aan de andere kant ook ruimte aan parken, groenstructuren en
recreatiemogelijkheden. Natuur is hier vooral gebruiksnatuur. Veel aandacht verdient
ook de sociale kwaliteit van de leefomgeving, zodat bewoners zich prettig, veilig en
geborgen voelen. Al met al staan de stadsregio's voor grote herstructureringsopgaven
om aan deze ontwikkelingen tegemoet te komen. De stedelijke dynamiek wordt
aangeduid met een grens. Deze is bepaald op basis van de aanwezigheid van de
natuurlijke waarden in het omliggende gebied, rekening houdend met de verwachte
groei van de stedelijke functies. Soms is aangesloten bij aanwezige structuren zoals
wegen om een duidelijke grens te geven. De grens is hard.
Themakaarten Blauwe, Groene en Kristallen Waarden
Om bepaalde basiswaarden te beschermen en te versterken heeft de provincie een
drietal kaarten ontwikkeld waarop deze basiswaarden aangeduid worden. Het betreft de
kaarten: Blauwe Waarden, Groene Waarden en Kristallen Waarden.
Net als in de POL kaart perspectieven wordt een deel van het plangebied aangeduid als
POG (P2) in de blauwe- en groene waardenkaarten. Daarnaast wordt in de groene
waardenkaart een deel specifiek aangeduid als "ecologische verbindingszone". Voor
een nadere beschrijving en beoordeling van deze aspecten wordt verwezen naar
paragraaf 5.11 Flora en Fauna van deze toelichting.
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Blauwe waardenkaart

Groene waardenkaart
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Kristallen waardenkaart
Limburgs kwaliteitsmenu
Bij ontwikkeling van nieuwe functies of uitbreidingen buiten het bestaand stedelijk
gebied (P9), om meer precies te zijn in de perspectieven P2, P3 en P8 is de regeling
Limburg Kwaliteitsmenu (LKM) van toepassing. Deze beleidsnota is op 12 januari 2010
vastgesteld door de Provinciale Staten.
Deze POL-aanvulling is vooral gericht op een kwaliteitsslag in de in te zetten
instrumenten. Zo zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe instrumenten ontwikkeld
(zoals Ruimte voor Ruimte, BOM+ en VORm) die ertoe bijdragen dat economische
ontwikkelingen in het landelijk gebied gepaard gaan met het versterken van de
omgevingskwaliteit. Deze instrumenten zijn nu samengebracht onder één noemer: het
Limburgs Kwaliteitsmenu. Tegelijkertijd wordt dit vernieuwde instrumentarium in handen
gelegd van de gemeenten.
Bovengenoemde instrumenten zijn voor dit plangebied niet relevant. Voor het gedeelte
dat als POG (P2) is aangemerkt betreft het een bestaand spoor in een bestaande
situatie. De effecten die optreden vanwege de heringebruikname van dit spoor ten
behoeve van een tramlijn komen nader aan de orde in paragraaf 5.11 Flora en Fauna.

2.3
2.3.1

Regionaal beleid
Inpassingsstudie Albertknoop
Het strategisch grensoverschrijdend project Albertknoop is opgezet om in het
grensgebied tussen Maastricht en Lanaken een multimodaal ontsloten regionaal
bedrijventerrein tot stand te brengen dat zich op een duurzame wijze inpast in de
omgeving. Het project kadert binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal dat in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is aangeduid als een belangrijk gebied voor de
verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen (sinds 2010 is Albertknoop
erkend als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen).
Het gebiedsgericht strategisch project Albertknoop is gesitueerd rond de
reservatiestrook van het Cabergkanaal (in 1961 opgenomen in een Verdrag tussen
België en Nederland in functie van de doortrekking van het Albertkanaal richting
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Julianakanaal). Het projectgebied wordt begrensd door de terug in gebruik gestelde
goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken, het Albertkanaal tot aan de brug bij Veldwezelt,
de grensoverschrijdende open ruimte het Zouwdal, de bestaande wijk Malberg
(Maastricht) en herstructurerings- en stadsvernieuwingsgebied Belvédère op het
grondgebied van de stad Maastricht.
Gemeente Maastricht en gemeente Lanaken hebben in september 2011 opdracht
gegeven voor het opstellen van een inpassingsstudie Albertknoop, het grensgebied
tussen Lanaken en Maastricht. Dit wordt een nadere uitwerking van de studie
'Albertknoop, grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan' uit 2007. In deze
studie wordt beoordeeld hoe de verschillende ontwikkelingen in het grensgebied het
best ingepast kunnen worden.
Het onderhavige plan zorgt ervoor dat er een gecombineerd gebruik van het bestaande
spoor gaat plaatsvinden. Dit heeft geen verdere consequenties voor de ontwikkeling van
de plannen voor de Albertknoop.

2.4
2.4.1

Gemeentelijke beleid
Structuurvisie Maastricht 2030
In april 2012 werd de Structuurvisie Maastricht 2030 vastgesteld.
Als antwoord op de huidige ontwikkelingen en om de aantrekkelijkheid van de stad voor
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.
Deze visie betreft in hoofdzaak het raamwerk van infrastructuur, landschap, openbare
ruimtes en ontmoetingsplekken. Binnen dit raamwerk spelen thema’s als
herbestemming, flexibiliteit en tijdelijk gebruik een meer voorname rol.
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Het voornemen voor een tramlijn Vlaanderen - Maastricht vormt een van de
ontwikkelingen die in de Structuurvisie expliciet benoemt worden en op de kaart zijn
aangeduid. Dit bestemmingsplan sluit hiermee aan bij het met de structuurvisie
beoogde beleid.
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2.4.2

Stadsvisie 2030 (actualisatie 2008)
Dit document bevat een integrale visie op de gewenste economische, sociale en
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. In juni 2005 werd de Stadsvisie 2030 vastgesteld.
Daarmee staat de koers van de stad Maastricht in hoofdlijnen vast. Afgesproken is om
de gekozen richting regelmatig te evalueren. Daarbij zijn twee nieuwe signalen voor
Maastricht geconstateerd: een demografische- en een economische transitie. Om een
sociale en economische dynamiek op gang te brengen formuleert het stadsbestuur
instrumenten in de geactualiseerde Stadsvisie 2030 (2008). Centraal daarbij staat de
strategie van de zichzelf versterkende identiteiten.
Het stadsprofiel wordt hierbij aangescherpt. Maastricht wil een dynamische Europese
stad zijn die over een goede work-life balance beschikt en waar carrières op vele
terreinen mogelijk zijn. Die aanscherping loopt langs drie "magneten":
Maastricht cultuurstad
Maastricht internationale kennisstad
Maastricht stedelijke woonstad
Bij de uitwerking van bovenstaande 3 thema’s worden 3 dimensies onderscheiden:
sociale stijging,vitalisering/duurzaamheid en internationalisering. Belangrijke
randvoorwaarden hierbij zijn: goede bereikbaarheid, sterk imago, veiligheid en
voldoende bestuurskracht.
Het voornemen geeft invulling aan een goede bereikbaarheid levert een bijdrage aan de
internationalisering. Hiermee is het voornemen niet in strijd met dit beleid.

2.4.3

Structuurbeeld en mobiliteitsbeeld
Dit Structuur- en Mobiliteitsbeeld (SMB) is een uitwerking van de 'Stadsvisie Maastricht
2030'. Het SMB geeft niet tot in detail aan wat het ruimtelijke en het mobiliteitsbeleid
van de gemeente is, maar formuleert de hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van
de stad. De koers voor 2030 wordt bepaald door de kenmerken van de stad te
confronteren met de drie doelen uit de Stadsvisie. De koers wordt vertaald in keuzes in
het Mobiliteitsbeeld en het Structuurbeeld.
Structuurbeeld
De afgelopen decennia is aan de stad gewerkt waarbij consequent keuzes zijn
gemaakt vanuit de kwaliteit, eigenheid en historiciteit van de stad. Dit beleid is erg
succesvol geweest en wordt gecontinueerd. Ook in de toekomst vormt het versterken
van de (ruimtelijke) kwaliteit van de stad en het landschap de basis voor het handelen.
De komende jaren wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van het bestaand stedelijk
gebied. Het sleutelbegrip voor Maastricht is dan ook 'kwaliteit'.
Mobiliteitsbeeld
De bereikbaarheid van Maastricht en haar binnenstad staat onder druk en vraagt om
maatregelen. Het doel is niet alleen om de bereikbaarheid, maar ook de leefbaarheid
van de stad te verbeteren. Enerzijds leidt een goede bereikbaarheid tot een goede
doorstroming, hetgeen bijdraagt aan (Ieef)milieudoelstellingen; anderzijds kan een
optimaal bereikbare stad gepaard gaan met zware infrastructuur, verkeersaantrekkende
werking en de dominantie van de auto waardoor de leefbaarheid in gedrang komt. Het
Mobiliteitsbeeld richt zich dan ook op de juiste balans tussen leefbaarheid en
bereikbaarheid.
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In het beleid wordt o.a. een eerste initiatief beschreven voor een "LightRail" naar
Lanaken dat over het bestaande goederenspoor doorgetrokken wordt naar het
treinstation in Maastricht. Het voornemen voor de realisatie van een tramlijn Vlaanderen
- Maastricht vormt een nadere uitwerking van deze aangeduide "LightRail" in dit beleid.

Structuurbeeld 2030
2.4.4

Mobiliteitsbeeld 2030

Natuur- en milieuplan 2030
Dit document beschrijft het milieubeleid van de gemeente. Doel is economische groei
en gezondheid, leefbaarheid en veiligheid tegelijkertijd te ontwikkelen.
Om de bovenstaande missie te kunnen verwerkelijken is gekozen voor een strategie
langs vijf lijnen:
de differentiatie van natuur- en milieukwaliteiten naar de kenmerken van een
gebied;
een interactieve aanpak in het planvormingsproces;
een scheppend en ontwerpend natuur- en milieubeleid;
het benutten van kansen;
de integratie met de andere beleidssectoren.
Om dit natuur- en milieubeleid vorm te geven zijn milieukwaliteitsprofielen opgesteld.
Hierin zijn de gewenste kwaliteiten van de verschillende natuur- en milieuthema’s per te
onderscheiden gebiedstype weergegeven. Hierdoor ontstaan gedifferentieerde natuuren milieukwaliteiten afhankelijk van de functie (menselijk gebruik) van een gebied
(milieukwaliteitsprofielen). De gewenste geluidskwaliteit van een rustige woonwijk is
bijvoorbeeld hoger dan van een industrieterrein.
De effecten van het voornemen op het milieu worden in een m.e.r.-procedure
onderzocht. Zie hiervoor Hoofdstuk 5 Milieuplanologische aspecten en paragraaf 5.1
M.e.r.-procedure.
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2.4.5

Hogere grenswaardebeleid
Indien een ruimtelijk plan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen of nieuwe
geluidsbronnen (weg, rail, industrie) mogelijk maakt of een wijziging aan deze
geluidsbronnen wordt voorzien, dient op basis van akoestisch onderzoek te worden
aangetoond dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde die in de Wet geluidhinder
(Wgh) zijn opgenomen. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden, maar de
maximale grenswaarde niet en zijn maatregelen om de geluidsbelasting terug te
dringen niet doelmatig of ontmoeten deze overwegende bezwaren, dan is het mogelijk
om ontheffing te verkrijgen: een zogenaamde hogere grenswaarde. Voorheen werden
deze ontheffingen door de Gedeputeerde Staten verleend.
In augustus 2011 heeft de gemeente Maastricht het hogere grenswaardenbeleid Wet
geluidhinder aangepast. Dit beleid is ontwikkeld om te sturen op ontheffingverlening en
te voorkomen dat ad hoc ontheffingen worden verleend. Tevens wil de gemeente
Maastricht met het geluidbeleid haar burgers beschermen tegen geluidhinder zorgen
voor afdoende leefklimaat en een kader bieden dat gebruikt kan worden bij de toetsing
van een goede ruimtelijke ordening.
In de meeste gevallen is de procedure voor het vaststellen van een hogere grenswaarde
gekoppeld aan de vaststelling van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning.
Initiatiefnemers kunnen ook geheel autonoom, dus niet gekoppeld aan een
bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning, een verzoek om een hogere waarde
indienen. Dit kan uiteraard alleen indien de reden voor het verzoek niet in strijd is met
het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld bij de reconstructie van een weg.
In het kader van het verlenen van een hogere grenswaarde is het van belang de
randvoorwaarden voor milieu aan te geven waaraan de plannen moeten gaan voldoen.
Dit betekent niet alleen de toetsing aan de wettelijke grenswaarden, maar ook
gebiedsgerichte beoordeling conform het Natuur en Milieuplan Maastricht 2030 (zie ook
paragraaf 2.4.4 Natuur- en milieuplan 2030). Ieder gebiedstype heeft een grenswaarde
waaraan getoetst moet worden, deze staan vermeld in deze beleidsnotitie.
Dit voornemen dient getoetst te worden aan het onderzoeksaspect geluid, zie hiervoor
paragraaf 5.3 Geluid van deze toelichting.

2.4.6

Beleidsnota parkeren
Het parkeerbeleid van de gemeente Maastricht is vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan
dat door de Gemeenteraad is vastgesteld in het voorjaar 2007. In het nieuwe
parkeerconcept wordt de stad onderverdeeld in vier verschillende parkeerzones. Deze
zones zijn vastgesteld op basis van de functies in de binnenstad, de loopafstanden en
natuurlijke en herkenbare grenzen in de stedelijke morfologie. 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.
Het plangebied doorsnijdt alle schillen die gedefinieerd zijn in dit beleid (zie
onderstaande afbeelding). Het voornemen betreft geen functie waarbij
parkeervoorzieningen benodigd zijn, wel zullen vanwege de stedelijke inpassing van de
tramlijn in de straten parkeerplaatsen verdwijnen. Het voornemen is op dit aspect
onderzocht en komt in paragraaf 5.9 Verkeerstoets aan de orde.
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2.4.7

Fietsplan Maastricht
Maastricht is een compacte stad, heeft een hoge mate van stedelijkheid, verscheidene
voorzieningen die een fietsaantrekkende werking hebben en een omvangrijk potentieel
aan fietsers. De gemeente ziet volop kansen om het fietsgebruik in de gemeente de
komende jaren te vergroten. Kansen, die alleen benut kunnen worden als voldaan wordt
aan een verbetering van de veiligheid voor fietsers en een comfortabel, aantrekkelijk,
samenhangend en direct netwerk wordt gerealiseerd. Het Bestuursakkoord geeft
invulling aan de ambitie voor het langzaam verkeer in de stad: “ruim baan te maken voor
wandelaar, jogger, skater en fietser.” Dus meer veilige wandel- en fietspaden met een
logische routering. Parkeren en verkeersveiligheid spelen een essentiële rol in de
doelstelling om het fietsgebruik in de stad te stimuleren. Ook andere beleidsnota’s
gaan in op het fietsgebruik in de stad, zoals het Structuur- en Mobiliteitsbeeld, het
Luchtkwaliteitplan en de Nota lokaal gezondheidsbeleid.
Om het fietsgebruik te bevorderen en knelpunten te slechten is het Fietsplan
Maastricht opgesteld. In het plan worden de knelpunten geanalyseerd in het
fietsnetwerk en zijn in de uitvoeringsparagraaf maatregelen opgenomen voor de korte,
middellange en lange termijn. Er wordt daarnaast ook een groot aantal andere
maatregelen voorgesteld die hoofdzakelijk bestaan uit het verbeteren van de veiligheid
(ontvlechten van verkeersstromen door o.a. gescheiden fietspaden), het inkorten van
fietsroutes naar het centrum, het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden en het
versterken van fietsroutes door kleine aanpassingen ten aanzien van de
begaanbaarheid en het comfort.
Bij het ontwerp van de tramlijn is tot in detail gekeken naar het verkeersontwerp en
inrichting van de infrastructuur. Het initiatief is dan ook niet in strijd met dit beleid. Voor
een nadere toelichting op het aspect verkeer en parkeer wordt verwezen naar paragraaf
5.9 Verkeerstoets.
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2.4.8

Beleidsplan Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig
In het beleidsplan Verkeersveiligheid (1998) en Duurzaam veilig (2000) zijn de vigerende
wegcategorisering opgenomen van het Maastrichtse wegennet. Deze categorisering is
vervolgens integraal overgenomen in de Nota Duurzaam Veilig uit 2000. Dit leidt tot
meer duidelijkheid en herkenbaarheid en tot minder verkeersonveilige situaties. Bij de
categorisering gaat het in eerste instantie om een onderscheid tussen twee
hoofdcategorieën: verkeersruimte en verblijfsruimte. In een verblijfsruimte is de
verkeersfunctie ondergeschikt aan de verblijfsfunctie en vice versa. Verkeersaders
hebben een functie om (verblijfs)ruimten te ontsluiten of vormen verbindingen tussen
gebieden. Op dergelijke wegen overheerst de verkeersfunctie. Voor de gebieden binnen
en buiten de bebouwde kom van Maastricht is de volgende wegcategorisering van
toepassing:
Binnen bebouwde kom:
Stroomweg
Hoofdontsluitingsweg of Ontsluitingsweg
Erftoegangsweg/Erf
Buiten bebouwde kom:
Stroomweg
Ontsluitingsweg
Erftoegangsweg/Erf
De ontsluitingswegen in het plangebied zijn door middel van de bestemming ‘Verkeer’
vastgelegd; voor deze wegen geldt namelijk dat de (doorgaande) ontsluitingsfunctie de
meest belangrijke is. Daarnaast zijn ook de verblijfsgebieden in Maastricht in het
Beleidsplan Verkeersveiligheid vastgelegd. Hierin is onder meer het kernwinkelgebied
opgenomen en de stationsomgeving. De wegen/voetpaden in deze gebieden krijgen een
bestemming die niet is toegespitst op verkeer maar op de hoofdfunctie van het gebied
waarin deze gelegen zijn (verblijf). Deze gebieden zijn in dit bestemmingsplan bestemd
tot ‘Verkeer - Verblijfsgebied’.

2.4.9

Luchtkwaliteitsplan
Op 19 september 2006 heeft de gemeenteraad van Maastricht het Luchtkwaliteitplan
inclusief de uitvoeringsmaatregelen vastgesteld. Deze uitvoeringsmaatregelen hebben
tot doel de luchtkwaliteit in Maastricht te verbeteren zodanig dat voldaan kan worden
aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. De uitvoering van het
luchtkwaliteitsplan is in november 2006 ter hand genomen. Naast het uitvoeren van
concrete maatregelen is een platform luchtkwaliteit Maastricht opgericht. In dit platform
zijn uit diverse velden maatschappelijke partijen vertegenwoordigd. Doel van het
platform is om bij deze partijen vroegtijdig draagvlak te verkrijgen voor de te treffen
maatregelen. Het platform luchtkwaliteit Maastricht zal gedurende de gehele
doorlooptijd van het luchtkwaliteitplan blijven meedenken over de uitvoering van het
Luchtkwaliteitplan. In paragraaf 5.8 Luchtkwaliteit wordt dit onderzoeksaspect nader
belicht in het kader van dit voornemen.
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2.4.10

Beleidsnota Bomen in beeld
De gemeente Maastricht hanteert sinds 1999 de Bomennota (Bomen in beeld –
beleidsnota over de bomen in Maastricht). Het doel van de Bomennota is:
inzicht geven in de actuele situatie van het bomenbestand en aangeven welke
inspanningen en maatregelen nodig zijn voor een duurzaam beheer en onderhoud
van structuur- en/of beeldbepalende boombeplantingen;
aan de hand van een ruimtelijke visie op hoofdlijnen een beleidskader voor de
bomen vaststellen waarin staat aangegeven welk bomenbeeld in de toekomst wordt
nagestreefd. Dit toekomstbeeld is richtinggevend voor planning, ontwerp,
onderhoud en beheer van bomen in Maastricht;
aan de hand van een bomenplan voorstellen doen voor de oplossing van bestaande
knelpunten met bomen in Maastricht. Een selectie van deze voorstellen vormt een
activiteitenlijst. Deze lijst geeft uitwerking aan het nieuwe bomenbeleid.
De realisatie van de tramlijn gaat gepaard met het (deels) aanpassen van de
groenstructuur in de Sint Maartenslaan en Maasboulevard. Waar sprake is van het
kappen van bomen worden gelijkwaardige teruggeplaatst, daarnaast wordt aan de
Maasboulevard de bomenstructuur versterkt. Bij het ontwerp is dit beleid in acht
genomen, het bestemmingsplan is dan ook niet in strijd met de beleidsnota Bomen in
beeld.

2.4.11

Waterplan Maastricht 2006-2010
Het Waterplan Maastricht beschrijft een gezamenlijk streefbeeld van het beleid van alle
waterbeheerders in de stad. Het streefbeeld inclusief de visie op de ruimtelijke
waterstructuur vormt het toetsingskader voor uit te voeren maatregelen en projecten. De
watertoets is hierbij een belangrijk instrument.
Het streefbeeld is in het Waterplan vertaald naar concrete maatregelen en een aparte
'leidraad' over hoe om te gaan met water in de majeure projecten. In het waterplan zijn
meetbare doelstellingen geformuleerd voor de thema's “Waterkwantiteit en Veiligheid”
en “Waterkwaliteit en ecologie”.
Voor Waterkwantiteit en Veiligheid geldt dat in normale omstandigheden het
watersysteem, de functies en het grondgebruik zoveel mogelijk op elkaar zijn
afgestemd. Ook voor extreme omstandigheden is het watersysteem op orde. Voor alle
onderdelen van het watersysteem zijn criteria gedefinieerd waarbij het watersysteem op
orde is. Voor riolering is dit bijvoorbeeld dat water op straat maximaal eens per twee
jaar mag optreden. Voor regionaal oppervlaktewater geldt dat het peil maximaal eens
per 100 jaar boven maaiveld mag uitkomen. Centraal staat dat het watersysteem moet
aansluiten bij de natuurlijke waterkringloop en de trits vasthouden-bergen-afvoeren. Dit
betekent dat schoon hemelwater van verhardingen niet met het huishoudelijk afvalwater
wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie, maar wordt geïnfiltreerd of geborgen op
lokaal niveau. Voor nieuwe bebouwing wordt gestreefd naar een volledig gescheiden
rioolstelsel (en maximaal 20% verharding aangesloten op riolering). Voor bestaand
stedelijk gebied is het doel om 20% van het bestaand verhard oppervlak op middellange
termijn af te koppelen.
Verontreiniging van water en waterbodem moet worden voorkomen door voor de riolering
vast te houden aan zowel het emissiespoor (basisinspanning) als het
waterkwaliteitsspoor, afkoppelen van verhard oppervlak, saneren van ongezuiverde
lozingen (zoals van woonboten) en het terugdringen van diffuse verontreinigingsbronnen
door toepassen van duurzaam bouwen.
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De belangrijkste ruimte gerelateerde doelstellingen zijn:
aansluiten bij de natuurlijke waterkringloop door het afkoppelen van verhard
oppervlak van de riolering;
zoveel mogelijk voldoen aan de watervraag van de functies. Met name de vijvers en
grachten in de landgoederenzone hebben een tekort aan water waar iets aan moet
worden gedaan;
voor schoon oppervlaktewater is het sanering of verminderen van overstorten uit de
riolering ook een belangrijk middel.
In een waterstructuur, ingebed in de ruimtelijke structuur van de stad moet water
worden vastgehouden (infiltreren), geborgen en uiteindelijk worden afgevoerd. Voor
Maastricht West zijn principes uitgewerkt voor de ruimtelijke waterstructuur. Deze gaat
in beginsel uit van vasthouden- bergen-afvoeren. De nadruk ligt op infiltreren, gezien de
grote natuurlijke gradiënten in het landschap. Aangezien de grondwaterstand van
nature zeer diep onder maaiveld ligt is er weinig kans op grondwateroverlast. De
infiltratiecapaciteit van de bodem zal de beperking vormen, hetgeen vraagt om
voldoende ruimte voor infiltratie om genoeg water te kunnen infiltreren.
Aan alle wateren, zowel de Rijkswateren als de regionale wateren, zowel stromend als
stagnant, zijn in het waterplan één of meerdere functies toegekend. Onderscheid is
gemaakt naar watersysteemfuncties (zoals infiltratie, berging, afvoer, aanvoer),
ecologische functies en functies voor gebruik en beleving. Deze functies voor de
specifieke wateren maken ook onderdeel uit van het streefbeeld.
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Hoofdstuk 3

Beschrijving projectgebied

Het projectgebied strekt zich uit van het stationsplein in Maastricht tot aan de
Belgische grens. Daarbij doorsnijdt het tramtracé (plangebied) diverse delen van de
stad met elk zijn kenmerken en geschiedenis. Hieronder wordt voor de belangrijkste
deelgebieden een korte schets gegeven van de historische ontwikkeling.
Stationsplein / Sint Maartenspoort
Na de ontmanteling van de vesting ontwikkelde zich tussen de Sint Maartenslaan en
het Sterreplein een telkens aangepast stedenbouwkundig plan. Pas door de aanleg van
het huidige Stationsplein in 1915 kwam de wijk in de luwte te liggen en kreeg
woningbouw er een kans. De stadsuitleg in Sint Maartenspoort wijkt qua structuur en
architectuur sterk af van de stationsomgeving. Deze noordelijke uitleg is gerealiseerd
tussen 1910 en 1925 en bezit een meer besloten karakter. In het hart van dit gebied ligt
het vijfhoekige Sterreplein. Vanaf de vijf hoeken van dit plein lopen vijf radiale straten uit.
De aansluiting van het Sterreplein aan de Sint Maartenslaan is door de bouw van de
oprit van de Wilhelminabrug verloren gegaan.
Maasoevers en Wilhelminabrug
De Wilhelminasingel vormt een stedelijke as aan de oostzijde van het centrum. Om het
toenemende autoverkeer te faciliteren is tussen 1930 en 1932 de Wilhelminabrug
aangelegd. Bij de aanleg van die brug is destijds de doorbraak van de oostelijke
marktwand ontstaan. Door de bouw van de Wilhelminabrug in de jaren dertig heeft de
Wilhelminasingel een veel sterkere verkeersfunctie gekregen dan oorspronkelijk de
bedoeling was. De bebouwing erlangs dateert van 1890-1915. De kavelbreedte is
gemiddeld 6,5 meter. De panden van de periode vóór 1915 hebben in de meeste
gevallen drie bouwlagen; de jongere bebouwing heeft er doorgaans vier. De totale
hoogte (bouwhoogte) van de gevels is echter gelijk gebleven.
De westelijke Maasoever ondergaat een metamorfose in de jaren ’60 door de demping
van het kanaal Maastricht-Luik. Ter plaatse wordt de Maasboulevard aangelegd die via
een brug over het Bassin aangesloten wordt op de Boschstraat.
Op de westoever wordt rond 1991 de Maasboulevard tot een verblijfsruimte ingericht
met een relatie naar het water. Uiteindelijk heeft het geleid tot de ondertunneling en
herstructurering van de Maasboulevard, het versterken van de relatie met het
waterrecreatiegebied rondom het Bassin en het opnieuw dichten van de oostelijke
Marktwand door de ontwikkeling van Mosae Forum.
Het Bassin
Door koning Willem I wordt de economische ontwikkeling sterk gestimuleerd, waardoor
Maastricht een van de eerste geïndustrialiseerde steden van Nederland wordt. De
industrialisatie van Maastricht is daadwerkelijk begonnen rondom het Bassin. Tussen
1823 en 1826 wordt binnen de vestingwerken de binnenhaven van het Bassin
aangelegd. In die tijd wordt ook de Zuid-Willemsvaart aangelegd, die Maastricht met
’s-Hertogenbosch verbindt. Daarnaast wordt een parallel aan de Maas lopend kanaal
(het Julianakanaal) gegraven om de Zuid-Nederlandse industriegebieden rechtstreeks te
verbinden met de Noord-Nederlandse zeehavens. Door de blokkade van de opstand der
Zuidelijke Nederlanden wordt enerzijds de industrialisatie van Maastricht versneld,
anderzijds verliest de stad een groot gedeelte van haar achterland. Het duurt tot 1850
voordat het kanaal naar Luik wordt gegraven.
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Lage Fronten
De Lage Fronten zijn het restant van de bijna geheel afgebroken vestingwerken aan de
noordrand van Maastricht. Ze liggen ingesloten tussen de Maas en de Hoge Fronten
(de Hoge Fronten zijn ten westen van de Cabergerweg gelegen). In tegenstelling tot de
Hoge Fronten, die boven de grondwaterspiegel zijn aangelegd en dus droge grachten
hebben, zijn in de Lage Fronten de grachten met water gevuld. De grachten zijn in de
loop der tijd (deels) gedempt. Voor de aanleg van het industrieterrein was er namelijk
behoefte aan voldoende grond. De Lage Fronten bestonden uit vier bastions: Bastion A,
B, C en D. Hiervan resteren alleen nog de eerste twee, de overige zijn rond 1886
gesloopt.
Belvédère
Sinds eind 19e eeuw is een groot deel van het gebied Belvédère in gebruik als
bedrijventerrein. Eén van de oudste bedrijven in het gebied was de steenfabriek
"Belvédère" (1897-1982). Een ander, nog bestaand bedrijf is de fabriek van Ciba-Geigy
(vroeger Ten Horn pigmentfabriek, recent overgenomen door BASF en DCC). In het
gebied bevinden zich tevens een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een voormalige
vuilstortplaats en diverse kleinere bedrijven.
In de nabije toekomst wordt prioriteit gegeven worden aan de herontwikkeling van het
binnen de singels gelegen gedeelte van Belvédère, met name de oude
industrieterreinen aan de noordkant van het centrum (Sphinx). Inmiddels is het eerste
woningbouwproject in het deelgebied Nuts-Lindenkruis (voormalige terreinen brandweer
en gemeentewerken) afgerond en wordt de zogenaamde Timmerfabriek aan het Bassin
(eertijds eveneens onderdeel van Sphinx) verbouwd ten behoeve van herhuisvesting van
o.a. Filmhuis Lumière en Toneelgroep Maastricht. In het buitensingelgebied van
Belvédère (Bosscherveld, Frontenkwartier) zal de nadruk liggen op grote infrastructurele
werken, o.a. de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug op de westelijke
Maasoever en de realisatie van een centrum voor grootschalige detailhandel.
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Hoofdstuk 4
4.1

Ontwikkeling tramtracé

Doelstelling
Het doel van de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht is om een stevige impuls
te geven aan de bereikbaarheid van de aan deze tramverbinding gelegen stedelijke
gebieden en hierdoor bij te dragen aan versterking van het maatschappelijk en
economisch functioneren van deze stedelijke gebieden. Vele buitenlandse steden, die
Maastricht hierin zijn voorgegaan, laten zien dat dergelijke effecten haalbaar zijn. Van
de nieuwe tramverbinding zullen jaarlijks zo'n 3 miljoen reizigers gebruik maken, zo
verwacht De Lijn. Dit reizigersaantal zal waarschijnlijk in 2020 worden bereikt.
Onderhavig voornemen omvat het aanleggen van een tramverbinding vanaf de
Nederlands-Belgische grens ter plaatse van Lanaken naar station Maastricht, via de
binnenstad van Maastricht. Dit als onderdeel van het gehele traject van de
Tramverbinding Hasselt-Maastricht.
De huidige OV-verbindingen tussen Maastricht en Hasselt zijn geen redelijk alternatief
voor de auto en kunnen daarom niet bijdragen aan het oplossen van de
bereikbaarheidsproblemen over de weg. Forensen, studenten en bezoekers uit
Vlaanderen staan dagelijks in de file om Maastricht te bereiken. Met de trein kost het
echter 117 minuten om van Hasselt naar Maastricht te komen en met de bus 71
minuten. Bovendien is de frequentie van zowel trein als bus laag. De totale reistijd
inclusief wachttijd is daarmee zeer lang. Met de auto rijdt men buiten de file in 33
minuten van Hasselt naar Maastricht. Veel reizigers pakken daardoor de auto,
waardoor de bereikbaarheidsproblemen over de weg alleen maar groter worden.
De bestaande OV-verbindingen zijn daarnaast van onvoldoende kwaliteit om de
ruimtelijke, economische samenhang in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te bevorderen en
dat is voor Maastricht van groot belang. Voor Maastricht staat het realiseren van een
economisch vitale en toekomstbestendige stad hoog op de kaart. Het vervullen van een
internationale rol in de EMR wordt essentieel geacht om dit waar te maken. Er wordt
hard gewerkt aan samenwerking met de partners. De EMR heeft met 100.000
studenten, 5 universiteiten en talrijke hogescholen, onderzoekscentra en internationale
bedrijven een aanzienlijke economische massa. De mogelijkheden voor economische
groei in de EMR zijn legio. Groot knelpunt voor een substantiële Euregionale
samenwerking en economische ontwikkeling zijn echter de gebrekkige
OV-verbindingen. Goede verbindingen, over de landsgrenzen heen, zijn noodzakelijk.
De TVM is niet voor niets onderdeel van het Spartacusplan, een plan om het openbaar
vervoer in Belgisch Limburg te verbeteren. Het plan voorziet in de aanleg van nieuwe
tran- en snelbuslijnen, waaronder een elektrische tramverbinding tussen de centrale
stations van Hasselt en Maastricht, de tramlijn Vlaanderen-Maastricht (TVM). Het tracé
van de TVM heeft een lengte van circa 35 kilometer, waarvan 30 kilometer op Belgisch
grondgebied. Alleen de laatste 5 kilometer liggen in Nederland, op het grondgebied van
de gemeente Maastricht. Het planologisch besluit op het Belgisch tracé is inmiddels
onherroepelijk. Ten behoeve van dat besluit is een MER uitgevoerd, waarin ook naar
alternatieve oplossingen is gekeken, zoals een snelbus en en light rail, maar
uiteindelijk is gekozen voor een tramverbinding. De tramverbinding biedt een
hoogwaardig alternatief want is snel, rijdt grotendeels op vrijliggend spoor en is
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daarmee zeer betrouwbaar. Verder ligt het reizen per tramverbinding als deze, qua
conform, dicht bij de trein. De TVM biedt aldus een aantrekkelijk alternatief voor
reizigers die nu gebruik maken van auto, trein of bus.
Met de TVM reist men straks in 39 minuten tussen Maastricht en Hasselt en met veel
minder wachttijd. De TVM heeft namelijk een frequenties van 2x per uur. De beide
steden komen bovendien ook voor de OV-reiziger binnen elkaars bereik, waardoor een
uitwisseling van werknemers en studenten mogelijk wordt en voorzieningen beter
worden ontsloten.
De TVM heeft niet alleen een effect op de bereikbaarheid tussen Maastricht en
Hasselt, maar verbetert tevens de onderlinge bereikbaarheid van andere steden in de
Euregio. Zo neemt de OV-reistijd tussen Hasselt en bijvoorbeeld Roermond, Sittard en
Heerlen zodanig af dat het OV ook op die trajecten een alterantief wordt voor de auto.
Verder hebben reizigers meer opties om richting Brussel en Antwerpen te reizen. De
TVM verbetert bovendien het OV-vervoer binnen Maastricht omdat er een nieuwe
verbinding tussen de grens met België bij Lanaken en het centraal station van
Maastricht wordt toegevoegd.
Kortom, de TVM:
geeft invulling aan de ontbrekende railverbinding tussen Maastricht en Hasselt en
draagt bij aan het realiseren van een verbindend Euroegionaal OV-netwerk;
bevordert daarmee de, grensoverschrijdende, bereikbaarheid van Maastricht en
faciliteert een toenemende grensoverschrijdende samenwerking in de EMR;
biedt op verschillende trajecten binnen de EMR een aantrekkelijk alternatief voor de
auto, bevordert daardoor het gebruik van het OV en verbetert, zeker in combinatie
met actief stimuleringsbeleid van de gemeente, de modal split;
levert aldus een belangrijke bijdrage aan de ontsluiting van arbeids-, onderwijs-,
cultuur- en recreatieve voorzieningen in Maastricht en in de rest van EMR;
draagt bij aan het realiseren van stedelijke mobiliteitsdoelstellingen van de
gemeente Maastricht: het bieden van een OV-alternatief aan de bezoekers uit
België, het verbeteren van het OV in Maastricht en het invulling geven aan het
P+R-beleid van de gemeente door het realiseren van een P+R voorziening in
Lanaken.
Het overgrote deel van de TVM wordt gerealiseerd op Belgisch grondgebied. Het
Nederlandse tracédeel is slechts 5 kilometer lang. Dit vergt slechts een beperkte
investering qua ruimte. Voor een groot deel (buitenstedelijk) wordt de bestaande
goederenlijn gebruikt, terwijl voor het andere deel (binnenstedelijk) de inpassing deels
wordt geïntegreerd met een binnenstedelijke HOV-as voor trams en bussen. Deze
beperkte investering in ruimte biedt voor Maastricht, door de directe aansluiting op het
Euregionale OV-netwerk, grote kansen. Een hoogwaardige OV-verbinding vormt, zo
blijkt uit verschillende praktijkvoorbeelden, een impuls voor ruimtelijk economische
ontwikkelingen. Zo zal de TVM:
en structurerende werking kunnen hebben in de zin dat rond de haltes
verstedelijking plaatsvindt;
gebiedsontwikkelingen stimuleren: concreet zal de komst van de TVM-halte
Belvédère (Boschstraat) een positieve impuls geven aan de reeds in gang gezette
gebiedsontwikkeling van het stadsdeel Belvédère;
het vestigingsklimaat versterken, waarbij de focus ligt op:
1. het optimaal faciliteren van de Maastricht Health Campus in Randwijck (een
groei van 40 nieuwe bedrijven, een groei van de werkgelegenheid met 1100
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banen, een groei van het aantal (wetenschappelijke) congressen en de groei
van de Universiteit Maastricht naar 25.000 studenten en;
2. de groei van de creatieve industrie met 1500 banen. Juist in het
Belvédèregebied biedt voor deze sector een uitstekend vestigingsklimaat;
de regionale economie stimuleren door een betere bereikbaarheid op met name 2
type verplaatsingen: forensen en recreanten, waardoor:
1. de arbeidsmarkt beter gaat functioneren;
2. de toeristisch-recreatieve bestedingen toenemen, en;
3. de vastgoed- en woningprijzen stijgen.
De komst van de TVM is naar het oordeel van de gemeenteraad van groot belang voor
de bereikbaarheid en daarmee de ruimtelijk economische ontwikkeling niet alleen van
Maastricht, maar van de gehele Euregio. Voor een nadere onderbouwing van nut en
noodzaak van de TVM wordt verwezen naar het rapport van Ecorys van 24 december
2013 "Tram Vlaanderen-Maastricht, analyse van nut en noodzaak", dat deel uitmaakt
van de oplegnotitie MER (zie paragraaf 5.1 M.e.r.-procedure).

4.2

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Het voornemen kent een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden die voornamelijk
afkomstig zijn uit wet- en regelgeving en vastgesteld beleid. In deze paragraaf zijn de
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de tramverbinding geformuleerd.
Het project Tramverbinding Vlaanderen - Maastricht (TVM) bestaat uit:
de realisatie van een tramverbinding tussen het Centraal Station in Hasselt en het
Centraal Station in Maastricht over een lengte van circa 35 kilometer (zie
onderstaande figuur);
de realisatie van diverse haltevoorzieningen aan deze verbinding, waaronder haltes
op het grondgebied van Maastricht ter hoogte van Belvédère, de binnenstad en het
Centraal Station.
De tramverbinding dient te voldoen aan alle internationale en nationale veiligheidseisen
en alle technische eisen, zoals aan het horizontale en verticale alignement, wissels
etc.

De nieuwe tramverbinding verbindt de twee provinciehoofdsteden
Infrastructuur
De nieuwe tramverbinding wordt in België gerealiseerd door de Vlaamse
vervoermaatschappij De Lijn - in opdracht van de Vlaamse Overheid - en in Nederland
tevens door de Nederlandse overheden, in casu de gemeente Maastricht en de
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provincie Limburg; ieder is verantwoordelijk voor de aanleg van de tramverbinding en
bijbehorende haltevoorzieningen op zijn grondgebied.
Het Nederlandse gedeelte ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Maastricht
en bestaat uit circa 5 kilometer tramverbinding en drie haltes: Belvédère, Van
Hasseltkade / Maasboulevard (centrum) en Station Maastricht. De aandrijving van de
trams zal elektrisch zijn door middel van een bovenleiding.
Het Nederlandse gedeelte dient zorgvuldig, sober en kosteneffectief te worden ingepast
in de bestaande omgeving.
Exploitatie
Uitgangspunt is dat de tram zo wordt gerealiseerd, dat de reistijd tussen station
Hasselt en station Maastricht minder dan 40 minuten duurt en uiterlijk op 1-1-2018
twee keer per uur per richting gaat rijden, zo veel mogelijk over dubbel spoor. In 2020
zullen naar verwachting jaarlijks zo ongeveer 3 miljoen reizigers gebruik maken van de
tram. De Lijn gaat de tramverbinding exploiteren voor eigen rekening en risico.
Aanvankelijk zullen de trams circa 40 meter lang zijn, maar op termijn is het wenselijk
om met 80 meter lange trams te rijden. De Lijn is verantwoordelijk voor het
trammaterieel.
Beheer en onderhoud
De Lijn is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het tramspoor en
bijbehorende voorzieningen in Vlaanderen. ProRail is verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van het goederenspoor, omdat dit onder het hoofdrailnet valt. De
gemeente Maastricht wordt na oplevering van het stadstracé verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van het tramspoor en bijbehorende voorzieningen op haar
grondgebied.
Randvoorwaarden
De belangrijkste randvoorwaarden zijn:
Vanuit beslisdocument, koersnota, strategienota tram Vlaanderen, bestuurlijke
rapportage 2009 en overeenkomst 2010:
Het realiseren van een elektrische tramverbinding met bovenleiding (geen bus,
trein, auto)
De tramverbinding dient operationeel te zijn in 2016
Uitvoerbaarheid tracé
De reistijd dient < 40 minuten (Hasselt-Maastricht) te bedragen
Binnen projectbudget van € 45 miljoen
Binnenstedelijke functie (dus geen regiotracé)
4 trambewegingen per uur (2x per uur per richting)
Robuustheid systeem (risico op verstoring)
Toekomstvast (zoveel mogelijk dubbelspoor binnenstedelijk)
Buitenstedelijk: combineren met maximaal 2 treinbewegingen per uur (goederen)
Inrichting geschikt voor trams met een lengte van 80 meter
Inpassen van de tram zodanig dat overige verkeersfuncties blijven functioneren met
gelijkwaardige kwaliteit
Vanuit wet- en regelgeving:
Voldoen aan alle relevante regelgeving op het gebied van milieu

B02046.000017

ARCADIS

31

bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht (ontw erp)

Voldoen aan alle internationale en nationale veiligheidseisen en aan alle technische
eisen
Inpassen van de tram met respect voor de ruimte en verblijfsklimaat

4.3

Projectgeschiedenis en genomen besluiten
In mei 2004 presenteerde de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn een visie over de
verbetering van het openbaar vervoer in Belgisch-Limburg, genaamd het Spartacusplan.
Dit plan voorziet onder meer in het completeren van het netwerk van openbaar
vervoerverbindingen in Belgisch-Limburg door diverse regionale railverbindingen, te
weten:
Hasselt - Maastricht;
Hasselt - Maasmechelen (en wellicht zelfs Sittard);
Hasselt - Neerpelt (en wellicht zelfs Eindhoven).
De realisatie van de railverbinding Maastricht - Hasselt, die een internationale
grensoverschrijdende verbinding vormt tussen de hoofdsteden van Belgisch-Limburg en
Nederlands-Limburg, heeft de eerste prioriteit.
Sinds jaar en dag wordt de stad Maastricht bezocht door vele Belgische kooptoeristen,
die voor het overgrote deel afkomstig zijn uit Belgisch-Limburg. Deze toeristen
bezoeken Maastricht nu vooral met de auto, omdat de openbaar vervoerverbindingen op
dit moment namelijk van lage kwaliteit zijn. De autobereikbaarheid vanuit
Belgisch-Limburg naar Maastricht is evenmin optimaal en niet op een passend
kwaliteitsniveau.
Een aantrekkelijke, hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen beide hoofdsteden
- zoals beoogd wordt met het Spartacusplan - zorgt voor een snelle verbinding in zo'n
37 minuten; daardoor zullen bezoekers aan de stad Maastricht vanuit Belgisch-Limburg
vaker de tram nemen in plaats van de auto. Zo draagt deze tramverbinding sterk bij aan
het economisch functioneren van de stad Maastricht en aan een betere bereikbaarheid
van het Belgische achterland en het Belgische spoorwegennet vanuit Maastricht.
Daarnaast zorgt de nieuwe tramverbinding ervoor dat de twee provinciehoofdsteden én
universiteitssteden Maastricht en Hasselt optimaal met elkaar worden verbonden. Al
enkele jaren wordt aan beide kanten van de grens gewerkt aan de voorbereiding van dit
- voor de stad Maastricht en de regio Zuid-Limburg - belangrijke project.
Strategienota tram Vlaanderen - Maastricht
In 2007 verscheen de 'Strategienota tram Vlaanderen - Maastricht'. In deze nota zijn de
kaders en randvoorwaarden voor dit project aangegeven, evenals de mogelijke varianten
voor een dergelijke verbinding, die onderzocht zouden gaan worden.
Koersnota tram Vlaanderen - Maastricht
In 2008 verscheen de 'Koersnota tram Vlaanderen - Maastricht'. In deze nota is onder
meer vastgelegd dat gekozen wordt voor de stadsvariant; een verbinding door de
binnenstad van Maastricht.
Intentieovereenkomst
Ook ondertekenden medio 2008 alle betrokken partijen een intentieovereenkomst,
waarin zij zich uitspraken voor en zich committeerden aan de voorbereiding van de
realisatie van de tramlijn Vlaanderen - Maastricht.
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Bestuurlijke rapportage Tram Vlaanderen Maastricht
Vervolgens verscheen in 2009 de 'Bestuurlijke rapportage tram Vlaanderen Maastricht'. Hierin zijn de verschillende mogelijke tracés door de binnenstad van
Maastricht in kaart gebracht, waaronder het Markttracé (C), het Maastracé via
Bassinbrug (A) en het Maastracé via verlengde Fransensingel (Sappi) (B) (zie
onderstaande figuur), en beoordeeld op diverse aspecten. De gemeenteraad van
Maastricht adviseerde in 2009 het volgende:
De raad is in meerderheid voorstander van de tramverbinding Vlaanderen Maastricht;
De raad wenst dat de varianten via de Maasboulevard en via de Markt verder
onderzocht worden;
De raad wenst nog enkele andere varianten toe te voegen aan onderzoek, zoals
een variant met kop maken in de Boschstraat en een variant tussen de gebouwen
van Mosae Forum.

Varianten voor het stadstracé uit de bestuurlijke rapportage (2009)
Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer
In maart 2010 ondertekenden vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (nu Infrastructuur en Milieu), de provincie Limburg en de gemeente
Maastricht een overeenkomst ten behoeve van de realisatie en financiering van diverse
openbaar vervoerprojecten in Limburg, het zogenaamde Actieprogramma Regionaal
Openbaar Vervoer (AROV). Daarin zijn bindende afspraken gemaakt over de
financiering van de aanleg van de tramverbinding Vlaanderen-Maastricht en
bijbehorende voorzieningen op Nederlands grondgebied. Hiermee is een goede basis
gelegd voor het financieel haalbaar maken van dit project.
Beslisdocument Stadstracé Tram Vlaanderen-Maastricht
In mei 2011 is het beslisdocument Stadstracé Tram Vlaanderen-Maastricht
beschikbaar gekomen. In het beslisdocument is een afweging gemaakt tussen de drie
tracévarianten, zoals reeds bestudeerd in 2009, plus twee accentvarianten, die op
verzoek van de gemeenteraad van Maastricht zijn toegevoegd. Op basis hiervan is door
de gemeenteraad een definitief besluit genomen over de tracékeuze door de binnenstad
van Maastricht; het Maastracé: Noorderbrug - Bassin - Maasboulevard -
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Wilhelminabrug.
Planstudie stadstracé Maastricht
In 2012 is door middel van een planstudie toegewerkt naar de Projectnota voor het
stadstracé Maastricht. Hierin is het tracé door de binnenstad van Maastricht: het
Maastracé: Noorderbrug - Bassin - Maasboulevard - Wilhelminabrug naar uitgewerkt in
een voorontwerp, inclusief bijbehorende omgevingsonderzoeken en projectbeheersing
(zoals planning en kostenraming).
Kaderovereenkomst
In november 2012 hebben vertegenwoordigers van De Vlaamse vervoermaatschappij De
Lijn, het Vlaams Gewest, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht een
kaderovereenkomst getekend. Het doel van deze overeenkomst is enerzijds te komen
tot de benodigde doelmatige afstemming, coördinatie en samenwerking door het
bepalen van de scope en de taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen. Anderzijds
is het doel om te komen tot procesafspraken over de noodzakelijke verdere
contractering benodigd voor de realisatie en exploitatie van de tramverbinding.

4.4

De opgave in Nederland
Het project op Nederlands grondgebied bestaat uit:
De aanleg van een elektrische tramverbinding van 5 km van de Belgische grens tot
het Centraal Station in Maastricht.
De aanleg van drie haltes aan deze verbinding.
De realisatie van twee onderstations voor de elektriciteitsvoorziening.
Het tracé van de tram op Nederlands grondgebied bestaat uit twee delen. Het tracédeel
vanaf de Belgische grens tot de rand van de binnenstad (ter hoogte van de Noorderbrug)
en het stadstracé vanaf de Noorderbrug tot het treinstation Maastricht. In de volgende
paragraaf wordt een beknopte toelichting gegeven op het basisontwerp.
Gevolgen tram
Om de tramlijn te kunnen realiseren zijn diverse ingrepen in de bestaande situatie
nodig. De belangrijkste ten aanzien van de ruimtelijke structuur zijn:
Verlies van parkeerplaatsen.
Het rooien (en terugplaatsen) van bomen.
Van tweerichtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer op het Stationsplein in
Maastricht.
Het realiseren van 3 haltes in Maastricht.
De herinrichting van het busstation aan het Stationsplein in Maastricht.

4.5

Het basisontwerp
Primair uitgangspunt bij de inpassing van het tramtracé in de stedelijke ruimte van
Maastricht is het behoud van de bestaande ruimtelijke kwaliteiten en een zorgvuldige doch sobere en doelmatige - inpassing van de tram met bijbehorende voorzieningen.
Naast de tijdwinst hoopt men in Maastricht dat de tram het openbaar vervoer
aantrekkelijker zal maken en op die manier een oplossing zal bieden voor de groeiende
verkeersdrukte in het stadscentrum. Ook betekent de tram een betere ontsluiting van
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het te ontwikkelen gebied Belvédère in Maastricht Noordoost.
4.5.1

Het tramtracé
Vanaf het station Hasselt (B) gaat het tramtracé via de Mouterijstraat en de
Stokerijstraat naar de Kolenkaai. De tramlijn sluit hier aan op de kleine ring
(Thonissenlaan, Martelarenlaan) tot aan het Kolonel Dusartplein. Vervolgens wordt de
N702 gevolgd. In de bocht die deze weg maakt, buigt de tramlijn af om langs de
Universiteit Hasselt parallel te lopen met spoorlijn 34. Ten noorden van Bilzen buigt de
tram af richting Lanaken via de voormalige spoorlijn 20. Daar krijgt de sneltramlijn een
nieuw tracé ten noorden van de Europalaan, zodat de halte op de plaats van het
Europamonument kan komen (dichter bij het centrum dan het voormalige station).
Vanaf de Belgische grens volgt de tram het bestaande goederenspoor richting de
binnenstad van Maastricht. Ter hoogte van de Noorderbrug krijgt de tram een eigen
spoor dat onderdeel wordt van het stadsverkeer. De tram vervolgt de route via de
Boschstraat, het Bassin, de Maasboulevard en de Van Hasseltkade naar de Maas om
daar vervolgens de Maas over de steken via de Wilhelminabrug, om via de
Sint-Maartenslaan het Centraal Station van Maastricht te bereiken.
De lijn zal in totaal 13 haltes tellen, waarvan er drie in Hasselt liggen en drie in
Maastricht.
Buitenstedelijk tracé
Vanaf de Belgische grens, nabij de gemeente Lanaken, maakt de tram gebruik van het
gerevitaliseerde goederenspoor dat in beheer is bij ProRail. Vanaf de wissel nabij de
Bosscherweg krijgt de tram een eigen plek naast de rijbaan en verlaat de tram bij het
kruispunt Boschstraat - Fransensingel het buitenstedelijk gebied. Vanaf de wissel bij
de Bosscherweg tot het invoegen bij de Boschstraat betreft het een enkelsporig tracé.
Hiervoor wordt er een separate brug gerealiseerd over de Lage Fronten aan de
westzijde van de Bosscherweg. Deze brug komt direct naast de bestaande brug te
liggen. Daar waar het tramtracé aansluit op bestaande en nieuw te ontwikkelen
groengebieden, zoals het Frontenpark, wordt het tracé in een graszone aangelegd.
Bij de realisatie van de nieuwe Noorderbrug worden aan de westzijde van het tramtracé
nog een voetpad en een fietspad toegevoegd.
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Buitenstedelijk tracé (rood is nieuw tramtracé)
Binnenstedelijk tracé
Het binnenstedelijk tracé betreft een nieuw aan te leggen tracé.
Na de invoeging van de tram op de Boschstraat nabij het kruispunt Boschstraat /
Frontensingel / Fransensingel wordt het tramtracé tweesporig en rijdt de tram mee met
het verkeer. De bestaande verkeersregelinstallatie op het kruispunt Boschstraat /
Frontensingel / Fransensingel wordt uitgebreid en aangepast in zowel de tijdelijke
situatie met de bestaande Noorderbrug als bij de situatie met de verlegde Noorderbrug.
Op basis van de geactualiseerde visie op de stedelijke herontwikkeling van het
Belvédèregebied is in de Boschstraat een tramhalte voorzien. Dit vergt een herinrichting
van de Boschstraat, waarbij meer ruimte wordt gecreëerd voor de inpassing van de
verkeersfuncties, alsmede de tramhalte. Hier wordt eveneens de verkeersregelinstallatie
uitgebreid en aangepast.
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Inrichtingsvoorstel openbare ruimte
Het profiel en de inrichting van de Bassinbrug wordt aangepast om de inpassing van de
tram mogelijk te maken.
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Inrichtingsvoorstel openbare ruimte
Vanaf het kruispunt Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat loopt de trambaan via
een eigen baan aan weerszijden van de Maasboulevardtunnel. Aan de Van
Hasseltkade/ Maasboulevard komt ter weerszijden van de tunnel een tweede tramhalte
te liggen. Om dit mogelijk te maken dient de westelijke wand van de
Maasboulevardtunnel aangepast te worden. Bovenop de tunnel komt de trambaan weer
bij elkaar.
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Inrichtingsvoorstel openbare ruimte
Op de Wilhelminabrug ligt reeds een OV-as voor de bus. De tram gaat eveneens van
deze OV-as gebruik maken, waarbij de tram aan de westzijde over de noordelijke vork
van deze brug loopt. Een herinrichting van de kruising met de Franciscus Romanusweg
moet zorgen voor een duidelijkere verkeerssituatie.
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Inrichtingsvoorstel openbare ruimte
Vanaf de Wilhelminabrug rijdt de tram mee met het overige verkeer over kruispunt
Wilhelminasingel/Franciscus Romanusweg en vervolgens verder de Wilhelminasingel
in. Vervolgens passeert de trambaan het kruispunt Wilhelminasingel / Sint
Maartenslaan en buigt de trambaan af naar de Sint Maartenslaan.
Het kruispunt wordt aangepast aan de ligging van het tramtracé, waarbij het
kruisingsvlak zoveel mogelijk wordt ingeperkt. Verhoogde, aanliggende fietsstroken c.q.
fietspaden beschermen de fietser.
De Sint Maartenslaan wordt volledig heringericht en krijgt een nagenoeg symmetrisch
profiel. Ter weerszijden van de centrale rijbaan met tramsporen wordt een dubbele
bomenbeplanting aangelegd om het laankarakter te onderstrepen. De laan wordt tevens
voorzien van fietsstroken. Tussen de bomen worden langsparkeerplaatsen aangelegd,
alsmede laad- en losperrons.
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Inrichtingsvoorstel openbare ruimte
Tot slot draait de tram het Stationsplein op en rijdt via het busstation naar het eindpunt:
halte station Maastricht en het bijbehorende keer- en wachtspoor.
Om ruimte te creëren voor het tramtracé worden de Parallelweg en de Spoorweglaan
versmald en ingericht voor éénrichtingsverkeer, waarbij de fietser wel in twee richtingen
kan blijven rijden. Deze rijbanen krijgen een zelfstandige ruimtelijke status door de
aanleg van een doorlopende bomenrij aan beide zijden van de weg. Tevens vindt er een
herinrichting plaats van het busstation en het stationsplein.
Voor De Colonel wordt, ter plekke van de huidige taxistandplaatsen, de derde tramhalte
gerealiseerd en ligt in het verlengde daarvan een uitloop-/wachtspoor naast de uitgang
van de fietstunnel.
De taxistandplaatsen worden bij de hoofdingang van het station, aan de kop van het
busstation, ingepast.
Tevens is er ruimte gereserveerd voor Kiss&Ride-plaatsen, laden en lossen en
terrassen.
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Inrichtingsvoorstel openbare ruimte
4.5.2

Haltes en onderstations
Aan het gehele Nederlandse tracé zijn drie haltes voorzien. Deze haltes komen ter
hoogte van Belvédère (Boschstraat), de Van Hasseltkade en het Centraal Station.
Tevens zijn er voor de elektriciteitsvoorziening van de tramverbinding twee onderstations
voorzien (elk 2040 kW): één in de nabijheid van de kruising Fort Willemweg /
Industrieweg langs het bestaande goederenspoor en één in de nabijheid van het
Centraal station Maastricht (ten zuiden van de toren van de Colonel). De maatvoering
van deze onderstations is circa 12,5m. x 6,0m. x 3,5m. (LxBxH).
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Hoofdstuk 5
5.1

M ilieuplanologische aspecten

M.e.r.-procedure
Dit bestemmingsplan is gekoppeld aan een m.e.r.(milieueffectrapportage)-procedure
voor de voorgenomen ontwikkeling. De m.e.r.-procedure heeft tot doel om het milieu
volwaardig mee te kunnen nemen bij de besluitvorming over projecten die gevolgen
kunnen hebben voor de (leef)omgeving. In het MER (milieueffectrapport) worden de
effecten van het project/initiatief op de (leef)omgeving in beeld gebracht. De
m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de procedure voor het bestemmingsplan.
De m.e.r.-procedure is officieel van start gegaan met een openbare kennisgeving op 9
april 2013 en de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in
de periode van 22 april tot en met 3 juni 2013. Door middel van de kennisgeving hebben
Burgemeester en wethouders van Maastricht bekend gemaakt dat de Vlaamse
vervoermaatschappij De Lijn het voornemen heeft om een tramverbinding tussen de
stations van Hasselt (B) en Maastricht (NL) te realiseren. Belanghebbenden zijn in de
gelegenheid gesteld om met hun zienswijzen, een reactie te geven op de voorgestelde
aanpak voor het MER. Naast de openbare kennisgeving en ter inzage legging zijn bij de
planvorming betrokken bestuursorganen en wettelijk adviseurs direct geraadpleegd over
de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Omdat het initiatief dichtbij de Belgische
grens ligt en er mogelijk milieueffecten zijn op Belgisch grondgebied, is België
betrokken bij de m.e.r.-procedure. De openbare kennisgeving is op 22 april 2013
gepubliceerd in 'Het Belang van Limburg'.
Op de NRD zijn zienswijzen en adviezen ontvangen van betrokken bestuursorganen en
belanghebbenden. Het Milieueffectrapport is opgesteld aan de hand van de NRD.
Daarbij is rekening gehouden met de ingebrachte zienswijzen en adviezen.
De Commissie voor de m.e.r. heeft op 24 oktober 2013 een voorlopig toetsingsadvies
uitgebracht over het MER. Zij is van oordeel dat in het MER nog niet alle essentiële
informatie aanwezig is om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen in de
besluitvorming. Zij adviseert om op de volgende onderdelen het MER nog aan te vullen:
de onderbouwing van nut en noodzaak;
de beschrijving van de effecten van trillingen;
de beschrijving van de effecten van booggeluid.
Naar aanleiding van het voorlopig toetsingsadvies van en het gesprek met de
Commissie heeft de gemeente Maastricht een aanvulling op het MER opgesteld. In
deze aanvulling worden de bovengenoemde tekortkomingen ingevuld. Op basis van
deze aanvulling heeft de Commissie het definitieve toetsingsadvies opgesteld (d.d. 8
januari 2014). De betreffende aspecten zijn, op basis van zowel het voorlopig als het
definitief toetsingsadvies, verwerkt in een oplegnotitie MER.
Het MER is opgenomen in Bijlage 1 en de oplegnotitie in Bijlage 2.

5.2
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5.2.1

Inleiding

5.2.2

Waterbeleid en proces
Waterbeheersplan 2010 -2015
Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 29 september
2009 het waterbeheersplan 2010 – 2015 vastgesteld. Samenwerking, draagvlak,
haalbaarheid en betaalbaarheid zijn de kernwoorden die het bestuur voor ogen stonden
bij de discussies over het plan. Het waterbeheersplan met de bijbehorende bijlagen
bevat concrete maatregelen die het waterschap de komende zes jaar gaat aanpakken.
Denk daarbij aan investeringen voor bescherming tegen wateroverlast en verbetering van
de waterkwaliteit, de visie van het waterschap op het waterbeheer in Zuid- en
Midden-Limburg en beslissingen over de uitvoering van nieuwe projecten.
Klimaatverandering dwingt tot het nemen van maatregelen. Meer regen in de winter, en
in de zomers langere droge perioden maar wel met zwaardere buien, kunnen leiden tot
wateroverlast, watertekorten en een slechtere waterkwaliteit voor natuur en landbouw.
Om duidelijkheid te bieden over de bescherming tegen wateroverlast, worden door de
Provincie Limburg aan het eind van dit jaar wateroverlastnormen vastgesteld.
Om aan deze normen te kunnen voldoen gaat het waterschap ongeveer 150
regenwaterbuffers in het hellende gebied van Zuid-Limburg aanpassen of vergroten.
Het waterschap probeert zoveel mogelijk schoon regenwater uit het riool te weren. Ook
vinden er dan minder riooloverstorten plaats (de waterkwaliteit van de beken wordt dan
beter) en hoeft er minder geïnvesteerd te worden in bergbezinkbassins of grotere
rioolbuizen. Het dakwater van huizen kan bijvoorbeeld naar zinkputten of naar
vijverpartijen geleid worden. Om dit te stimuleren is het waterschap van plan om
(samen met de Provincie Limburg) een subsidieregeling voor gemeenten in het leven te
roepen.
Regenwater schoon van beek naar bodem
In de brochure “Regenwater schoon naar beek en bodem” (december 2005) geven de
waterbeheerders richtlijnen om afgekoppeld regenwater op een verantwoorde wijze af te
voeren naar beek of bodem. Conform deze brochure dient toename van verhard
oppervlak gecompenseerd te worden. Dit betekent dat:
Het hemelwater tot een neerslaggebeurtenis (regenbui) van eens per 25 jaar (T=25,
31 mm in 45 minuten), opgevangen dient te worden.
Een neerslaggebeurtenis van eens per 100 jaar (T=100, 35 mm in 30 minuten) mag
niet leiden tot wateroverlast.
Een retentie-/infiltratievoorziening dient binnen 24 uur wederom beschikbaar te zijn
voor een volgende neerslaggebeurtenis.
Het hemelwater moet, indien de bodem dit toelaat, geïnfiltreerd worden in de
bodem of anders geretendeerd (bergen) en vertraagd afgevoerd naar
oppervlaktewater.

5.2.3

Huidige situatie
Plangebied
In de huidige situatie is op het tracé van het plangebied al infrastructuur, bestaande uit
wegen en treinrails, aanwezig. Deze infrastructuur zal worden aangepast zodat de tram
hier kan gaan rijden.
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Geohydrologie
Het maaiveld in het projectgebied ligt grofweg tussen de NAP+50 m en NAP+70 m. De
bodem in het gebied is als volgt opgebouwd:

Overige waterbelangen
In het document “praktische vuistregels” voor de watertoets dat is opgesteld door
waterschap Roer en Overmaas wordt aangegeven dat rekening gehouden dient te
worden met de waterbelangen uit de WaterATLAS. Deze belangen zijn:
Oppervlaktewater, regenwaterbuffers, waterkeringen, rivierbed Maas, kanalen,
grondwaterbeschermings- en waterwingebieden en zuiveringstechnische werken. Bij
het waterschap, Rijkswaterstaat en Waterschapsbedrijf Limburg is de benodigde
informatie opgevraagd. In onderstaande afbeelding zijn het tracé (rood) en de
aangeleverde invloedszones en zuiveringstechnische werken weergegeven.
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Het tracé kruist op meerdere plaatsen oppervlaktewaterlichamen. De Maas wordt in het
eerste deel van het tracé gekruist door middel van de bestaande Wilhelminabrug. Ter
hoogte van de Zouwweg kruist het tracé een primaire watergang met daaromheen een
profiel van vrije ruimte. Deze profielen worden niet (verder) aangetast omdat de tramlijn
op reeds bestaande infrastructuur wordt aangelegd.
(Afval) waterketen
Het tracé van de tramlijn kruist op enkele plaatsen zuiveringstechnische werken dan
wel de invloed zones van deze werken. In afbeelding 2 zijn de locaties van de volgende
werken weergegeven:
Rioolgemaal Veemarkt
Leiding Veemarkt – rwzi Bosscherveld
Effluentleiding van rwzi Bosscherveld
5.2.4

Toekomstige situatie
Het geplande tracé omvat de volgende straten:
Begin tracé: centraal station, Spoorweglaan
Wilhelminasingel (Wilhelminabrug over de Maas)
Maasboulevard / Van Hasseltkade
Boschstraat
Bosscherweg
Bij de spoorwegovergang wordt de tram voortgezet over de bestaande
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goederenrails.
Het tracé van dit onderzoek eindigt bij de grensovergang met België.
Het volledige tracé wordt in bestaande wegtracés dan wel op bestaande rails
aangelegd. Daarom zullen de werkzaamheden geen toename van het verhard oppervlak
veroorzaken en geen invloed hebben op de ontwatering in het gebied. Naast de
tramrails worden 3 haltes in reeds verhard gebied en twee onderstations aangelegd. De
onderstations beslaan maximaal 78 m2 per stuk. Daarmee zou het verhard oppervlak in
totaal met maximaal 156 m2 toenemen.
5.2.5

Wateradvies
In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het
bestemmingsplan, inclusief waterparagraaf voorgelegd aan het Waterschap Roer en
Overmaas. Het waterschap heeft geconstateerd dat de waterbelangen correct in het
plan zijn verwerkt en heeft geen verdere opmerkingen op het plan.
Het wateradvies is opgenomen in Bijlage 3.

5.3
5.3.1

Geluid
Algmeen
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor het opstellen van onderhavig
bestemmingsplan, met als doel het in beeld brengen van de akoestische
consequenties van de aanleg van de Tramlijn Vlaanderen-Maastricht en deze te toetsen
aan de normen uit de Wet geluidhinder (bundeling tramtracé met wegen) en Wet
milieubeheer (tramtracé gebruik makend van goederenspoortracé). Het rapport (Bijlage
4) gaat in op het geluidsonderzoek dat op grond van de kaders van de Wet geluidhinder
en de Wet milieubeheer - zoals omschreven in hoofdstuk 2 van het rapport - is
uitgevoerd. Het akoestisch rapport beschrijft de uitgangspunten van het akoestisch
onderzoek, de wetgeving, de resultaten, indien noodzakelijk de mogelijke maatregelen
en de afweging van deze maatregelen en/of het vaststellen van hogere waarden en de
conclusies.
De tramverbinding, met trams met een elektrische aandrijving, wordt vanaf station
Maastricht CS tot aan de kruising van de bestaande goederenspoorlijn
Maastricht-Hasselt met de Bosscherweg binnen het bestaande wegprofiel aangelegd.
Hier rijdt de tram met het gewone wegverkeer mee. Het gaat hierbij om de route
Spoorweglaan, Parallelweg, Sint Maartenslaan, Wilhelminasingel, Wilhelminabrug,
Maasboulevard, Bassin, Boschstraat en Bosscherweg. Ter plaatse waar de
Bosscherweg de goederenspoorlijn Maastricht-Hasselt kruist, rijdt de tram de
goederenspoorlijn richting Belgische grens op. Het juridisch kader voor de tramlijn is
afhankelijk of de tram bundelt met het overige wegverkeer of dat de tram gebruik maakt
van de bestaande goederenspoorlijn.
Tram bundeling met wegen
De geluidwetgeving vanwege wegverkeerslawaai is uitgewerkt in de Wet geluidhinder
(Wgh) en het Besluit geluidhinder. De geluidwetgeving is van toepassing op de aanleg
van een nieuwe weg, de wijziging van een bestaande weg of de realisatie van nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een weg.
Formeel worden er binnen de huidige Wet geluidhinder in principe geen normen gesteld
aan lawaai afkomstig van trams. Zowel in het hoofdstuk wegverkeer (hoofdstuk 6) als
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railverkeer (hoofdstuk 7) als andere hoofdstukken uit de Wet geluidhinder worden geen
specifieke normen voor tramlawaai aangegeven. Ondanks dat trams niet specifiek zijn
genoemd in de Wet geluidhinder, wordt de aanleg van de trambaan op plaatsen waar
deze onderdeel uitmaakt van de (te wijzigen) wegen als reconstructie beoordeeld. Op
plaatsen waar de trambaan niet bundelt met een bestaande weg, wordt de trambaan
getoetst als 'nieuwe situatie'.
Tram op bestaand goederenspoor
Per 1 juli 2012 zijn de Wet modernisering instrumentarium geluidbeleid,
geluidproductieplafonds, vaak aangeduid met Swung-1 (Samen Werken aan de
Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid), en de daarop gebaseerde regelgeving in werking
getreden. Met deze wetgeving is een heel nieuw hoofdstuk 11 (Geluid) in de Wet
milieubeheer (Wm) opgenomen. In dit hoofdstuk zijn regels en normen beschreven die
in acht genomen dienen te worden bij een wijziging van een hoofdspoorweg die is
opgenomen op de geluidplafondkaart. Omdat de spoorlijn op deze plafondkaart is
opgenomen en er wijzigingen aan het bestaande spoortracé worden doorgevoerd,
vormen de regels en normen het wettelijk kader voor het voorliggende onderzoek, voor
zover de tram over het bestaande spoor rijdt.
Rekenresultaten bundeling met wegen (reconstructie)
De geluidsbelastingen ten gevolge van de wegen waar de trambaan wordt aangelegd of
wegen (die als gevolg van het project) fysiek worden gewijzigd, worden per weg of
wegdeel berekend. De geluidsbelastingen zijn berekend voor de situatie 1 jaar voor
wijziging (peiljaar 2014) en de toekomstige situatie, 10 jaar na realisatie/vaststelling
bestemmingsplan (peiljaar 2028).
Boschstraat/Bosscherweg
Uit de rekenresultaten van de Boschstraat/Bosscherweg blijkt dat er voor geen enkele
geluidgevoelige bestemming sprake is van een reconstructie. Er is voor geen enkele
woning of andere geluidgevoelige bestemming sprake van een toename van de
geluidsbelasting. De tram levert een (niet maatgevende) bijdrage op de
geluidsbelasting, maar doordat de verkeersintensiteit op de Boschstraat met circa 8%,
afneemt, neemt de geluidsbelasting vanwege de Boschstraat/Bosscherweg per saldo
af.
Omdat er geen sprake is van reconstructie is verder onderzoek naar maatregelen niet
vereist. Ook is het niet nodig hogere waarden vast te stellen.
Maasboulevard
Uit de rekenresultaten van de Maasboulevard blijkt dat er voor geen enkele
geluidgevoelige bestemming sprake is van een reconstructie. Uit de resultaten kan
worden geconcludeerd dat er vanwege deze weg over het algemeen een afname van de
geluidsbelasting waarneembaar is. De tram levert een niet maatgevende bijdrage op de
geluidsbelasting, maar doordat de verkeersintensiteit op de Maasboulevard met circa
48% afneemt, neemt de geluidsbelasting vanwege de Maasboulevard per saldo af. Bij
de woningen aan de van Hasseltkade neemt de geluidsbelasting met afgerond
maximaal 1 dB toe. Er is echter geen sprake van een reconstructie in de zin van de
Wet geluidhinder.
Omdat er geen sprake is van reconstructie is verder onderzoek naar maatregelen niet
vereist. Ook is het niet nodig hogere waarden vast te stellen.
Wilhelminasingel/Wilhelminabrug
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Uit de rekenresultaten van de Wilhelminasingel/Wilhelminabrug blijkt dat er voor geen
enkele geluidgevoelige bestemming sprake is van een reconstructie. Ook voor deze
weg is er over het algemeen een afname waarneembaar. Voor een aantal woningen is
sprake van een lichte toename van afgerond maximaal 1 dB (nabij afslag tram richting
Sint Maartenslaan). De tram levert een (niet maatgevende) bijdrage op de
geluidsbelasting, maar doordat de verkeersintensiteit op de Wilhelminasingel en
Wilhelminabrug afneemt met respectievelijk circa 11 en 4%, blijft de toename beperkt
tot maximaal (afgerond) 1 dB.
Omdat er geen sprake is van reconstructie is verder onderzoek naar maatregelen niet
vereist. Ook is het niet nodig hogere waarden vast te stellen.
Sint Maartenslaan
Uit de rekenresultaten van de Sint Maartenslaan blijkt dat er voor geen enkele
geluidgevoelige bestemming sprake is van een reconstructie. De toename bedraagt
maximaal afgerond 1 dB ter hoogte van de woningen Wilhelminasingel 42C t/m 50E.
Ook voor deze weg is er over het algemeen (voor de meeste woningen) een lichte
afname waarneembaar. De tram levert een (niet maatgevende) bijdrage op de
geluidsbelasting, maar doordat de verkeersintensiteit op de Maasboulevard afneemt
met circa 25%, neemt ook vanwege de Maasboulevard de geluidsbelasting per saldo
af.
Omdat er geen sprake is van reconstructie is verder onderzoek naar maatregelen niet
vereist. Ook is het niet nodig hogere waarden vast te stellen.
Parallelweg
Uit de rekenresultaten van de Parallelweg blijkt dat er voor geen enkele geluidgevoelige
bestemming sprake is van een reconstructie. Ook voor deze weg is er over het
algemeen een afname waarneembaar. De tram levert een (niet maatgevende) bijdrage
op de geluidsbelasting, maar doordat de verkeersintensiteit op de Parallelweg met circa
30% afneemt, neemt ook de geluidsbelasting per saldo af . Voor één gebouw (Sint
Maartenslaan 1) neemt de geluidsbelasting toe met afgerond maximaal 1 dB. De
toename wordt veroorzaakt doordat bij bochten door de ruime boogstraal van de tram
dichter bij de woningen komt te liggen. Omdat er geen sprake is van reconstructie is
verder onderzoek naar maatregelen niet vereist. Ook is het niet nodig hogere waarden
vast te stellen.
Spoorweglaan
Uit de rekenresultaten van de Spoorweglaan blijkt dat er voor geen enkele
geluidgevoelige bestemming sprake is van een reconstructie. Ook voor deze weg is er
over het algemeen een afname waarneembaar. De tram levert een (niet maatgevende)
bijdrage op de geluidsbelasting, maar doordat de verkeersintensiteit op de
Spoorweglaan over het grootste gedeelte aanzienlijk afneemt, neemt ook de
geluidsbelasting voor de meeste geluidgevoelige bestemmingen af. Voor een aantal
woningen aan het Stationsplein (1a,1b en 1c) neemt echter de geluidsbelasting met
afgerond maximaal 1 dB toe. Omdat er geen sprake is van reconstructie is verder
onderzoek naar maatregelen niet vereist. Ook is het niet nodig hogere waarden vastte
stellen.
Saneringswoningen
Binnen dit project worden saneringssituatie meegenomen indien er vanwege de
desbetreffende weg of wegdeel sprake is van een reconstructie. Indien er geen sprake
is van een reconstructie vanwege de weg waarvoor ook een saneringssituatie aanwezig
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is, wordt de saneringssituatie niet binnen dit project opgelost. Omdat er geen sprake is
van reconstructie, worden de saneringssituaties niet meegenomen binnen dit project.
Indirecte effecten (Artikel 99 Wgh)
In artikel 99 lid 2 van de Wgh is opgenomen dat indien redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat de reconstructie van een weg zal leiden tot een toename van de
geluidsbelasting van 2 dB of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg,
het akoestisch onderzoek ook betrekking heeft op die andere wegen. Concreet houdt
dit in dat bij de aanwezigheid van een relevante toename als gevolg van het plan van
afgerond 2 dB voor wegen waarop geen fysieke wijzigingen zijn voorzien, het effect van
maatregelen moet worden onderzocht. Het effect van de tram(baan) zelf wordt beperkt
tot het tramtracé en zal niet leiden tot een toename van de geluidsbelasting buiten het
onderzoeksgebied. Ook is er geen relevant akoestisch effect te verwachten door het
wijzigen van verkeersstromen/verkeersintensiteit op wegen buiten het
onderzoeksgebied als direct gevolg vanwege het project.
Rekenresultaten bundeling spoor (geluidregister)
In de situatie waarbij naast de prognose voor goederentreinen op het spoor ook trams
op de spoorlijn gaan rijden, zal de geluidsbelasting op de GPP punten ten opzichte van
de situatie zoals berekend bij (initiële) GPP vaststelling toenemen en leiden tot een
overschrijding van de vastgestelde GPP waarden. Omdat er tijdens initiële GPP
vaststelling praktisch geen rekening is gehouden met een intensiteit op de spoorlijn, is
er een GPP is vastgesteld van 52 dB. Het betreft hier een minimale plafondwaarde. De
toename vanwege de prognose (het tramverkeer inclusief het goederenvervoer) inclusief
de snelheidswijziging leidt tot een overschrijding van de vastgestelde GPP's langs
zowel de oost- als westzijde van het gehele beschouwde spoortracé. Zowel de tram als
de goederen leveren een bijdrage voor de aanwezige overschrijding.
Conclusie
Uit de rekenresultaten blijkt dat er ter plaatse van geen enkele geluidgevoelige
bestemming sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De
toename van de geluidsbelasting ten opzichte van de grenswaarde bedraagt maximaal
1 dB. Omdat er geen sprake is van een reconstructie, is het niet nodig
geluidmaatregelen te treffen. Omdat er geen sprake is van een reconstructie is het niet
nodig de saneringssituaties binnen het onderzoeksgebied op te lossen binnen dit
project.
Ook leidt de aanleg van de trambaan niet tot relevant hogere geluidsbelastingen langs
wegen elders, buiten het onderzoeksgebied (indirecte gevolgen). Ook hier is het niet
nodig geluidsmaatregelen te treffen.
Uit de rekenresultaten op de referentiepunten blijkt dat er een overschrijding van de
GPP's aanwezig is. Het treffen van bronmaatregelen wordt als niet doelmatig
beschouwd. Uit aanvullende berekeningen voor woningen/woonboten die het dichtst
langs het spoortracé liggen, blijkt dat er voor geen enkele woning een hogere
geluidsbelasting wordt berekend dan de grenswaarde van 55 dB. Ook voor de
woonboten aan het Jaagpad-west zijn er geen overschrijdingen aanwezig. De hoogste
geluidsbelastingen treden op ter plaatse van woningen aan de Gebroeders van
Eyckstraat (maximaal 55 dB).
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5.3.2

Booggeluid
Booggeluid is het hoog frequente gepiep/geknars dat soms bij railverkeer gehoord kan
worden. Indien booggeluid ontstaat, wordt dit vaak (maar niet uitsluitend) veroorzaakt
door spoor- en trammaterieel met een starre as, waarbij het wiel op de buitenste
spoorstaaf (buitenbeen) een grotere afstand moet overbruggen dan het wiel op de
binnenste spoorstaaf (binnenbeen). Doordat het wiel op de buitenste spoorstaaf feitelijk
een grotere afstand moet overbruggen, maar door de starre as niet sneller kan draaien,
schuift het buitenste wiel schoksgewijs over het spoor (“stick-slip” beweging). De
stick-slip beweging veroorzaakt hoge trillingsniveaus in spoorstaaf en geluid, waardoor
het hoog frequente gepiep/geknars ontstaat.
Voor booggeluid is een separate memo "Aanvulling MER TVM: Geluidseffecten
Booggeluid" opgesteld (zie Bijlage 2).
Of en in welke mate booggeluid op kan treden bij een passage van een tram, is op
voorhand niet te voorspellen. Er zijn geen betrouwbare (reken)modellen voorhanden die
het ontstaan van booggeluid kunnen voorspellen of die kunnen berekenen welke
niveaus er op treden. Er zijn in totaal acht relevante locaties gekozen waar mogelijk
booggeluid zou kunnen ontstaan door aanwezigheid van wissels of de aanwezigheid
van een relatief krappe bocht. Voor deze locatie zijn berekeningen uitgevoerd. De
akoestische gegevens (de booggeluidemissie) zijn hierbij gehanteerd van
geluidsmetingen aan soortgelijk Citadis materieel voor het TramPlusproject in
IJsselmonde.
Zoals aangegeven in de memo is het op voorhand moeilijk aan te geven, waar en in
welke mate (niveaus) er booggeluid kan ontstaan. In deze memo is hiervoor een
(indicatieve) werkwijze gehanteerd waarbij een indicatie wordt gegeven van de mogelijk
te verwachten piekniveaus bij de dichtstbij gelegen woningen.
Uit de berekeningsresultaten volgt dat – indien er booggeluid optreedt – op basis van de
aangehouden uitgangspunten geluidniveaus vanwege booggeluid bij woningen kunnen
optreden van tussen de 75 en 97 dB(A). Het gaat hierbij om (bij benadering) de niveaus
die vanwege booggeluid mogelijk te verwachten zijn.
Binnen het project TVM zal getracht worden om het ontstaan van booggeluid zoveel als
mogelijk te voorkomen, eventueel door het treffen van maatregelen. De vervoerder (“De
Lijn”) heeft als eis opgenomen dat de in te zetten tramvoertuigen op de tramverbinding
Hasselt – Maastricht worden voorzien van een installatie voor wielflenssmering. Met
deze maatregel zal in ieder geval het aantal keren dat booggeluid ontstaat, worden
verminderd en zal er – in de gevallen dat er booggeluid optreedt - een aanzienlijke
reductie van 10 à 15 dB worden verkregen op het booggeluid. Met deze maatregel
nemen de piekniveaus en het aantal keren dat deze pieken optreden af, waardoor er
minder hinder en slaapverstoring vanwege booggeluid optreedt langs het tramtracé.
Indien na realisatie van de tramlijn mocht blijken dat er andere maatregelen ter
voorkoming/vermindering van booggeluid doelmatig zijn, kan naderhand (dus na aanleg
van de tramlijn) worden afgewogen of aanvullende maatregelen toegepast gaan worden.
Indien de te verwachten effecten van 10 à 15 dB worden gecombineerd met de eerder
aangegeven geluidniveaus van die vanwege booggeluid bij woningen kunnen optreden,
nemen de piekniveaus af tot circa 65 en 85 dB(A). Deze niveaus verhouden zich tot
niveaus die bij een passage van auto’s op een verkeersweg (65 dB(A) tot een passage
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van een hinderlijke zware vrachtwagen (85 dB(A)). Vanwege het hoogfrequente karakter
in combinatie met het impulsachtige karakter zullen de optredende niveaus die
ontstaan vanwege booggeluid mogelijk door mensen als zeer hinderlijk worden ervaren.

5.4

Bodem
Het doel van de quickscan (het vooronderzoek) is te bepalen of de locatie al dan niet
verdacht is met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging door het
verzamelen van relevante informatie over de voorgenomen locatie van de tramlijn.
Hiervoor zijn de door de gemeente Maastricht ter beschikking gestelde dossiers
worden bestudeerd.
De quickscan bodemkwaliteit wordt uitgevoerd op basis van NEN 5725 (Strategie voor
het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, en nader onderzoek, Nederlands
Normalisatie-instituut, 2009). Op basis van de informatie uit het vooronderzoek wordt
afhankelijk van het vermoeden over de aanwezigheid van een bodemverontreiniging een
(deel)locatie geclassificeerd als 'verdacht' of 'onverdacht'. Op basis van deze
classificatie wordt een hypothese geformuleerd, welke vervolgens aan de hand van het
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 kan worden
getoetst, indien noodzakelijk. Een eventuele verdenking voor asbest in de bodem kan
worden getoetst door middel van een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707.
In het kader van de quickscan (het vooronderzoek) zijn voor de onderzoekslocatie de
volgende bronnen geraadpleegd:
Eventuele aanwezige hinderwet- of milieuvergunningen.
Eventuele aanwezige bouwvergunningen.
Uitgevoerde bodemonderzoeken, op de onderzoekslocatie en in de directe
omgeving.
Archief boven- en ondergrondse tanks.
Informatie betreffende stortplaatsen, ophogingen, slootdempingen
De quickscan bodemkwaliteit die is uitgevoerd op basis van NEN 5725 wordt daarmee
aangemerkt als een ‘beperkt’ vooronderzoek. Verder wordt opgemerkt dat in afwijking
van de NEN 5725 niet alle bodemonderzoeken zijn bestudeerd die in de directe
omgeving zijn uitgevoerd, maar dat alleen is gekeken naar de onderzoeken die zijn
uitgevoerd t.p.v. (een deel van) de huidige onderzoekslocatie. Reden hiervoor is dat er
slechts plaatselijk grondverzet zal plaatsvinden en dan met name tot 1 m-mv.
Activiteiten en eerder aangetoonde verontreinigingen op belendende percelen zullen
geen invloed hebben (gehad) op de kwaliteit van de vrijkomende grond ter plaatse van
de huidige onderzoekslocatie.
Een terreininspectie / interview is, in afwijking van de NEN 5725 in dit kader niet
uitgevoerd, omdat er in dit stadium weinig aanvullende informatie uit naar voren zal
komen, gezien het gebruik van het grootste gedeelte van de onderzoekslocatie als
openbare weg.
Conclusie
Uit de resultaten van de quickscan bodemkwaliteit blijkt dat de kwaliteit van de bodem
ter plaatse van het toekomstige tracé van de tramlijn, met name beïnvloed is door de
diffuse verontreinigingen die in het stedelijk gebied van de gemeente Maastricht worden
aangetroffen, veroorzaakt door de ophoging met puin en ander bodemvreemd materiaal.
Plaatselijk kan deze ophooglaag enkele meters dik zijn en licht tot sterk verontreinigd
zijn met vooral zware metalen en/of PAK. Deze verontreinigingen worden grotendeels
beschouwd als een gebiedseigen verontreiniging, maar kunnen plaatselijk een
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niet-gebiedseigen kwaliteit hebben. Hierbij zal de grond hoogstwaarschijnlijk binnen de
kwaliteitsklasse ‘Industrie’ vallen (voor zover deze niet is beïnvloed door puntbronnen)
maar plaatselijk ook als ‘Niet toepasbare grond’ worden aangemerkt. Verder kunnen in
de ophooglaag asbestverdachte materialen aanwezig zijn.
Ter plaatse van de Maasboulevard is een groot deel van de oorspronkelijke ophooglaag
gesaneerd. Verwacht wordt dat de bodemkwaliteit (van de aanvulgrond) ter plaatse
aanmerkelijk beter zal zijn dan die in het overige stedelijk gebied. Dit zal echter wel
geverifieerd moeten worden, indien er grondverzet plaatsvindt. Op basis van de
bodemfunctieklassenkaart is de verwachte kwaliteit van eventueel vrijkomende grond
'Wonen'.
Buiten het stedelijk gebied is het toekomstige tracé van de tramlijn gelegen ter plaatse
van de bestaande spoorlijn. Ter plaatse is er sprake van een ballastbed. Hieronder kan
met zware metalen en/of PAK licht tot sterk verontreinigde grond aanwezig zijn.
Om deze reden is het noodzakelijk om overal waar er grondverzet gaat plaatsvinden de
bij de Wet Bodembescherming (Wbb) behorende procedures te doorlopen en af te
stemmen met het bevoegd gezag (Gemeente Maastricht) welke
onderzoeksinspanningen verricht moeten worden. Hierbinnen dient tevens rekening
gehouden te worden met eventueel onderzoek naar asbest in de bodem. Indien er
gewerkt wordt in de aanwezige diffuse bodemverontreinigingen, de bodem niet sterk
verontreinigd is met andere parameters én er is sprake van tijdelijke uitname kan, na
afstemming met het bevoegd gezag, gekozen worden voor een BUS-melding in het
kader van tijdelijke uitname. In het geval dat er (>25 m3) (sterk) verontreinigde grond
afgevoerd zal moeten worden zal een BUS-melding (sanering) of saneringsplan
noodzakelijk zijn. Eventueel toe te passen grond dient te voldoen aan de functieklasse
uit de Bodemfunctieklassenkaart, in dit geval 'Wonen' of 'Industrie', afhankelijk van de
locatie.
Het grondverzet zal met name plaatsvinden ter plaatse van de 3 toekomstige haltes, bij
de aanleg van portalen in zowel het buiten- als binnenstedelijk tracé, en bij de
vernieuwing van de Sint Maartenslaan. Ook bij de aanleg van de twee onderstations
zullen werkzaamheden in de grond uitgevoerd worden. Bij deze en alle overige
ontwikkelingen waarbij er graafwerkzaamheden in de grond plaatsvinden zal er dus
rekening gehouden moeten worden met een onderzoeksinspanning om de kwaliteit van
de te verzetten grond te bepalen en een proceduretijd voor een eventuele in te dienen
BUS-melding of saneringsplan indien in een geval van ernstige bodemverontreiniging
gegraven zal worden.
Bij de locatie van het onderstation te Bosscherveld wordt verder nog geadviseerd ter
plaatse van de locatie van het voormalige tankcluster de ondergrond en het grondwater
te onderzoeken op minerale olie en vluchtige aromaten. Indien graafwerkzaamheden
zullen plaatsvinden ter plaatse van de openbare weg ter hoogte van de panden
Spoorweglaan 18-20 en Parallelweg 57-59, wordt geadviseerd te bepalen of de
verontreinigingen met minerale olie en/of vluchtige aromaten zich hebben verspreid tot
de locaties waar de graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
Ter plaatse waar de rails enkel in het asfalt worden gefreesd, vindt hoogstwaarschijnlijk
geen grondverzet plaats. In dat geval hoeft er geen aanvullend onderzoek verricht te
worden of procedures in het kader van de Wbb gevolgd te worden. Wel wordt
geadviseerd om een asfaltonderzoek conform de richtlijnen in de CROW, publicatie 210
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uit te laten voeren om de teerhoudendheid van het (vrijkomende) asfalt te laten bepalen.
Het bovenstaande geldt alleen indien de ontgraving en/of graafwerkzaamheden in de
onverzadigde zone plaatsvinden. Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden tot
beneden de grondwaterspiegel (ca. 3,5-4,5 m-mv.), of ten behoeve van de
werkzaamheden bemaling van het grondwater noodzakelijk is, zullen aanvullende
inspanningen verricht moeten worden om de kwaliteit van het grondwater te bepalen.
Ter plaatse van het toekomstige tracé kan namelijk sprake zijn van (grootschalige)
verontreinigingen in het grondwater. De kans hiervoor is met name aanwezig in de
omgeving van het Stationsplein en Duitse Poort, waar pluimen van grootschalige
VOCl-verontreinigingen, afkomstig van enkele voormalige chemische wasserijen,
kunnen voorkomen. Ook ter plaatse van de Industrieweg kunnen verontreinigingen in
het grondwater (zoals cyanide en VOCl) aanwezig zijn, afkomstig van de naastgelegen
industrieterreinen (waaronder de fabriek van Ciba-Geigy) en stortplaats Belvédère aan
de Industrieweg en Sortieweg.

5.5

Geurhinder
Het nationale geurbeleid is in fases ontwikkeld. Al deze fases hebben sporen
achtergelaten in beleidsstukken en vergunningen. Als graadmeter voor geurhinder wordt
de brief van VROM van 30 juni 1995 aan de provincies en gemeenten gehanteerd.
Hierin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:
als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
nieuwe hinder moet worden voorkomen;
als er wel hinder is, worden maatregelen getroffen op basis van het BBT-principe.
Een zeer belangrijk aspect van deze brief is de decentralisatie van het geurbeleid. Aan
gemeenten en provincies is de bevoegdheid toegekend om zelf (gemotiveerd) een
geurbeleid vast te stellen en hiernaar te handelen. De wijze waarop dit beleid moet
worden vormgegeven is niet aangegeven. Ook dit is gedecentraliseerd. De thematische
beleidsprincipes van de gemeente Maastricht zijn als volgt:
het voorkomen van nieuwe geuremissie waardoor nieuwe hinder ontstaat.
het voorkomen van de vestiging van meer mensen in een geurbelast gebied.
Binnen het plangebied zijn enkele geurcontouren gelegen van inrichtingen.
Deze geurcontouren zijn in dit bestemmingsplan geregeld en op de verbeelding en in de
regels opgenomen als 'milieuzone - geurzone'.

5.6
5.6.1

Externe veiligheid
Algemene visie op externe veiligheid inzake de Tramlijn
Als men puur naar wet- en regelgeving en het beleid kijkt, dan kan voor de uitwerking
van het onderwerp externe veiligheid rondom de aanleg en exploitatie van de nieuwe
tramverbinding een beknopte rapportage genoeg zijn. Dat hangt samen met twee
redenen:
Mobiele objecten, c.q. reizigers en personeel in de tram behoren niet tot de
kwetsbare of beperkt kwetsbare bestemmingen die bij risicoanalyses voor de
externe veiligheid meetellen. Evenmin zijn tramhaltes als zodanig benoemd.
De fysieke traminfrastructuur, inclusief de onderstations, geldt niet als inrichting (of
risicobron) waarvoor een risicoanalyse is voorgeschreven.
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Bij strikte invulling van deze formele criteria is externe veiligheid een klein
aandachtsgebied. Het is evenwel nuttig en verstandig om in kaart te brengen, welke
risicobronnen op en nabij het geplande tramtraject aanwezig zijn en om de
bescherming van de groep inzittenden in gedachten te hebben. Tevens is het nuttig om
de locatie van onderstations in hun omgeving te beoordelen op de aanwezigheid van
(beperkt) kwetsbare bestemmingen, omdat deze installaties tot incidenten kunnen
leiden zoals een brand. In de praktijk in andere steden komt dat ook voor.
Ter toetsing aan het beleid van de Gemeente Maastricht is een leidraad (Beleidsvisie
Externe Veiligheid Maastricht, april 2012) beschikbaar. Deze Beleidsvisie is gekoppeld
aan de twee belangrijkste risicomaten in Nederland, het PR en het GR.
Plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu
en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van een
ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit. Het plaatsgebonden
risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen tussen risicobron en (beperkt)
kwetsbaar object.
Het groepsrisico (GR) is een maat die aangeeft hoe groot de kans is dat een groep
personen tegelijk het slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
groepsrisico is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting die
ontstaat door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Samen met plaatsgebonden
risico beschrijft het groepsrisico de mate van externe veiligheid van aanwezigen
rondom een risicovolle activiteit.
De toekomstige aanwezigheid van traminfrastructuur en voertuigen met een bepaald
aantal personen daarin brengt geen wijziging in plaatsgebonden risico (PR) en
groepsrisico (GR) met zich mee.
Voor de tramverbinding Vlaanderen-Maastricht is in dit bestemmingsplan geen
afzonderlijke afweging ten aanzien van het groepsrisico opgesteld. Deelnemers aan het
openbaar vervoer behoren niet tot de groepen van kwetsbare bestemmingen en beperkt
kwetsbare bestemmingen uit het externe veiligheidsbeleid en zij dragen daarom niet bij
aan wijzigingen van het bestaande groepsrisico.
Tevens zijn er geen rekenregels beschikbaar om het (sterk wisselende) aantal reizigers
in te passen in de GR-berekening, noch over de invloed van rijsnelheid/verblijfstijd bij
het passeren van een gebied met een risicobron.
5.6.2

Risicobronnen langs het traject
Voor een zinvolle inventarisatie is het nuttig om de aanwezigheid van de volgende typen
risicobronnen te beschouwen:
1. Inrichtingen met gevaarlijke stoffen (BRZO en BEVI-bedrijven)
2. Categoriale inrichtingen zoals LPG-tankstations
3. Eventuele andere relevante inrichtingen (nucleair e.d.)
4. Aardgasleidingen
5. Buisleidingen overig
6. Wegen
7. Spoorwegen
8. Vaarwegen
9. Windturbines
Het invloedsgebied is voor iedere bron verschillend. Afhankelijk van de aanwezige
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afstand zal een bron hier al dan niet aangewezen worden.
1) Inrichtingen met gevaarlijke stoffen (BRZO en BEVI-bedrijven).
De Risicokaart (opname 19 april 2013) vermeldt in de omgeving van de ontworpen
tramlijn geen BRZO-bedrijven. Die liggen alleen aan de Ankerkade en de Fregatweg, op
ruime afstand van het traject. BEVI-bedrijven en vergelijkbare inrichtingen (zoals
ARIE-bedrijven) die op minder dan 400 meter liggen zijn:

Tabel: Overzicht inrichtingen met gevaarlijke stoffen
2) Categoriale inrichtingen zoals LPG-tankstations
Het enige LPG-tankstation dat niet al te ver ligt is het tankstation van Tinq aan de
Brusselseweg 780, op ongeveer 280 meter van (het viaduct) van de goederenspoorlijn.
Ammoniak-gekoelde typen inrichtingen, zoals ijsbanen, zijn niet aanwezig. Wel
vermeldenswaard is het rangeerterrein van Maastricht, zie bij spoorwegen.
3) Eventuele andere inrichtingen
Onder deze categorie hadden de gasdrukregelstations ook kunnen worden genoemd,
maar deze zijn al onder nr.1 vermeld. Andere typen zijn niet bekend. Overigens, de
aandacht bij externe veiligheid richt zich op de zwaarste categorie van gasinstallaties,
niet op het onderliggende net dat zich in de wijken en huizen zelf bevindt. De gasdruk
is daar aanzienlijk lager. Het gasverdeelpunt op de Maasboulevard valt daardoor
bijvoorbeeld buiten de scope.

Gasverdeelpunt Maasboulevard
4) Aardgasleidingen
Het traject kent 2 plekken waar het tramtracé hogedruk-aardgasleidingen kruist:
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De gasleiding {Codering Gasunie: Z-500-15-KR-007} loopt parallel aan de
Franciscus Romanusweg en kruist het tramtracé ter hoogte van de
Wilhelminasingel.
De gasleiding {Codering Gasunie: Z-500-15-KR-011 en -012} loopt gedeeltelijk met
het goederenspoortraject mee. De leiding loopt vanaf het BASF-terrein door de
Savelstraat in noordelijke richting en loopt mee met de kromming van de
Savelstraat, komt vervolgens loodrecht naar de Industrieweg en goederenspoorlijn
toe, loopt dan 240 meter met de Industrieweg en goederenlijn mee naar het
noorden, en volgt verder de Sillebergweg. Bij het tunneltje bij de overgang van de
Industrieweg naar de Sillebergweg is er opnieuw een kruising met het tramtraject,
ook al ligt het traject op een dijk.
Ter hoogte van de Duitse Poort en de Heugemerstraat ligt een voormalige
Gasunieleiding die is overgedragen aan Enexis. Deze leiding kruist het tramtracé niet.
Voor de gasleidingen geldt een belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijden van
de leiding waar geen objecten zijn toegestaan.
5) Buisleidingen overig
De Risicokaart meldt geen buisleidingen voor overige stoffen.
6) Rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen - vervoer
gevaarlijke stoffen
De enige Rijksweg in de omgeving, de A2, loopt op termijn in de nieuwe tunnel. De
kortste afstand tussen tramtraject (nabij NS-station) en A2 is bovendien vele honderden
meters. Aan het vervoer op de A2 hoeft hier geen aandacht te worden geschonken.
De Risicokaart geeft verder de volgende informatie:

7) Spoorwegen - vervoer gevaarlijke stoffen
We beschouwen hier drie spoorgebieden, te weten de spoorlijnen voor doorgaand
vervoer door Maastricht, het plaatselijke rangeerterrein en de goederenspoorlijn tussen
Maastricht en Lanaken.
A. Doorgaand vervoer door Maastricht
De regionale, chemische industrie (DSM, SABIC) is mede-afhankelijk van
spoorvervoer van gevaarlijke stoffen van en naar de fabrieken. In het verleden is de
spoorlijn Geleen-Maastricht-Eijsden met sterk wisselende volumes gebruikt. In
2003 zagen we hier nog 1150 wagons brandbare gassen [A], 500 wagons toxische
gassen [B2], 400 wagons acrylonitril [D3] en 100 wagons toxische vloeistoffen
[D4]. In 2010 was de stroom sterk terug gelopen, naar alleen 150 wagons toxische
gassen. Voor de toekomst is in het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen volgens
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de Circulaire RNVGS gereserveerd:
- Brandbare gassen, categorie A:
3000 ketelwagens/jaar
- Toxische gassen, categorie B2:
3500 ketelwagens/jaar
- Zeer brandbare vloeistoffen: C3:
400 ketelwagens/jaar
Dit betreft maxima van de vervoersstroom om de risico's te kunnen reguleren. Naar
verwachting worden in de praktijk lagere aantallen vervoerd. De onderlinge afstand
tussen de traminfrastructuur en de spoorinfrastructuur is in de orde van 15 tot 60
meter, afhankelijk van het gebruikte spoor. Vanwege het aantal C3-wagons dat ver
onder het criterium van 3500 eenheden ligt, is geen PAG
(plasbrandaandachtsgebied) toegewezen aan het traject. Overigens rijden de
goederentreinen ter hoogte van het station verplicht met een lage snelheid.
B. Rangeerterrein
De omvang van het rangeerproces is sterk afgenomen ten opzichte van de periode
voor 2000. Destijds was Maastricht een zogeheten PAGE-emplacement, hetgeen
betekende dat het onder dat landelijke veiligheidsproject extra aandacht kreeg,
vanwege de aanwezige hoeveelheden stoffen. Momenteel is dit nauwelijks het
geval. Navraag bij ProRail leert dat er momenteel niet tot zeer incidenteel
gerangeerd wordt, en dat dit in de toekomst zo zal blijven.
C. De goederenspoorlijn naar Lanaken
Deze goederenlijn, tot medio jaren '50 onderdeel van een reizigerslijn van
Maastricht naar Hasselt en later tot 1990 nog in gebruik als goederenlijn tot aan
Lanaken, is in recente jaren opgeknapt en geactiveerd. Er zijn geen aanwijzingen
dat er ook gevaarlijke stoffenvervoer zal gaan plaatsvinden. De Circulaire RNVGS
(Basisnet) noemt de lijn niet.
8) Vaarwegen - vervoer gevaarlijke stoffen
Het tramtraject passeert de Maas via de Wilhelminabrug, en loopt parallel aan de
Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Industrieweg. De binnenvaart over de Maas
omvatte ten tijde van de Risicoatlas Hoofdvaarwegen (2002) de volgende eenheden: 26
GF3, 200 LF1 en 40 LF2. Over de Zuid-Willemsvaart, die hier zijn beginpunt heeft, zijn
geen binnenvaarttankers geteld.
Het Basisnet Water en de Circulaire RNVGS beschouwen de Maasroute ten noorden
van Maastricht (Julianakanaal), en niet het gebied tussen Eijsden en
Maastricht-Centrum.
5.6.3

Prioritering
In het bovenstaande zijn negen typen risicobronnen geïnventariseerd. Ze verschillen
sterk in relevantie voor TVM, vanwege de afstanden, het type gevaar of de tijdsperiode
dat een tram er in de buurt is (bijv. kruisende versus parallelle infrastructuur). Daarom
worden alleen de belangrijkste aandachts- en aanknopingspunten nu verder besproken.
Deze punten kunnen zowel verband houden met de aanlegperiode dan wel de
gebruiksfase.
De prioritering leidt tot de volgende lijst:
I De aardgasleidingen
II De spoorlijn Geleen-Maastricht-Eijsden
III De gemeentelijke weg Boschstraat-Bosscherweg.
IV De bedrijven BASF en SAPPI
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Alle overige bronnen kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen een rol gaan spelen voor
(personen) binnen het tramverkeer. We achten de kans op een calamiteit met directe
effecten klein genoeg om er geen nadruk op te hoeven leggen.
I Aardgasleidingen (zie boven bij nr. 4)
Het aanleggen van traminfrastructuur, al betreft het slechts het plaatsen van
bovenleidingsportalen, verenigt zich niet eenvoudig met de aanwezigheid van
hogedruk-aardgasleidingen. De kans op schade bij graafwerkzaamheden is niet
uitgesloten en is een acute bedreiging van de veiligheid. Ook wanneer men 'ondiep' in
de grond bewerkingen uitvoert, zoals het verplaatsen van grond/aarde/zand, is het risico
op een probleem al aanwezig.
De Grondroerdersregeling {WION, Wet informatieve-uitwisseling ondergrondse netten}
dient te voorkomen dat er feitelijke incidenten kunnen ontstaan. Deze kent minimaal
een administratieve kant, d.w.z. een meldplicht, maar in dit geval is het zeer
aanbevelenswaardig om actief en vroegtijdig met de Gasunie te communiceren en te
overleggen over alle plannen en acties.
In een veel later stadium, namelijk tijdens de exploitatie van de TVM kan er ooit een
incident plaatsvinden in de gas-infrastructuur. Deze zou onder ongelukkige condities,
kunnen plaatsvinden in de nabije aanwezigheid van een tram met passagiers. Een
fataal, spontaan incident is echter zó uitzonderlijk, dat dit een restrisico betreft dat ook
op zeer vele plaatsen elders in Nederland bestaat en geaccepteerd is.
II Doorgaand spoorvervoer langs Maastricht (zie boven bij nr. 7a)
Een eventueel ongeval met ketelwagens met gevaarlijke stoffen op de spoorlijn zou
kunnen leiden tot het vrijkomen van 40 tot 60 ton van een brandbare, explosieve of
toxische stof. In dat geval is acuut levensgevaar voor reizigers in trams of op de halte
aanwezig. De afstand is te kort om voldoende beschermd te zijn. Vluchten is dan de
enige optie om nog te ontkomen. Zulke ernstige incidenten zijn in de casuïstiek bijna
uniek (Boxtel, 1989 ; Kijfhoek 2011). Maar ook dreiging van een calamiteit (op de
spoorbaan wel een botsing of ontsporing, maar - nog - geen lekkage) is voldoende om
te willen vluchten. Daarom is het noodzakelijk om trams snel en effectief te kunnen
ontgrendelen voor dergelijke noodsituaties.
Deze aanbeveling is conform het externe veiligheidsbeleid van de gemeente. In de
beleidsvisie stelt de gemeente Maastricht:
Te beschermen bedrijven en burgers
Het veiligheidsbeleid in Nederland voorziet erin dat een 'overheid' ten minste een basisbescherming
biedt. Een verantwoorde omgang met veiligheid is echter ieders verantwoordelijkheid. Dit betekent dat
de 'gebruikers' van een risicovol gebied zich bewust moeten zijn van de risico's in dat gebied, en kennis
moeten hebben van de juiste handelingsperspectief om zoveel mogelijk zelfredzaam te kunnen
opereren. De in deze Beleidsvisie voorgestane samenwerking voorziet in handvatten om dit juiste
handelingsperspectief te kunnen bieden.

III Tankwagens door de Boschstraat/Bosscherweg (zie boven bij nr. 6)
Omdat er LF2-vervoer (vermoedelijk: benzine) plaatsvindt binnen het stadsverkeer, is
een ongeval in de nabijheid van een tram voorstelbaar. In het ergste geval raken ze
elkaar. Ter vergelijking, in Bredene bij de kusttram van De Lijn in West-Vlaanderen,
botsten in mei 2012 een tram en een vrachtwagen met gasflessen op elkaar, met veel
schade en enkele lichtgewonden tot gevolg. Bij incidenten met het wegverkeer van
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gevaarlijke stoffen geldt vanzelfsprekend dat snel vluchten noodzakelijk is. Opnieuw is
de aanbeveling, om ontgrendeling mogelijk te maken, niet alleen via de bestuurder,
maar ook autonoom.
IV De passage van het BASF-terrein van het SAPPI-terrein (zie boven bij nr. 1)
De productie bij BASF (ex Ciba) is vooral gericht op vaste stoffen. Deze kunnen giftig
zijn. Het vrijkomen ervan bij incidenten zal niet snel tot een grote verspreiding in de
omgeving leiden. Voor het productieproces zijn ook organische vloeistoffen nodig,
waaronder zeer brandbare verbindingen. Bij een scenario van een zeer grote brand is
het tramverkeer in direct en ernstig gevaar. Normaliter gaat het hier op de
goederenspoorlijn om doorgaand vervoer bij hogere snelheid. Signalering van een
dergelijk brandscenario is aannemelijk en anticiperen (tijdig stoppen of snel verder
rijden) kan volstaan om niet in grote problemen te hoeven komen.
Bij SAPPI is het primaire product (pulp/papier) geen gevaarlijke stof. De opslag van
chemicaliën bij SAPPI is ervoor verantwoordelijk dat er toch aandacht is voor externe
veiligheid. Omdat de tramhalte Belvédère op ongeveer 150 meter van het SAPPI-terrein
is gepositioneerd, is het raadzaam om daar rekenschap van te hebben, maar de
risico's op die plek zijn zeer gering. De 10-6 contour van SAPPI is slechts 20 meter
(Risicokaart).
5.6.4

Onderstations voor de stroomvoorziening van het tramverkeer
Ondanks dat onderstations niet onder enige regeling vallen vanuit de externe veiligheid
(zoals BEVI en REVI), is het inherent veiliger om deze gebouwen op zekere afstand te
houden van personen. Een incident met gevolgen buiten het onderstation is niet voor
100% uitgesloten.
De planning is nu om één onderstation aan te leggen nabij de kruising Fort-Willemweg/
Industrieweg en één nabij het NS-station, ten zuiden van toren van De Colonel. De
exacte plek ligt bij voorkeur met een vrije ruimte eromheen van meer dan 15 meter tot
bebouwing. Een eventuele brand is dan zoveel mogelijk beheersbaar. Onderstations
zijn gebouwen van ongeveer 12 bij 6 meter en 3,5 meter hoog.

5.7

Archeologie en cultuurhistorie
In deze paragraaf wordt kort stilgestaan bij het Maastrichtse beleidskader met
betrekking tot cultureel erfgoed, monumenten en archeologie. Vervolgens wordt
beschreven welke waardevolle elementen zich bevinden in en om het plangebied en hoe
dit in het bestemmingsplan is geregeld.

5.7.1

Beleidskader
Het gemeentelijke beleid voor het culturele erfgoed is vastgelegd in het Maastrichts
Planologisch Erfgoedregime (MPE). De missie luidt "behoud door behoedzame
ontwikkeling".
In de beleidsnota "Springlevend verleden" worden de kaders geboden voor het
archeologie- en monumentenbeleid van Maastricht. Monumentenzorg en archeologie
zijn niet uitsluitend meer gericht op de 'dode materie' uit het verleden, maar er wordt
steeds meer aandacht geschonken aan het toekomstige gebruik van het culturele
erfgoed. In plaats van een conserverende benadering zal het beleid van cultureel
erfgoed nu meer ruimte bieden voor vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen.
Het beleid is hierdoor sterk toekomstgericht, pro-actief en inspirerend.
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Ook het archeologisch erfgoed is een constructief onderdeel van de ruimtelijke ordening
geworden en "behoud in situ" is daarbij het uitgangspunt voor nieuwe bouwinitiatieven.
Het Maastrichts 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.
5.7.2

Cultuurhistorie
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
Binnen het MPE zijn er voor de gemeentelijke monumenten diverse gradaties in het
beschermingsniveau aangebracht. Via de erfgoedverordening hebben onderstaande
elementen de status van gemeentelijk monument gekregen. De volgende gradaties
worden onderscheiden:
Dominant bouwwerk: Het bouwwerk is integraal beschermd, inclusief het interieur.
Kenmerkend bouwwerk: Het exterieur van het bouwwerk is beschermd en het
betreft dat gedeelte dat vanaf de openbare weg zichtbaar is.
Waardevolle cultuurhistorische elementen (zoals wegkruisen, beeldnisjes,
monumentale hekwerken en afscheidingsmuren).
Waardevolle groenelementen (zoals waterpoelen, haagstructuren,
hoogstamfruitboomgaarden en solitaire bomen).
Cultuurhistorisch attentiegebied: De aangewezen gebieden betreffen gebieden met
een cultuurhistorisch waardevolle structuur of een waardevol stedenbouwkundig
patroon en gebieden met een karakteristieke ruimtelijke samenhang. En hier geldt
dat behoud voor vernieuwen gaat en nieuwe ontwikkelingen plaats dienen te vinden
binnen de cultuurhistorische randvoorwaarden.
Algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken
De algemene richtlijnen zijn onderverdeeld in twee categorieën: behoud zonder
ontwikkeling en behoud door zorgvuldige ontwikkeling. De eerste categorie behoud is
de meest wenselijke, de tweede categorie komt pas in beeld wanneer volledig behoud
niet tot de mogelijkheden behoort.
Ten aanzien van de aanwezige objecten dient de voorgenomen ontwikkeling te
geschieden vanuit de cultuurhistorische randvoorwaarden. Toevoegingen dienen bij
voorkeur tot stand te komen op, in of bij de minst kwetsbare plekken van het
beschermde object. Een eigentijds ontwerp heeft hierbij de voorkeur, waarbij moderne
materialen mogelijk zijn, mits passend bij de bestaande textuur en het kleurengamma.
Indien dergelijke ingrepen zorgvuldig zijn afgewogen en terughoudend worden
vormgegeven zijn deze niet per definitie uitgesloten. Daarnaast dienen de veranderingen
of toevoegingen bij voorkeur 'reversibel' zijn. Dit wil zeggen dat deze ooit weer ongedaan
gemaakt kunnen worden zonder de monumentale waarden aan te tasten. De toe te
passen technieken mogen geen mechanische, fysische of chemische schade
toebrengen aan een monument.
Relevantie ten aanzien van dit bestemmingsplan
Het tracé passeert diverse Rijks- en gemeentelijke monumenten. Er zijn er echter maar
een aantal gelegen in het plangebied en worden in dit bestemmingsplan van een
juridische regeling voorzien.
De verschillende cultuurhistorische waarden zijn met de volgende aanduidingen in dit
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bestemmingsplan van een juridische regeling voorzien:
'specifieke bouwaanduiding - dominant bouwwerk'
'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument'
'specifieke bouwaanduiding - waardevol cultuurhistorisch element'
'specifieke vorm van waarde - waardevol groenelement'
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste cultuurhistorische waarden welke
gelegen zijn in het plangebied.
Bosscherweg ong: Glacis Ravelijn B.
Het betreft hier de westelijke kademuur van de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de
Bosscherweg met in de kademuur de aftekening van de keermuur van het Glacis van
Ravelijn B. In de bakstenen kademuur van het kanaal is middels een rollaag een helling
afgetekend.
Het object is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn architectonische, typologische en
cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat:
De kademuur in combinatie met een vestingmuur typologisch een bijzondere
constellatie vormt.
De ruimtelijke structuur van de vestingwerken nog herkenbaar is.
Het een voorbeeld is van vroegnegentiende-eeuwse kanaalbouw uit de tijd van
koning Willem I.
Bosscherweg Duiker Zuid Willemsvaart met aangrenzend muurwerk van het kanaal
De duiker onder de Bosscherweg was oorspronkelijk de plaats waar het kanaal tussen
de Ravelijnen B en C door de vestinglinie werd geleid. De duiker heeft een bakstenen
tongewelf, met twee bogen van hardstenen blokken in de buitengevels. De oostelijke
boog heeft een sluitsteen met het wapen van koning Willem I en het jaartal 1825. Bij de
westelijke boog is de sluitsteen aan het zicht onttrokken.
De duiker vormt waarschijnlijk het enige deel van de Zuid-Willemsvaart dat nog
oorspronkelijk is gebleven, zowel qua afmeting als materialisering. De duiker is later in
modern metselwerk opgehoogd. Waardevolle elementen die bijdragen aan deze
waardering zijn onder andere de individuele onderdelen van de duiker, het
oorspronkelijke muurwerk, de natuurstenen elementen (hardsteen en baksteen), de
decoratieve sluitstenen, de muur ten zuiden van de duiker met 4 hardstenen
afmeerstenen en het kanaalvak zelf.
Het object is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn architectonische, typologische en
cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat:
De ruimtelijke structuur van de duiker in relatie tot het kanaal nog herkenbaar is.
Het een voorbeeld is van vroegnegentiende-eeuwse kanaalbouw uit de tijd van
koning Willem I.
De architectonische opzet van de duiker herkenbaar is.
Industrieweg ong: Spoorwegonderdoorgang
De spoortunnel is opgetrokken uit rode baksteen met metselwerk in kruisverband. De
tunnel is symmetrisch van opbouw, waarbij aan weerszijde een rondboogvormige
onderdoorgang wordt geflankeerd door twee uitkragende bakstenen pilasters. Beide
pilasters zijn voorzien van een uitkragende sierrand en worden aan de bovenzijde
afgedekt met een rollaag. Ook de rondboog wordt gemarkeerd door rollagen. De
breedte van de spoortunnel was overigens berekend op de aanleg van een tweede
spoor. De spoortunnel heeft historisch-ruimtelijke waarde vanwege de ruimtelijke
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samenhang in relatie tot de regionale ontwikkelingsgeschiedenis. Bovenal heeft de
voormalige spoortunnel cultuurhistorische waarde als relict van de opkomst en
ontwikkeling van de spoorwegen vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. Ook is de
spoortunnel van belang voor de historische geografie. Tenslotte is de spoortunnel gaaf
en herkenbaar bewaard gebleven en -in Maastricht- typologisch zeldzaam.
Vestingwerken
De vestingwerken zijn aangeduid als cultuurhistorisch groenelement. Het betreft
restanten van het vestingstelsel ‘De Nieuwe Bossche Fronten’, gebouwd tussen 1816
en 1823, ter versterking van de noordelijke verdedigingslinie van Maastricht. Het stelsel
bestond aanvankelijk uit vier bastions met courtines, ravelijnen, reduits en een gedekte
weg met glacis.
De Nieuwe Bossche Fronten bestonden uit vier bastions (A t/m D) en drie ravelijnen (a
t/m c). De bastions lagen op enige afstand van elkaar en waren door een tussenliggend
stuk muur, de courtine, met elkaar verbonden. De ravelijnen vulden, net als de lunetten
in de linie, de inspringende hoeken tussen de bastions op. In het complex waren zes
kazematten opgenomen. In het begin van de 20ste eeuw werd de vestinggracht
uitgediept en verbreed zodat de gracht bereikbaar voor schepen met grondstoffen voor
de aardewerkfabriek De Sphinx. Langs de vestingmuren is toen door aanlanding een
groene overgangszone ontstaan.
Het ensemble van bouwwerken is als cultuurhistorisch groenelement gewaardeerd
vanwege de cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat:
het vestingstelsel de Nieuwe Bossche Fronten onderdeel uitmaakt van de
ontwikkeling van de vestingwerken van Maastricht en zodoende van
cultuurhistorische waarde is.
dit het enige gedeelte van de vesting was, waar de stad door middel van natte
grachten werd verdedigd en daarom bijzonder is.
de ruimtelijke structuur van de vestingwerken nog herkenbaar is.
het stelsel sterk bepalend is voor de latere ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder
andere:
het oorspronkelijk muurwerk met verschillende bijzondere plantensoorten en de
beschermde muurhagedis.
de natuurstenen elementen (hardsteen en mergel).
de vestinggracht met de daarin voorkomende flora en fauna.
De Spoorbrug ter plaatse van de Brusselseweg en de sluis met ophaalbrug ter plaatse
van de Maasboulevard ('t Bassin) zijn aangemerkt als Rijksmonument en als zodanig
geregeld in dit bestemmingsplan.
Spoorbrug
Spoorbrug in de spoorlijn Maastricht-Hasselt, gebouwd in de periode 1854-1856 naar
ontwerp van J.A. Kool. In 1975 werden de bakstenen bruggehoofden deels gepleisterd
en aan weerszijden voorzien van een nieuwe betonconstructie met fietstunnels. Deze
fietstunnels zijn uitgesloten van bescherming.
De spoorbrug rust op twee, in rode baksteen opgetrokken en naderhand deels
gepleisterde bruggehoofden in een talud, elk aan weerszijden voorzien van twee, in
baksteen en mergel uitgevoerde vijfkante torenachtige pilasters met hardstenen
profiellijsten. De bakstenen wanden worden bekroond door een decoratieve kroonlijst in
mergel. De spoorstaven worden gedragen door vier onderlinge gekoppelde, stalen
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I-profielen.
De spoorbrug is van cultuurhistorisch belang als een bijzondere uitdrukking van een
sociaal-economische, technische, typologische en landschappelijke ontwikkeling en
van groot belang wegens het regionale pionierskarakter.
Uit architectuurhistorisch oogpunt is de brug van belang voor de geschiedenis van de
bouwtechniek, vanwege het streekgebonden materiaalgebruik, de ornamentiek en
vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp.
De spoorbrug is van bijzondere betekenis vanwege de situering, die verband houdt met
de ontwikkeling van de streek en is van betekenis voor het aanzien van de streek.
De brug beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van belang in relatie
tot de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. Het kunstwerk is van belang
wegens de typologische en functionele zeldzaamheid, verbonden met een voor
spoorbruggen relatief hoge ouderdom.
Sluis met ophaalbrug
Sluis met ophaalbrug tussen de Maas en het havenbassin van de in 1826
gereedgekomen Zuid-Willemsvaart. De ophaalbrug en de sluisdeuren werden in 1931
vernieuwd.
Het betreft een in baksteen opgetrokken sluiskolk, gemetseld in kruisverband, met
hardstenen sluis- en kaderanden. Dubbele houten sluisdeuren met bouwjaaraanduiding
1931. Aan de Bassinzijde bevindt zich een eenvoudige ophaalbrug met driekante
vullingen in de hoeken van de hameipoort. Op de hameipoort het opschrift
"Gutehoffnungshutte 40 N.P." Aan weerszijden van brug en sluis een eenvoudige
smeedijzeren balustrade.
De sluis met ophaalbrug is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van
een typologische, sociaal-economische en geografische ontwikkeling. De
architectuurhistorische waarden van sluis en brug zijn bouwtechnisch bescheiden en
worden verder bepaald door de esthetische waarden van het geheel. De sluis met
ophaalbrug vormt een essentieel onderdeel van het beschermde stadsgezicht
Maastricht en is vanwege de situering in de 19e eeuwse industriewijk rond 't Bassin
verbonden met de ontwikkeling van de stad. Tevens is de sluis met ophaalbrug van
bijzondere betekenis voor het aanzien van Maastricht en heeft het een
historisch-ruimtelijke relatie met de Maas en het havenbassin van de
Zuid-Willemsvaart. Het geheel verkeert in gave staat en is van belang in relatie tot de
structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien is er sprake van
een regionale typologische en functionele zeldzaamheidswaarde.
Beschermd stadsgezicht en cultuurhistorisch attentiegebied
In Maastricht zijn naast de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten ook twee
vormen van gebiedsbescherming: het beschermd stadsgezicht en het cultuurhistorisch
attentiegebied.
Doel van de aanwijzing van een beschermd stadsgezicht is de karakteristieke en met
de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het
gebied te onderkennen als een zwaarwegend belang bij verdere ontwikkelingen binnen
het gebied. De aanwijzing beoogt op die manier een basis te geven voor een ruimtelijke
ontwikkeling die inspeelt op de aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruik maakt en
daarop voortbouwt.
Deze bescherming is vooral van toepassing op gebieden.
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Algemene richtlijnen voor cultuurhistorische attentiegebieden en beschermde
stadsgezichten
De algemene richtlijnen voor cultuurhistorische attentiegebieden en beschermde
stadsgezichten zijn:
Bij vernieuwing, vervanging of wijziging dient dit te geschieden vanuit deze
cultuurhistorische randvoorwaarden en bij voorkeur middels een eigentijds ontwerp,
afgestemd op de omgeving. De historisch gegroeide en stedenbouwkundige
structuur, inclusief de openbare ruimte en groenstructuren, moet men zoveel
mogelijk intact laten en de ruimtelijke samenhang daarvan zoveel mogelijk
behouden, respecteren en zo mogelijk versterken.
Bij onderhoud en/ of verandering moet men het oorspronkelijk stedenbouwkundig
concept respecteren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met
oorspronkelijke en/of bestaande rooilijnen, bouwmassa's, hoogten,
bebouwingseenheden, kapvormen, situering, openingen in de gevelwand,
parcelering, groenstructuren enz.
Wijzigingen in het cultuurhistorisch attentiegebied of het beschermd stadsgezicht
moeten afgestemd zijn op de schaal en maat van de historische karakteristiek en
het architectonisch idioom. Gevel- en raamindeling, kleur- en materiaalgebruik
alsmede de textuur en de korrelgrootte van de vernieuwing dienen afgestemd te zijn
op de omgeving.
Bij de inrichting van de openbare ruimte dient men rekening te houden met
waardevolle details zoals straatmeubilair, terreinafscheidingen,
bestratingsmateriaal en beeldbepalende bomen of hagen.
Bij sloop van niet nader gewaardeerde panden, dient een cultuurhistorische
verkenning te worden uitgevoerd, om vast te kunnen stellen of er niet eerder
opgemerkte cultuurhistorische waarden aanwezig zijn en om de juiste afweging tot
besluit tot sloop te kunnen maken.
Relevantie ten aanzien van dit bestemmingsplan
Sinds 1982 is de binnenstad van Maastricht beschermd stadsgezicht. In 1996 is de
aanwijzing van het beschermd stadsgezicht uitgebreid met Wyck en de stationswijk.
Het binnenstedelijke tramtracé voor de tramlijn Vlaanderen-Maastricht is tot halverwege
de Boschstraat gelegen binnen het beschermde stadsgezicht (zie onderstaande
afbeelding). De Lage Fronten behoren niet tot het beschermd stadsgezicht.
Het binnenstedelijk tracé is tot halverwege de Boschstraat gelegen binnen het
beschermd stadsgezicht.
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De Lage Fronten zijn aangewezen als cultuurhistorisch attentiegebied. Het tracé
van de tramlijn passeert daarmee een attentiegebied. De gemeente wil de authentieke
vestingelementen behouden en versterken (constructies en structuren).
Lage Fronten (1815-1820)
De Lage Fronten bezitten een hoge waardering vanwege de bijzondere
cultuurhistorische betekenis. Vanuit militair-historisch oogpunt is het gebied van
nationale betekenis omdat het een groot aaneengesloten militair verdedigingsstelsel
vormt met natte grachten, bastions en kazematgebouwen (hoog opgaand muurwerk).
Ook de latere infrastructurele en industriële ontwikkeling van het gebied is van belang.
De belevingswaarde van het gebied is momenteel gering, omdat het gebied nog goed
ontsloten moet worden.
De Lage Fronten zijn aangewezen als cultuurhistorisch attentiegebied.
Bij vernieuwing, vervanging of wijziging dient dit te geschieden vanuit de
cultuurhistorische randvoorwaarden en bij voorkeur middels een eigentijds ontwerp,
afgestemd op de omgeving.
De historisch gegroeide en stedenbouwkundige structuur, inclusief de openbare
ruimte en groenstructuren, moet men zoveel mogelijk intact laten en de ruimtelijke
samenhang daarvan zoveel mogelijk behouden, respecteren en zo mogelijk
versterken.
Bij onderhoud en/ of verandering moet men het oorspronkelijk stedenbouwkundig
concept respecteren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met
oorspronkelijke en/of bestaande rooilijnen, bouwmassa's, hoogten,
bebouwingseenheden, kapvormen, situering, openingen in de gevelwand,
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parcelering, groenstructuren enz.
Wijzigingen in het cultuurhistorisch attentiegebied of het beschermd stadsgezicht
moeten afgestemd zijn op de schaal en maat van de historische karakteristiek en
het architectonisch idioom. Gevel- en raamindeling, kleur- en materiaalgebruik
alsmede de textuur en de korrelgrootte van de vernieuwing dienen afgestemd te zijn
op de omgeving.
Bij de inrichting van de openbare ruimte dient men rekening te houden met
waardevolle details zoals straatmeubilair, terreinafscheidingen,
bestratingsmateriaal en beeldbepalende bomen of hagen.
Het beschermd stadsgezicht en cultuurhistorisch attentiegebied zijn met de volgende
aanduidingen in dit bestemmingsplan van een juridische regeling voorzien:
'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorisch attentiegebied'
'specifieke vorm van waarde - beschermd stadsgezicht'
5.7.3

Archeologie
Voor archeologie zijn diverse gradaties aangebracht in het beschermingsniveau. De
ondergrond en het bodemarchief zijn beschermd. De volgende gradaties worden
onderscheiden:
Archeologische zone A ("zero-tolerance-zone"): van toepassing op gebieden
gelegen binnen de 1e stadsmuur en binnen 50 meter rondom vindplaatsen,
AMK-gebieden van 'zeer hoge archeologische waarde' en historische relicten. Binnen
deze zone is preventief archeologisch onderzoek verplicht indien er
graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 cm.
Archeologische zone B: van toepassing op gebieden gelegen tussen de 1e en 2e
stadsmuur en binnen historische dorpskernen. Binnen deze zone is onderzoek
verplicht indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 cm en de ingreep
groter is dan 250m².
Archeologische zone C: van toepassing op alle overige gebieden binnen de gemeente
Maastricht. Binnen deze zone is preventief archeologisch onderzoek verplicht indien er
graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 cm en de ingreep groter is dan
2.500m².
Voor het beheer van het rijke bodemarchief van Maastricht geldt als uitgangspunt het
behoud van dat bodemarchief ter plekke (in situ). Ontwikkelingsgerichte plannen laten
dit echter niet altijd toe. De vooruitgang kan niet altijd volledig rekening houden met de
historische betekenis van de plek (genius loci).
Relevantie ten aanzien van dit bestemmingsplan
Het plangebied voor de tramlijn Vlaanderen-Maastricht is gelegen binnen de
archeologische zones A en C.
Voor het binnenstedelijk tracé geldt voornamelijk zone A. Zolang de ingreep in de
ondergrond voor dit deel niet dieper gaat dan 40 cm is geen nader archeologisch
onderzoek nodig. De tramlijn zelf wordt in de bestaande infrastructuur opgenomen en
de werkzaamheden gaan niet dieper dan 40 cm.
Waar werkzaamheden wél dieper gaan dan 40 cm zal het zeer waarschijnlijk gaan om
reeds geroerde grond in het bestaande wegprofiel en/of rond kabels en leidingen.
Desgewenst kan in deze gevallen archeologische begeleiding plaatsvinden.
Er is dan ook geen aanleiding om nader onderzoek te verrichten in deze fase.
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Deze archeologische zones zijn aan de hand van de volgende aanduidingen in dit
bestemmingsplan van een juridische regeling voorzien:
'specifieke vorm van waarde - archeologische zone a'
'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c'

5.8

Luchtkwaliteit
Om te bepalen of er wettelijke bezwaren zijn vanuit het aspect luchtkwaliteit, is
getoetst of er in betekende mate wordt bijgedragen aan de concentraties NO2 of PM10.
Wanneer er in betekende mate wordt bijgedragen zal vervolgens worden getoetst aan
de grenswaarden voor deze componenten.
Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
Gelijktijdig met de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen is het 'Besluit niet in
betekenende mate bijdragen' (luchtkwaliteitseisen) van 30 oktober 2007 in werking
getreden.
Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de concentratie fijn stof (PM10) of
stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht als de 3% grens niet wordt overschreden.
Hiermee wordt bedoeld 3% van de grenswaarde (40 µg/m3) voor de jaargemiddelde
concentratie fijn stof of stikstofdioxide. Dit betekent dat feitelijk een toename van 1,2
µg/m3 toelaatbaar wordt geacht.
Overschrijding normen Wet luchtkwaliteit
Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft grenswaarden voor de
concentraties in de buitenlucht van o.a. de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof
(PM10), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6), koolmonoxide (CO) en
benzo(a)pyreen (BaP).
In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en
fijn stof (PM10), omdat de achtergrondconcentraties van deze stoffen het dichtst bij de
grenswaarden liggen.
Fijn stof en stikstofdioxide zullen dus in belangrijke mate bepalen of er rond
plan-ontwikkeling een luchtkwaliteitsprobleem is.
In onderstaande tabel zijn de grenswaarden voor NO2 en PM10 opgenomen.

Autonome ontwikkeling
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Het eerste jaar na realisatie is het jaar 2018. Omdat zowel de
achtergrondconcentraties als emissiefactoren voor wegverkeer jaarlijks dalen, is dit jaar
voor het aspect luchtkwaliteit het maatgevende jaar. In meer toekomstige jaren zullen
de achtergrondconcentraties voor zowel stikstofdioxide als fijn stof lager liggen.
In onderstaande afbeeldingen zijn de achtergrondconcentraties voor stikstofdioxide
(NO2) en fijn stof (PM10) weergegeven voor 2018.

Uit bovenstaande afbeeldingen blijkt dat de achtergrondconcentraties NO2 nabij het
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plangebied maximaal 25 µg/m³ bedragen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de
norm voor de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 van 40 µg/m³. Tevens blijkt dat de
maximale jaargemiddelde concentratie PM10 nabij het plangebied 25 µg/m³ bedraagt.
Hiermee wordt voldaan aan zowel de norm voor de jaargemiddelde concentratie PM10
als aan de norm voor de 24-uursgemiddelde waarde (welke bij ca. 31,6 µg/m³ 35 maal
wordt overschreden).
Plansituatie
Op het tracé vindt alleen een toename plaats van het tramverkeer, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een elektrisch aangedreven tram. Als gevolg hiervan zijn geen relevante
luchtkwaliteitsemissies te verwachten en dus ook geen effecten op de concentraties
NO2 of PM10.
Het project draagt derhalve niet in betekenende mate bij aan de concentraties NO2 of
PM10. Hiermee vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering in de planvorming.

5.9

Verkeerstoets
Vanaf de Belgische grens volgt de tram het bestaande goederenspoor richting de
binnenstad van Maastricht. Ter hoogte van de Noorderbrug krijgt de tram een eigen
spoor dat deels via een vrije baan en deels als onderdeel van het stadsverkeer wordt
afgewikkeld. De tram vervolgt de route via de Boschstraat, het Bassin, de
Maasboulevard en de Van Hasseltkade naar de Maas om daar vervolgens de Maas over
te steken via de Wilhelminabrug, om via de Sint-Maartenslaan het Centraal Station van
Maastricht te bereiken.
Verkeer
Voor alle wegen waar het tramtracé doorheen loopt, geldt dat deze wegen
gecategoriseerd zijn als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom of
erftoegangsweg. Het snelheidsregime bedraagt 50 km/uur of 30 km/uur. De
Wilhelminabrug is uitsluitend toegankelijk voor openbaar vervoer en langzaam verkeer.
Daarnaast is sprake dat het tramverkeer over de volledige lengte van het tracé voorrang
heeft op het overige verkeer. Ook krijgt de tram prioriteit op de met verkeerslichten
geregelde kruispunten.
Over het volledige tramtracé worden bestaande snel- en langzaam verkeerroutes zoveel
mogelijk aangesloten, dan wel verplaatst en hersteld. Aandachtspunten vormen de
oversteek Bassin, het uitrijden van de Maastunnel, het aspect parkeren in de Sint
Maartenslaan en de afwikkeling van het langzaam verkeer op het Stationsplein.
Hulpdiensten
Door de aanleg van het tramtracé wijzigen de verkeersstromen voor de hulpdiensten
niet. Bestaande uitrijroutes blijven dan ook behouden. De realisatie van de
bus/trambaan op de Maasboulevard en de Bassinbrug resulteren in een vrije
doorstroming van de hulpdiensten op dit wegvak. Deze vrije doorstroming kan
resulteren in een reistijdwinst.
Voorts worden op het tramtracé meerdere kruispunten voorzien van nieuwe
verkeerslichten. Dit biedt de mogelijkheid om deze kruispunten te voorzien van een
systeem zoals KAR (Korte Afstands Radio). Met behulp van dit systeem kan, naast
prioriteit aan de tram, ook prioriteit worden gegeven aan hulpdiensten, met mogelijke
reistijdwinst tot gevolg.
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De realisatie van het tramtracé heeft beperkte, positieve invloeden op de reistijden voor
hulpdiensten.
Wijziging verkeersintensiteiten
Binnenstedelijk, met een tram die meerijdt met het verkeer, is sprake van effecten qua
doorstroming. Op basis van het verkeersmodel is beoordeeld in hoeverre de
doorstroming op het lokale wegennet gewaarborgd is. Deze beoordeling is gemaakt
aan de hand van de I/C-waarden van wegvakken uit het gemeentelijk verkeersmodel
Maastricht 2007-2020. De wegvakken zijn bepalend voor de I/C-waarden.
Ten opzichte van de referentiesituatie is te zien dat nauwelijks tot geen sprake is van
een wijziging van de verkeersintensiteiten. De geconstateerde verschillen vallen binnen
de foutmarges van het verkeersmodel. De infrastructurele aanpassingen, die
noodzakelijk zijn voor de inpassing van de tram, hebben dan ook geen invloed op de
doorstroming van het verkeer. Bestaande knelpunten, zoals op de Noorderbrug en de
Fort Willemweg, blijven bestaan. Op deze wegen is een kans op congestie aanwezig
doordat I/C-verhouding groter is dan 80%. Deze kans wordt echter niet beïnvloed door
de realisatie van alternatieven.
Geconcludeerd wordt dat de inpassing van de tram niet resulteert tot wijzigingen in de
verkeersafwikkeling op de wegen rondom het tramtracé.
Kruispuntberekeningen
In het tracé zijn drie kruispunten opgenomen die na planrealisatie met verkeerslichten
zijn geregeld. Het gaat daarbij om :
T035: Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel (inclusief op- en afritten van de
bestaande Noorderbrug);
T045: Maasboulevard/Boschstraat;
T055: Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat/Biesenwal.
Om inzicht te krijgen wat de komst van de tram betekent op de verkeersafwikkeling is
in de verkeersonderzoeken 'TVM: Overzicht VRI-berekeningen' en 'TVM: aanvullende
verkeersberekeningen stadstracé voor de bovenstaande kruispunten de
verkeersafwikkeling geanalyseerd door middel van kruispuntberekeningen. Voor alle
kruispunten geldt dat de tram prioriteit krijgt op al het overige verkeer, dat de
afwikkeling zoveel mogelijk moet voldoen aan de Nota Verkeerslichten van de
gemeente Maastricht en dat de maximale cyclustijd 120 seconden bedraagt.
Als gevolg van de inpassing van het tramtracé op de kruispunten Boschstraat /
Frontensingel / Fransensingel en Maasboulevard / Maastrichter Grachtstraat /
Biesenwal wordt niet meer voldaan aan de Nota Verkeerslichten van de gemeente
Maastricht. De kruispunten kunnen het verkeer echter wel verwerken binnen een
acceptabele cyclustijd van 120 seconden. Het kruispunt Maasboulevard / Boschstraat
kan het verkeer wel verwerken conform de Nota Verkeerslichten.
Verkeersaantrekkende werking parkeren
Bij de verschillende haltes langs het tracé zullen ook parkeervoorzieningen worden
gerealiseerd, dan wel liggen al parkeervoorzieningen. De gedachte daarbij is dat deze
haltes ook kunnen worden gebruikt als overstapplaats van auto naar tram en vice versa.
In het verkeersmodel is dit aspect niet opgenomen, aangezien het model hier niet
verfijnd genoeg voor is en de aannames die hiervoor moeten worden gedaan
onvoldoende scherp zijn. De verwachting is dat de haltes geen sterke
verkeersaantrekkende functie hebben. Dit heeft dan ook geen effecten op het
verkeerssysteem.
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De volledige verkeerstoets TVM is opgenomen in Bijlage 6.

5.10

Trillingshinder
Trillingshinder kan ontstaan bij frequente passage van zwaar verkeer op korte afstand
van bebouwing.
De factoren die bij het passeren van trams van belang zijn, zijn:
de bron gerelateerde aspecten zoals de rijsnelheid, type treinstel en
bovenbouwconstructie;
de ondergrond als het medium waardoor de trillingen zich verspreiden;
de kenmerken van de bebouwing ( fundering, constructietype, bouwkundige staat).
Wat betreft de bronkarakteristiek van de trillingen is de verwachting dat trams minder
trillingen veroorzaken dan zwaar vrachtverkeer. De reden hiervoor is dat voor een nieuwe
tramlijn uit wordt gegaan van de best beschikbare technieken (voertuig en
spoorconstructie) en dat bovendien trams doorgaans rijden met een (gemiddeld) lagere
constante snelheid. Dit betekent dat op trajectdelen waar nu zwaar verkeer rijdt
(vrachtverkeer en of bussen), de exploitatie van de tramlijn naar verwachting niet tot
trillingshinder zal leiden, mits de afstand tot de belendingen niet kleiner is dan voor het
wegverkeer.
In het buitenstedelijk gebied wordt gebruik gemaakt van het bestaande goederenspoor.
Hier is sprake van een traditionele spoorconstructie op ballastbed en deels op een
aardebaan. Er komen in dit deel geen wissels in het traject voor. Hierdoor zal de
bron-emissie, ondanks de hogere gemiddelde trajectsnelheid van 100 km/uur ten
opzichte van de snelheid op het binnenstedelijke traject (maximaal 50 km/uur) hier niet
wezenlijk groter zijn dan in het stedelijke gebied.
Om inzicht te krijgen in de omgevingshinder ten gevolge van verkeerstrillingen langs het
toekomstige tracé van de Tram Vlaanderen Maastricht is het rapport "Tram Vlaanderen
Maastricht, prognose trillingen" opgesteld.
Het rapport geeft inzicht in de omgevingshinder ten gevolge van verkeerstrillingen langs
het toekomstige tracé van de Tram Vlaanderen Maastricht.
Op basis van de uitgevoerde metingen wordt geconstateerd dat in de huidige situatie
geen sprake is van trillingshinder. In de toekomstige situatie is enkel sprake van
trillingshinder in de situatie dat de tram relatief dicht op de bebouwing komt te rijden.
Bepalend is hierbij de nachtsituatie (tussen 23.00 uur en 7.00 uur), omdat hierin een
lagere piekwaarde is toegestaan dan gedurende de dag en avond. De dagsituatie is
hiermee niet maatgevend.
In de volgende tabel is een samenvatting van de afstanden waarop hinder verwacht kan
worden weergegeven. Buiten deze afstand wordt geen hinder door de tram verwacht.
locatie
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rijsnelheid tram

afstand
afstand
hindergrens
hindergrens
jonge bouw (m) oude bouw (m)

Boschstraat

30 km/uur

7

14

Maasboulevard

40 km/uur

8

16
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Wilhelminabrug/-singel/St.
Maartenslaan

30 km/uur

7

9

Parallelweg/Spoorweglaan

20 km/uur

5

7

Tabel: Afstand grens trillingshinder, nacht, bestemming wonen en gezondheidszorg
Op basis van de bovenstaande gegevens wordt hinder door de toekomstige tram
verwacht aan de panden, zoals vermeld in de volgende tabel. Tevens is in de tabel een
maatregel voorgesteld die oplossing kan bieden de hinder te voorkomen.
locatie

type bouw

bestemming

afstand maatregel
hindergrens

Sint Maartenslaan 1 t/m 29 ouder dan
en 2 t/m 18
40 jaar

woonpanden

9 meter

Floating slab

Wilhelminasingel 41

woonpand

9 meter

Floating slab

Van Hasseltkade 21 t/m 23 ouder dan
40 jaar

woonpanden

16 meter

Verlagen van
rijsnelheid
nachturen 30
km/uur

Van Hasseltkade 3 t/m 19

ouder dan
40 jaar

woonpanden

16 meter

Floating slab

Maasmolendijk 24

jonger dan
40 jaar

woonpand

16 meter

Floating slab

ouder dan
40 jaar

Tabel: locaties waar hinder mogelijk is op basis van de trillingsprognose (nacht
situatie).
In hoeverre er daadwerkelijk trillingshinder wordt ervaren is afhankelijk van de demping
of opslingering van de fundering en de vloeren van de bebouwing. In de berekeningen is
op basis van metingen in representatieve panden een conservatieve aanname gedaan.
Zekerheid omtrent daadwerkelijke kans op trillingshinder vereist een vergelijkbare
trillingsmeting aan de betreffende bebouwing.
Door maatregelen aan de tram of de sporen te treffen is het mogelijk de brontrillingen
zodanig te dempen dat op alle locaties geen trillingshinder in de bebouwing langs het
tramtracé zal optreden. Hierbij wordt gedacht aan de toepassing van een Floating
slabconstructie (WPN, Onderzoek trillingsbeperkende maatregelen Regio Tram
Groningen, 4121054.R01, 7 mei 2012 en Movares, MER 1e fase Goederenroute
Oost-Nederland, RL197035, 28 oktober 2013). In de ontwerpfase dient deze constructie
nader te worden uitgewerkt.
In de regels van het onderhavige bestemmingsplan is een regeling opgenomen die erop
toeziet dat ter hoogte van de genoemde panden/adressen afdoende maatregelen
moeten worden getroffen waardoor geen onaanvaardbare trillingen voorkomen
(trillinghinder).
De trillingsprognose TVM is opgenomen in Bijlage 7.
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5.11

Flora en Fauna
Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw en exploitatie van de Tramlijn Vlaanderen
Maastricht (TVM), dienen in beginsel te worden getoetst aan de volgende drie wettelijke
beoordelingskaders:
1. de Natuurbeschermingswet 1998: toetsing aan mogelijk (significant) negatieve
effecten op Natura 2000-gebieden;
2. het provinciale ruimtelijk kader van de Ecologische Hoofdstructuur: toetsing aan
mogelijke aantasting van de natuurlijke kenmerken en wezenlijke waarden van
EHS-gebieden;
3. de Flora- en faunawet: toetsing aan het mogelijk overtreden van verbodsbepalingen
ten aanzien van wettelijk beschermde planten- en diersoorten.
Vanwege de mogelijkheid van grensoverschrijdende effecten, zullen tevens de
mogelijke gevolgen voor de Belgische natuurwaarden in beeld worden gebracht. Hierbij
zal in dat geval rekening worden gehouden met Belgische wet- en regelgeving.
In deze paragraaf wordt een beknopte samenvatting gegeven van de belangrijkste
conclusies uit de separaat uitgevoerde ecologische onderzoeken en toetsen:
Planstudie stadstracé TVM – ecologische aspecten (ARCADIS, 25 september
2012) (Bijlage 8);
Natuurtoets TVM Buitenstedelijk (ARCADIS, 28 oktober 2013; definitief) (Bijlage 9);
Voortoets Natura 2000 TVM (ARCADIS, 23 oktober 2013, definitief) . (Bijlage 11).
Voor de mitigatiemaatregelen zijn daarnaast de volgende rapporten (Bijlage 10) als
basis gebruikt:
Natuurtoets en raamwerk natuur voor ruimtelijke ontwikkelingen Belvédère
(ARCADIS, 5 april 2013);
Realisatie van het groene raamwerk Belvédère (ARCADIS, 4 april 2013); betreft
bijlage 7 in de bovengenoemde rapportage 'Natuurtoets en raamwerk natuur voor
ruimtelijke ontwikkelingen Belvédère (ARCADIS, 5 april 2013).

5.11.1

Relatie natuurtoets en raamwerk natuur Belvédère
In het belang van de stedelijke ontwikkeling en de veiligstelling van (beschermde)
natuurwaarden in het Belvédère-gebied kiest de gemeente doelbewust voor een
gebiedsgerichte aanpak. Er is daarbij gekozen voor de ontwikkeling van een ecologisch
samenhangend mitigatie- en compensatieplan (het zogenaamde groenblauwe
raamwerk) voor het totale Belvédère-gebied, anticiperend op de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen in het gebied. Zie onderstaande afbeelding voor de globale begrenzing
conform Structuurplan Belvedère Maastricht dat als basis dient voor de ruimtelijke
ontwikkelingen.
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Het groenblauwe raamwerk binnen het plangebied van de Belvédère te Maastricht
conform het Structuurplan Belvédère Maastricht.
Het gaat in feite om een 'raamcontract' tussen de betrokken overheden – waaronder de
provincie Limburg in het kader van TVM - en eventuele belangengroepen, waarbij het
mogelijk wordt om stapsgewijs te bouwen aan een samenhangend en duurzaam
raamwerk van natuurwaarden binnen een verstedelijkende omgeving. Het groenblauwe
raamwerk wordt daarbij gerealiseerd vanuit de wettelijke mitigatie- en
compensatietaakstelling vanuit de Flora- en faunawet alsmede de
compensatietaakstelling vanuit de regelgeving voor de Ecologische Hoofdstructuur en
Provinciale Ontwikkelingszone Groen. Het Groenblauwe raamwerk wordt alleen
gerealiseerd als dit rechtstreeks volgt uit mitigatie- en compensatieverplichtingen vanuit
natuurwet- en regelgeving. De voorgestelde positieve ingrepen zullen daarbij benut
worden om de negatieve effecten op beschermde natuurwaarden te mitigeren of te
compenseren (natuursaldering). Het uitgangspunt daarbij is dat de gunstige staat van
instandhouding van beschermde soorten in het Belvédère-gebied afdoende wordt
gegarandeerd door een samenhangend pakket aan mitigatiemaatregelen.
Onderstaande tabel geeft de min- en pluspunten voor de natuur als gevolg van dit
specifieke project en de mitigerende maatregelen die nodig zijn om het groene
raamwerk te behouden en/of versterken.

B02046.000017

ARCADIS

75

bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht (ontw erp)

Overzichtstabel van de min- en pluspunten voor de natuur als gevolg van de realisatie
van TVM Belvédère en de mitigerende maatregelen die nodig zijn om het groene
raamwerk te behouden en/of versterken.
Gelet op de aanwezige soorten, biotoopeisen en aanwezige natuurdoeltypen binnen het
Belvédère-gebied is er voor gekozen om het groene raamwerk via de spoorzone zowel
te behouden en ontwikkelen voor bossoorten als voor kruidenrijke en stenige biotopen.
Het gaat daarbij om de volgende gidssoorten:
Muurhagedis (kruidenrijke graslanden en stenige biotopen);
Hazelworm (bos en bosrand);
Vleermuizen (opgaande begroeiing en kruidenrijke graslanden);
Das (kleinschalig cultuurlandschap), alleen het spoortraject tussen grens en
noordzijde Belvédère-berg.
Het mitigatie- en compensatieplan wordt als beleidsdocument door de gemeente
Maastricht vastgesteld en is daarmee ook van toepassing op onderhavig plan. Het
mitigatieplan voorziet in de functionele verankering in concrete plannen en projecten.
De planologische vastlegging wordt geregeld via de bestemmingsplannen.
5.11.2

Relevante effecten
De aanleg en exploitatie van de tramlijn in Maastricht kan diverse negatieve effecten
hebben op beschermde natuurgebieden en soorten. Het kan daarbij zowel gaan om
tijdelijke als permanente effecten, zie de onderstaande tabel.
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5.11.3

Beknopt overzicht wettelijk kader
Natura 2000-gebieden
Voor de bescherming van de Europese biodiversiteit moeten de EU-lidstaten
gezamenlijk gebieden aanwijzen, die een Europees ecologisch netwerk (Natura 2000)
gaan vormen.
De Speciale Beschermingszones die op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
zijn of worden aangewezen, vallen hier onder. Het wettelijke kader voor de aanwijzing
en bescherming van Natura 2000-gebieden is de Natuurbeschermingswet 1998.
Bij de bescherming van Natura 2000-gebieden staan de 'instandhoudingsdoelen'
(beschermde habitattypen en soorten) centraal. De Natuurbeschermingswet 1998 biedt
verschillende instrumenten om deze doelen te realiseren:
Het treffen van instandhoudingmaatregelen.
Het treffen van passende maatregelen om te voorkomen dat de kwaliteit van
habitats verslechtert.
Beoordelingsplicht voor plannen en projecten die mogelijk (significante) gevolgen
hebben voor beschermde natuurgebieden. Voor projecten en andere handelingen
geldt daartoe een vergunningplicht.
Ecologische Hoofdstructuur
Binnen Limburg ligt een netwerk aan natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden
en ecologische verbindingen die planologisch beschermd zijn. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale
Ontwikkelingszone Groen (POG).
De SVIR en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stellen dat
ruimtelijke ingrepen moeten worden getoetst op mogelijke negatieve effecten voor de
aanwezige natuur- en landschapswaarden. Voor de gehele EHS geldt het 'nee, tenzij
beginsel'.
Voor de POG geldt het 'ja, mits regime'. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn hier in
tegenstelling tot de EHS wel mogelijk, mits er een groene tegenprestatie tegenover
staat. Anders dan bij de EHS is het hier niet noodzakelijk om het zwaarwegend
maatschappelijke belang en het gebrek aan alternatieven aan te tonen.
Flora- en faunawet
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De Flora- en faunawet (2002) regelt de bescherming van in het wild voorkomende
planten en dieren. In de Flora- en faunawet zijn de soortbeschermingsbepalingen uit de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. In de wet is onder meer bepaald
dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en
beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld (algemene
verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in
acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht,
artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten,
waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. Voor diverse
soorten (Das, vleermuizen en broedvogels met jaarrond beschermde nesten) geldt ook
dat het leefgebied zelf beschermd is.
5.11.4

Afwegingskader bij ruimtelijke plannen
Voor deze beschermde natuurwaarden geldt een strikt beschermingsregime met een
vergelijkbaar afwegingskader voor ruimtelijke ingrepen, namelijk:
Negatieve effecten zullen voorkómen moeten worden;
Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dan reductie van negatieve effecten door
mitigatie ter plekke;
Voor de resterende negatieve effecten zal een vergunning moeten worden
aangevraagd. In dat kader zal het gebrek aan alternatieven en dwingende reden van
groot openbaar belang moeten worden aangetoond. Daarnaast zullen de effecten
vooruitlopend op de ruimtelijke ingreep gecompenseerd moeten worden.

5.11.5

Beïnvloeding Natura 2000-gebieden
Door middel van een Voortoets worden de relevante effecten van de ruimtelijke ingreep
op Natura 2000-gebieden in beeld gebracht en getoetst aan de
instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat daarbij om:
Mogelijke directe effecten en indirecte effecten (externe werking);
Mogelijke tijdelijke en permanente effecten;
Mogelijke effecten op Nederlands grondgebied en grensoverschrijdende effecten.
Er vindt geen directe aantasting plaats van Natura 2000-gebieden als gevolg van de
tramlijn. Externe werking kan mogelijk wel relevant zijn. Gelet op de aard van de
ingreep en de ligging en kenmerken van de N2000-gebieden zal het mogelijk gaan om
effecten als gevolg van 'externe werking'. Het gaat daarbij hooguit om effecten als
gevolg van toename van de stikstofdepositie (wijzigingen autoverkeer) en
geluidverstoring.
Uit de beoordeling in de Voortoets moet duidelijk worden of er mogelijk sprake is van
een 'significant negatief effect'. Op basis van expert judgement is de verwachting dat de
effecten verwaarloosbaar zijn. Als dat toch niet het geval is, dan is een Passende
Beoordeling noodzakelijk. Als uit de PB blijkt dat significant negatieve effecten zijn te
verwachten is een vergunningsprocedure nodig in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998. Daarbij zal het gebrek aan alternatieven en
zwaarwegende belang van het project worden aangetoond conform de ADC-toets.

5.11.6

Beïnvloeding EHS en POG
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
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Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De
voorgenomen ingreep is volledig beperkt tot de begrenzing van het plangebied. Eind
2007 hebben de Ministeries van LNV en VROM en de provincie de 'Spelregels EHS'
uitgebracht. De oorspronkelijke 'Uitwerking compensatiebeginsel SGR' uit 1995 is
hiermee vervangen door de 'Spelregels EHS'. Relevant is dat kwalitatieve effecten zoals
verstoring en verdroging alleen worden meegenomen als het gaat om rechtstreekse
werking. Conform de SVIR / Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geldt
Barro geldt namelijk geen 'externe werking' voor de EHS. Aangezien het plan buiten de
EHS wordt gerealiseerd, is dit beschermingsregime dus niet relevant voor de verdere
planvorming.
Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG)
Binnen het plangebied is de gereactiveerde goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken
aangewezen als Provinciale Ontwikkelingszone Groen, zie onderstaande kaart. Deze
groenzone heeft tevens de aanduiding gekregen van ecologische verbindingszone
(EVZ).

Begrenzing Ecologische hoofdstructuur (EHS) en Provinciale Ontwikkelingszone groen
(POG) in en rond het plangebied TVM Belvédère.
De aanleg en exploitatie van TVM leidt mogelijk tot de volgende negatieve effecten op
de POG en de functie EVZ:
Tijdelijk en/of permanent areaalverlies;
Aantasting migratiefunctie diersoorten door versnippering en barrièrewerking;
Kwaliteitsverlies door verstoring (geluid en trillingen).
Zie de Natuurtoets TVM Buitenstedelijk in Bijlage 9 voor de effectbeschrijving.
Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkelingen in het kader van het project
TVM hebben een neutraal effect op de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG)
indien rekening wordt gehouden met de volgende randvoorwaarden:
Planologisch borgen van de medefunctie van natuur binnen de bestemming verkeer
voor de terreindelen die begrensd zijn als POG (betreft het gehele spoortalud; zie
afbeelding). Daarbij dienen de volgende bepalingen te worden opgenomen in de
bestemmingsomschrijving:
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1. Behoud leefgebied voor beschermde fauna en groeiplaats voor beschermde
planten.
2. Behoud ecologische verbindingszone op provinciaal niveau (Provinciale
Ontwikkelingszone Groen) en/of gemeentelijk niveau (bestemmingsplannen
Noorderbrug e.o. en Bosscherveld Noord).
Het treffen van ontsnipperingsmaatregelen ten behoud van de ecologische
verbindingszone voor reptielen, dagvlinders, vleermuizen en kleine grondgebonden
zoogdieren. Zie de uitwerking van de betreffende maatregelen in het kader van
Flora- en faunawet.
Continueren van het huidige beheer van het spoortalud dat zich richt op het deels
verwijderen van bosopslag om te voorkomen dat het gebied teveel dichtgroeit en
ongeschikt wordt als leefgebied en verbindingszone voor reptielen en dagvlinders.
Als gevolg van trillingen zal kwaliteitsverlies optreden van de POG (en EVZ). Dit heeft
vooral betrekking op het reptielenleefgebied. Ter mitigatie van reptielenleefgebied wordt
onder meer de Belvédère-berg ecologisch ingericht (hagen, stenige biotopen) in het
kader van het groene raamwerk Belvédère waar het project TVM ook in participeert. Dit
gebied heeft binnen het bestemmingsplan Bosscherveld Noord voor dit doel een groene
bestemming met ecologische functie gekregen. Daarmee wordt het kwalitatieve verlies
aan POG binnen het Belvédère in ruime mate gecompenseerd, voor zover dit formeel
gezien noodzakelijk is.
5.11.7

Beïnvloeding beschermde soorten Flora- en faunawet
Op basis van beschikbare natuurgegevens en habitatgeschiktheidsbeoordeling zijn
onder meer de volgende tijdelijke en/of permanente effecten van het plan getoetst en
beoordeeld aan de Flora- en faunawet:
Geluidsverstoring vogels en zoogdieren;
Visuele verstoring vogels;
Lichtverstoring vleermuizen;
Verstoring reptielen door trillingen;
Ruimtebeslag leefgebied reptielen en verlies groeiplaatsen planten;
Barrièrewerking reptielen en zoogdieren;
Verlies van eventuele verblijfplaatsen zoogdieren.
De resultaten zijn apart gerapporteerd in de Natuurtoets TVM Buitenstedelijk
(ARCADIS, 25 januari 2013) en als Bijlage 9 opgenomen in het bestemmingsplan.
Naast effectbeoordeling worden eventuele vervolgstappen aangegeven, zoals nader
veldonderzoek, het (voortijdig) treffen van mitigatiemaatregelen en het aanvragen en
onderbouwen van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Hieronder
worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet.
Binnenstedelijk tracé TVM
Met de kap van bomen bij de Maartenslaan en Maasboulevard kan het foerageergebied
en/of migratieroute van vleermuizen worden aangetast. Daarmee wordt artikel 11 van de
flora- en faunawet overtreden. Dergelijke effecten zijn te mitigeren met het bieden van
alternatieve vliegroutes voor vleermuizen door aanplant van nieuwe bomenrijen.
Op 27 juni en 5 juli 2012 heeft ARCADIS onderzoek gedaan naar de huidige functie
van de genoemde bomenlanen voor vleermuizen. De bomen langs de Van
Hasseltkade en de Maasboulevard worden gebruikt als vliegroute en
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foerageergebied voor de Gewone dwergvleermuis. Eventuele kap van de betreffende
bomen leidt tot aantasting van het ecologisch netwerk van deze vleermuissoort.
Het is wenselijk om de huidige bomen te behouden. Indien dat niet mogelijk is
dienen de effecten gemitigeerd te worden door het realiseren van alternatieve
vliegroutes voor vleermuizen door aanplant van een nieuwe bomenrij.
In het voorjaar van 2012 zijn de kastanjebomen in de Sint Maartenslaan gekapt
vanwege stambloedziekte. Daarmee is het niet meer mogelijk om vast te stellen of
deze laanbomen gebruikt worden door vleermuizen om te foerageren en migreren.
Er zullen dus ook geen negatieve effecten optreden op vleermuizen als gevolg van
de aanleg van TVM. Vanuit de zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet) is het
wel wenselijk om ter plaatse nieuwe bomen te planten zodat de laan wederom een
functie kan vervullen voor vleermuizen. Op basis van de kenmerken en ligging van
de oorspronkelijke laan, is het namelijk aannemelijk dat deze landschappelijk
structuur gebruikt werd door vleermuizen.
Alle vleermuissoorten zijn gevoelig voor lichtverstoring. Indien foerageergebieden en/of
migratieroutes (meer) verlicht worden, zal de functionaliteit van het vleermuisnetwerk
afnemen of zelfs ongeschikt worden. Vanuit dit inzicht is het tracé van de
binnenstedelijke TVM beoordeeld. De route volgt de bestaande weginfrastructuur met
een stedelijke dynamiek en bijbehorende straatverlichting. Daarbij worden drie
belangrijke vleermuiszones gekruist, namelijk Sint Maartenslaan (bomen zijn in het
voorjaar 2012 gekapt), Maas(oever) en Van Hasseltkade / Maasboulevard. De mate van
verlichting zal in het kader van TVM niet worden uitgebreid. Indien de straatlantaarns
worden vervangen, dan geldt vanuit de Flora- en faunawet de eis dat deze
vleermuisvriendelijk is. Dat houdt in dat de lichtbundel naar de straat en tramlijn is
gericht en/of amberkleurig is. Hiermee zal de lichtverstoring op vleermuizen niet
toenemen en geen overtreding plaatsvinden van artikel 10 en 11 van de Flora- en
faunawet.
Er zijn geen effecten te verwachten op vleermuizen en broedvogels in de bestaande
historische bebouwing aan weerszijden van de route van tramlijn. De route volgt nu al
weginfrastructuur met een stedelijke dynamiek en bijbehorende mate van verstoring. De
aanwezige diersoorten zijn hierop voldoende aangepast.
De bomen bij de Van Hasseltkade/Maasboulevard kunnen in gebruik zijn door
broedvogels als nestlocatie. Het zal daarbij hooguit gaan om algemene vogelsoorten
waarvan het nest niet jaarrond beschermd is, zoals houtduif en ekster. De bomen
mogen niet gekapt worden in het broedseizoen (half maart t/m half juli). Onder die
voorwaarde wordt artikel 9 (doden), 10 (verstoring), artikel 11 (verlies verblijfplaats) en
artikel 12 (verlies eieren) van de Flora- en faunawet voorkomen.
Zoals al beschreven bij beschermde natuurgebieden zal het verkeersknooppunt van de
Noorderburg – Boschstraat geheel opnieuw worden ingericht. Enerzijds zal het huidige
gebied Lage Fronten – dat nu deels verscholen ligt onder de op- en afritten van de
Noorderbrug – meer zichtbaar worden. In deze zone zal daarmee ook meer ruimte
komen voor natuurwaarden, waaronder beschermde reptielen en flora. Anderzijds zal de
aansluiting van de tramlijn op de huidige goederenspoorlijn tot aantasting van het
bloemrijke talud leiden en daarmee het leefgebied van de muurhagedis, hazelworm en
levendbarende hagedis. Bij de planvorming zal nadrukkelijk rekening moeten worden
gehouden met deze soorten. De detailplannen zullen daarbij tegen het licht moeten
worden. Het uitgangspunt is dat aantasting zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Aangezien resteffecten zijn te verwachten, dient rekening te worden gehouden met een
ontheffingsprocedure in het kader van Flora- en faunawet.
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Buitenstedelijk tracé TVM
Het is mogelijk om de negatieve effecten op de beschermde flora en fauna grotendeels
te mitigeren. Alleen voor het wegvangen en verplaatsen van reptielen zal een ontheffing
moeten worden aangevraagd in het kader van Flora- en faunawet. Het gaat om de
volgende mitigatiemaatregelen en bijbehorende uitwerkingen in lijn met de
Gedragscode Flora- en faunawet van Bouwend Nederland en de relevante
Soortenstandaarden.
Er dient een concreet ecologisch werkprotocol opgesteld en toegepast te worden
conform Gedragscode Flora- en faunawet Bouwend Nederland en beschikbare
Soortenstandaarden bij het verwijderen van bosopslag, begroeiing en de
aanlegwerkzaamheden van de tramlijn ter voorkoming van overtreding van de
verbodsbepalingen artikel 2 en 8 t/m 11 van de Flora en faunawet in relatie tot de
volgende soorten(groepen): das, vleermuizen, broedvogels, hazelworm,
levendbarende hagedis, muurhagedis, rugstreeppad en vaatplanten. Het gaat
daarbij om specifieke maatregelen die moeten worden getroffen voorafgaand,
tijdens en na afloop van bovengenoemde ruimtelijke ingrepen binnen het gehele
plangebied. Zie het rapport 'natuurtoets en raamwerk natuur voor ruimtelijke
ontwikkelingen Belvédère' (Bijlage 10) voor concrete richtlijnen per type ingreep en
soort.
De volgende faunapassages en ecologische verbindingen dienen gerealiseerd te
worden (zie het rapport 'Natuurtoets en raamwerk natuur voor ruimtelijke
ontwikkelingen Belvédère' en de bijbehorende bijlage Realisatie van het groene
raamwerk Belvédère voor de concrete richtlijnen voor de verschillende typen
faunapassages en verbindingen. Daarbij is onder meer de 'Leidraad voor
faunavoorzieningen van Rijkswaterstaat' als basis gehanteerd).
1. Het behouden en versterken van een faunapassage voor bossoorten (in ieder
geval das, hazelworm en vleermuizen) en soorten van schrale biotopen
(reptielen, dagvlinders) ter hoogte van de spoorkruising bij de Brusselseweg.
Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:
a. Realisatie van een faunabrug voor muurhagedis, levendbarende hagedis,
hazelworm en andere grondgebonden zoogdieren. Hierbij kan gedacht
worden aan het gebruik van houten heipalen.
b. Realisatie van een dassentunnel en geleidende beplanting, zowel parallel
aan het spoor (ter kruising van de Brusselseweg) als ter oversteek van het
spoor.
c. Behoud van een hop-over voor vleermuizen in de vorm van een boomgroep
aan weerzijden van de Brusseselseweg.
Het behouden en versterken van een faunapassage voor bossoorten (in ieder geval
hazelworm en vleermuizen) en soorten van schrale biotopen (reptielen, dagvlinders)
ter hoogte van de spoorkruising met de huidige Fort Willemweg. Het gaat daarbij
om de volgende maatregelen:
1. Realisatie van een faunabrug voor muurhagedis, levendbarende hagedis,
hazelworm en andere grondgebonden zoogdieren. Hierbij kan gedacht worden
aan het gebruik van houten heipalen.
2. Realisatie van een hop-over voor vleermuizen in de vorm van een boomgroep
aan weerzijden van de Fort Willemweg.
Behouden en zo nodig versterken van doorgaande en niet belichte strook bos en
struweel binnen de spoor- en kanaalzone ter hoogte van de tramhalte Belvédère.
Deze maatregel is nodig om de huidige migratiefunctie voor vleermuizen te
behouden.
Behouden en zo mogelijk versterken van de ecologische verbindingszone langs het
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spoortalud van spoorlijn Lanaken-Maastricht (traject grens tot Boschstraat). Het
gaat daarbij om een ecologische verbinding van zonnig, schraal en stenig biotoop
(reptielen, dagvlinders) in combinatie met bosbiotoop (vleermuizen). Behouden van
de huidige situatie vormt het uitgangspunt. Daarnaast is het wenselijk om de berm
van de Industrieweg te benutten als reptielenbiotoop zodra het vrachtverkeer geen
gebruik meer hoeft te maken van deze weg vanwege de aanleg van Bosscherlaan.
De groeiplaatsen van beschermde plantensoorten (wilde marjolein en
rapunzelklokje) worden verplant naar de Belvédère-berg indien behoud van de
groeiplaatsen niet mogelijk is. Voor de verplaatsing van beschermde planten dient
een concreet ecologisch werkprotocol opgesteld en toegepast te worden conform
Gedragscode Flora- en faunawet Bouwend Nederland. Zie het rapport 'natuurtoets
en raamwerk natuur voor ruimtelijke ontwikkelingen Belvédère' (ARCADIS, in
voorbereiding) voor concrete richtlijnen. In het kader van bestemmingsplan
Bosscherveld Noord is planologisch geregeld dat de Belvédère-berg mede een
ecologische functie heeft ter mitigatie van leefgebied van beschermde diersoorten
en groeiplaatsen van beschermde plantensoorten.
Het is bekend dat amfibieën en reptielen kwetsbaar zijn voor onopzettelijk doden
tijdens het verwijderen van vegetatie en het bouwrijp maken van terreinen. Het gaat
in dit geval om diverse zwaar beschermde soorten, namelijk Hazelworm,
Levendbarende hagedis, Muurhagedis en Rugstreeppad. Voor reptielen vormt het
huidige spoortalud een (sub)optimaal leefgebied. Onopzettelijke doden van deze
dieren kan worden voorkomen door voorafgaand aan het verwijderen van de
vegetatie en de aanlegwerkzaamheden – voor zover aan de orde – de aanwezige
dieren weg te vangen en elders uit te zetten (aangrenzende reptielenbiotoop op het
spoortalud of Belvédère-berg). Hiervoor is ontheffing van de Flora- en faunawet
nodig inclusief een verplaatsingsplan. In dit plan moet worden vastgelegd wanneer
de werkzaamheden plaatsvinden en naar welk gebied ze worden verplaatst.
Daarnaast moet het gebied 'afgegrendeld' worden door middel van reptielenscherm
om hervestiging van dieren tegen te gaan. Dit is vooral van belang als de
bouwwerkzaamheden op zich laten wachten.
Op de zuidelijke en oostelijke helling van de Belvédère-berg dient schraalland en
stenig biotoop te worden ontwikkeld dat optimaal voldoet aan de leefgebieds- en
migratie eisen van de Muurhagedis, Levendbarende hagedis, Hazelworm, amfibieën
en vaatplanten conform onderstaand ecologisch model en de eisen vanuit de
gidssoort muurhagedis en hazelworm (zie onderstaande tabel). Het betreffende
biotoop dient te worden gerealiseerd voorafgaand aan het verlies van het biotoop
aan schraallanden en stenige biotopen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in
het kader van TVM. In het kader van bestemmingsplan Bosscherveld Noord is
planologisch geregeld dat de Belvédère-berg mede een ecologische functie heeft
ter mitigatie van leefgebied van beschermde diersoorten en groeiplaatsen van
beschermde plantensoorten.
Ecologisch model

Schraallanden en stenige biotopen

Gidssoorten

Veldparelmoervlinder en muurhagedis.

Volgsoorten

Overige dagvlinders, amfibieën (landbiotoop) en reptielen.

Natuurkern

Schrale kruidenrijke vegetaties (glanshaverhooiland, kamgrasweide,
kalkgrasland, ruderale vegetaties) al of niet met stenige biotopen (oude
muren, mergelgroeves, voormalige fabrieksterreinen en spoorwegen) en
ondiepe poelen.

Stapsteen

Idem, maar met een beperkte omvang (1 tot 5 ha).
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Corridor /
verbinding

Ononderbroken netwerk van schrale grazige vegetaties. Schrale weg- en
spoorbermen kunnen voldoen mits voldoende breed (> 5 m), ecologische
beheerd en voldoende schuilmogelijkheden (struiken, stenenstapels,
takkenrillen).
Indien het verspreidingsbeeld van beschermde flora en fauna binnen de te ontwikkelen
gebieden wijzigt, zal hier op moeten worden geanticipeerd in de genoemde
uitwerkingsplannen. Verder zullen de initiatiefnemers ecologische monitoring moeten
blijven uitvoeren, zodat de mitigatiemaatregelen zo nodig kunnen worden bijgestuurd
om de 'gunstige staat van instandhouding' van de betreffende soorten te kunnen
garanderen en wettelijke overtredingen te voorkomen. Deze monitoring zal in de planen aanlegfase jaarlijks uitgevoerd moeten worden gericht op de relevante soortgroepen.
De focus ligt daarbij op het totale verspreidingsbeeld binnen het Belvédère-gebied, de
ingreeplocaties en de locaties waar mitigatiemaatregelen zijn getroffen om het gebruik
en de functionaliteit hiervan te kunnen vaststellen.

5.11.8

Conclusie
Flora- en faunawet
Op basis van het huidige inzicht in de ingreep-effect relatie met betrekking tot
beschermde flora en fauna en de garantie dat mitigerende maatregelen tijdig
(voorafgaand aan de ingreep) en conform een ecologisch draaiboek worden uitgevoerd,
kunnen negatieve effecten op beschermde flora en fauna in de meeste gevallen
afdoende worden gemitigeerd. Alleen voor het wegvangen en verplaatsen van reptielen
zal een ontheffing moeten worden aangevraagd in het kader van Flora- en faunawet.
Voor de rest zullen de initiatiefnemers een operationeel mitigatieplan moeten uitwerken
in samenhang met het stedenbouwkundige – en civieltechnische plan. Het gaat daarbij
enerzijds om maatregelen binnen het plangebied TVM als het totale Belvédère-gebied
(groene raamwerk). Met deze uitwerking wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen van
de Flora- en faunawet en kan desgewenst een ontheffing worden aangevraagd.
Bovengenoemde mitigatiemaatregelen gelden als randvoorwaardelijke bepaling voor het
bestemmingsplan. Verder kan gesteld worden dat de ecologische functie van het
spoortalud (leefgebied van diersoorten en verbindingsfunctie) binnen het
bestemmingsplan TVM afdoende planologisch worden geregeld in lijn met de eisen
vanuit de Flora- en faunawet.
De ontwikkeling van leefgebied op de Belvédère-berg ter mitigatie van kwaliteitsverlies
van de POG en reptielenleefgebied in het kader van de Flora- en faunawet is
planologisch geregeld binnen het bestemmingsplan Bosscherveld Noord. In De
realisatie van het totale Groene raamwerk– dat dienst doet als mitigatieplan voor de
gecombineerde ontwikkelingen in het Belvédère-gebied – is en wordt planologisch
geregeld in drie bestemmingsplannen, namelijk Noorderbrug e.o., Bosscherlaan Noord
en TVM.
EHS en POG
De voorgenomen ontwikkeling in het kader van het project TVM heeft een neutraal
effect op de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) indien rekening wordt
gehouden met de gestelde randvoorwaarden. Deze gelden als randvoorwaardelijke
bepaling voor het bestemmingsplan. Verder kan geconcludeerd worden dat de
ecologische functie van het spoortalud (leefgebied van diersoorten en
verbindingsfunctie) binnen het bestemmingsplan TVM afdoende planologisch worden
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geregeld.
5.11.9

Voortoets
Als gevolg van het plan worden mogelijke effecten voorzien op beschermde waarden in
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (de zogenaamde 'kwalificerende
waarden'). In de voortoets (Bijlage 11) zijn de relevante effecten van het voorliggende
plan getoetst. In de voortoets zijn de volgende zaken onderzocht:
Welke Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten liggen in de
omgeving en wat zijn hiervan de instandhoudingsdoelstellingen?
Welke veranderingen hebben mogelijke effecten op kwalificerende habitattypen en
soorten? Hiermee samenhangend volgen ook de grootte van het invloedsgebied en
een selectie van kwalificerende habitattypen en soorten waarop een effect mogelijk
is.
Welke effecten zijn voorzien op de kwalificerende habitattypen en soorten en welke
vervolgstappen (juridisch gezien) zijn nodig (toetsing)?
Effectbeoordeling
Uit de stikstofdepositieberekeningen blijkt dat het voorliggende plan niet leidt tot een
wijziging in verkeersbewegingen. Als gevolg daarvan treedt er geen wijziging van de
stikstofdepositie op in omliggende Natura 2000-gebieden. Op basis hiervan zijn
negatieve effecten van stikstofdepositie van deze twee varianten op de omliggende
Natura 2000-gebieden reeds op voorhand uitgesloten.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling leidt op geen enkele wijze tot een effect op de kwaliteit
of oppervlakte van de kwalificerende habitattypen van de Natura 2000-gebieden in de
omgeving van het plangebied. De natuurlijke kenmerken worden op geen enkele wijze
aangetast. Daarmee zijn significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden uitgesloten. Dit geldt
logischerwijs ook voor de verder weg gelegen Natura 2000-gebieden. Voor het direct
aan de ontwikkeling grenzende Beschermd Natuurmonument Hoge Fronten is
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied uitgesloten.

5.12

Kabels, leidingen en overige belemmeringen
In het plangebied zijn diverse kabels, leidingen en overige voorzieningen gelegen welke
een planologisch-juridische bescherming behoeven op basis van dit bestemmingsplan.
Op basis van de Klic-meldingen is geconstateerd dat de volgende soorten leidingen
zich in het plangebied bevinden:
(hoge)druk gastransportleidingen van de Gasunie (beschermingszone 2 x 4 meter);
(hoge)druk gasleidingen van Enexis (beschermingszone 2 x 4 meter);
rioolwatertransportleidingen van het WBL (beschermingszone 2 x 2,5 meter);
hoofdwatertransportleidingen van de WML (beschermingszone 2 x 2,5 meter).
Deze leidingen zijn met de bijbehorende beschermingszones op de verbeelding
aangegeven en in de regels van een dubbelbestemming voorzien (aangeduid als
'Veiligheidszone - leiding').
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Hoofdstuk 6
6.1

Het bestemmingsplan

Algemeen
Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan heeft het bestemmingsplan
"Centrum" als uitgangspunt gediend. Voor dit bestemmingsplan heeft het handboek van
de gemeente Maastricht als uitgangspunt gediend.

6.2

Opzet van de planregels
De regels bestaan uit vier hoofdstukken. Dit zijn de 'Inleidende regels', de
'Bestemmingsregels', de 'Algemene regels' en de 'Overgangs- en slotregels'. Meer
specifiek kan de inhoud van de artikelen als volgt worden weergegeven.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen
die van belang zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze
van meten, waarin wordt aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels
wordt gemeten.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
In dit hoofdstuk worden planregels gegeven voor de binnen het plangebied bestaande
functies. Alle bestaande functies zijn in voorliggend bestemmingsplan positief bestemd.
Per bestemming zijn de doeleinden c.q. de toegelaten gebruiksvormen van de gronden
aangegeven. Indien wordt voldaan aan de voorgeschreven maatvoering
(bebouwingspercentage, goothoogte en dergelijke) en wordt gebouwd binnen het
eventueel aangegeven bouwvlak, kan hiervoor in de regel zonder meer een
omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen bouwvergunning) worden verleend.
Hoofdstuk 3 Algemene regels
Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels:
Artikel 12 Anti-dubbeltelregel: Dit artikel voorkomt dubbel gebruik van gronden bij
bouwmogelijkheden, in de zin dat dezelfde gronden niet voor verschillende
bouwplannen mogen worden meegenomen.
Artikel 13 Algemene bouwregels: Hierin zijn opgenomen regels voor ondergronds
bouwen en een bouwverbod voor antennemasten en zendmasten.
Artikel 14 Algemene gebruiksregels: Dit artikel bevat onder meer een algemeen
verbod voor straatprostitutie, seksinrichtingen, sekswinkels, coffeeshops,
smartshops, headshops en growshops.
Artikel 15 Algemene aanduidingsregels: In dit artikel zijn diverse zoneringen die in
het plangebied voorkomen, geregeld. Tevens is in dit artikel een regeling
opgenomen voor het zoekgebied van een eventuele tramhalte in het Sphinxgebouw.
Voor deze gronden blijft het bestemmingsplan Sphinx vigeren. Aan dat
bestemmingsplan wordt toegevoegd dat er een tramhalte mag worden gerealiseerd.
Artikel 16 Algemene afwijkingsregels: In deze bepaling zijn een aantal algemene
afwijkingen opgenomen van de regels. Het betreft de mogelijkheid om onder
voorwaarden maximaal 10% af te wijken van de voorgeschreven maatvoeringen en
een afwijking om zend-, ontvangst- of sirenemasten toe te staan.

B02046.000017

ARCADIS

86

bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht (ontw erp)

Artikel 17 Algemene wijzigingsregels: Dit artikel bevat de mogelijkheid om onder
voorwaarden bestemmingsgrenzen te overschrijden.
Artikel 18 Algemene procedureregels: Hierin is aangegeven welke procedure bij het
stellen van nadere eisen en wijzigingen zijn voorgeschreven.
Artikel 19 Overige regels: In deze bepaling is opgenomen dat wettelijke regelingen
waarnaar verwezen wordt, moeten worden gelezen zoals deze golden op het
moment van de vaststelling van dit bestemmingsplan. Tevens voorzien deze regels
in een voorrangsbepaling inzake de van toepassing zijnde dubbelbestemmingen.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Dit hoofdstuk bevat:
Het Overgangsrecht: hierin is bepaald dat legaal gebouwde bouwwerken, die op het
moment van de tervisielegging van het plan aanwezig zijn, mogen blijven bestaan,
ook al is er strijd met de bouwregels zoals deze in dit nieuwe bestemmingsplan
zijn opgenomen. Deze bouwwerken mogen eveneens deels worden vernieuwd of
veranderd of in geval van tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden
herbouwd. Voorwaarde is wel dat de afwijking van de bouwregels naar aard en
omvang niet mag worden vergroot. Via een omgevingsvergunning is een eenmalige
vergroting van maximaal 10% toegestaan.
Tevens is een regeling opgenomen die toeziet op het gebruik van gronden en
opstallen. Wanneer het bestaande legale gebruik op het moment dat het
bestemmingsplan rechtskracht krijgt, afwijkt van de regels, mag dit bestaande
gebruik in die omvang worden gehandhaafd. Een intensivering van het gebruik is
dus niet toegestaan. Ook naar aard mag het gebruik niet verder gaan afwijken.
Wanneer het gebruik gedurende een termijn van meer dan een jaar onderbroken
wordt dan mag het niet meer opnieuw worden opgepakt.
De Slotregel.

6.3

Beschrijving van de bestemmingen
Artikel 3 Groen
In deze bestemming is het structureel groen geregeld. Gebouwen zijn niet toegestaan,
behoudens additionele voorzieningen, een onderstation alsmede een ondergrondse
parkeergarage. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegelaten waarbij
de bouwhoogte is afgestemd op het type bouwwerk.
Artikel 4 Verkeer
Deze bestemming is toegekend aan de hoofdontsluitingswegen. Binnen deze
bestemming zijn masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het
verkeer mogelijk, alsmede lichtmasten en kunstobjecten. Gebouwen mogen enkel
worden opgericht ten behoeve van additionele voorzieningen, alsmede ter plaatse van
de betreffende aanduiding op de verbeelding.
In de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen ten aanzien van de
aspecten geluid en trillinghinder.
Ten aanzien van geluid wordt aangegeven dat ten minste moet worden voldaan aan de
uitgangspunten die blijkens hoofdstuk 3 en bijlage 2 van het Akoestisch onderzoek
Tramverbinding Vlaanderen Maastricht (TVM) (toegevoegd als Bijlage 4 behorende bij
de Toelichting van dit bestemmingsplan) ten grondslag hebben gelegen aan het
akoestisch onderzoek. Dit dient via een opleveringsrapportage te worden aangetoond.
Met betrekking tot trillingen is opgenomen dat ter hoogte van een aantal expliciet
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genoemde adressen maatregelen moeten worden getroffen waardoor geen
onaanvaardbare trillingen voorkomen (trillinghinder). Hiervan is in ieder geval sprake
indien wordt voldaan aan de SBR-richtlijn Trillingen Deel B Hinder voor personen in
gebouwen (2003).
Artikel 5 Verkeer - Railverkeer
Deze bestemming is toegekend aan alle aan het spoor verbonden functies. De
verschillende functies binnen deze bestemming zijn voorzien van een functieaanduiding,
waaronder een aantal ecologische voorzieningen.
Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Deze bestemming is toegekend aan alle andere wegen en (openbare) verblijfsgebieden.
Binnen deze bestemming zijn masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling
van het verkeer mogelijk, alsmede lichtmasten en kunstobjecten. Gebouwen mogen
enkel worden opgericht ten behoeve van additionele voorzieningen, alsmede ter plaatse
van de betreffende aanduiding op de verbeelding.
In de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen ten aanzien van de
aspecten geluid en trillinghinder.
Ten aanzien van geluid wordt aangegeven dat ten minste moet worden voldaan aan de
uitgangspunten die blijkens hoofdstuk 3 en bijlage 2 van het Akoestisch onderzoek
Tramverbinding Vlaanderen Maastricht (TVM) (toegevoegd als Bijlage 4 behorende bij
de Toelichting van dit bestemmingsplan) ten grondslag hebben gelegen aan het
akoestisch onderzoek. Dit dient via een opleveringsrapportage te worden aangetoond.
Met betrekking tot trillingen is opgenomen dat ter hoogte van een aantal expliciet
genoemde adressen maatregelen moeten worden getroffen waardoor geen
onaanvaardbare trillingen voorkomen (trillinghinder). Hiervan is in ieder geval sprake
indien wordt voldaan aan de SBR-richtlijn Trillingen Deel B Hinder voor personen in
gebouwen (2003).
Artikel 7 Leiding - Gas
Deze dubbelbestemming voorziet in de bescherming van de bestaande hogedruk
aardgasleiding met bijbehorende onderhoudsstrook van 4 meter ter weerszijden van
deze leiding. Bouwwerken ten behoeve van de overige op deze gronden liggende
bestemmingen zijn enkel toegestaan via een afwijkingsregeling. Hierbij dient de
leidingbeheerder te worden gehoord. Tevens is opgenomen een
omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of
van werkzaamheden. Voor een aantal activiteiten die de leiding kunnen bedreigen moet
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Bij de toetsing wordt advies bij de
leidingbeheerder ingewonnen.
Artikel 8 Leiding - Riool
Deze dubbelbestemming regelt de beschermingszone voor de in het plangebied
voorkomende rioolpersleidingen. Binnen deze zone mag niet worden gebouwd en
mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd anders dan normaal onderhoud,
zonder voorafgaande toestemming van de leidingbeheerder.
Artikel 9 Leiding - Water
Deze dubbelbestemming regelt de beschermingszone voor de voorkomende
watertransportleiding. Binnen deze zone mag niet worden gebouwd en mogen geen
werkzaamheden worden uitgevoerd anders dan normaal onderhoud, zonder
voorafgaande toestemming van de leidingbeheerder.
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Artikel 10 Waarde - Maastrichts erfgoed
De voor de dubbelbestemming Waarde-Maastrichts Erfgoed aangegeven gronden zijn
bestemd voor de bescherming van het op die gronden aanwezige cultureel erfgoed.
Iedere vorm van cultureel erfgoed (archeologie, dominante bouwwerken, gemeentelijke
monumenten, waardevolle groenelementen et cetera) is van een aparte regeling
voorzien.
Artikel 11 Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed
Deze dubbelbestemmings heeft betrekking op de gronden die volgens de Beleidslijn
grote rivieren zijn gelegen binnen het stroomvoerend rivierbed. Als zodanig bestemde
gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de beschikbare
afvoer- en bergingscapaciteit.
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Hoofdstuk 7

Financiële uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 3.1.6 onder 1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in het
kader van de bestemmingsplanprocedure de economische uitvoerbaarheid van het plan
te worden onderzocht.
Daarnaast dient in het kader van de verhaalbaarheid door de gemeenteraad een
exploitatieplan te worden vastgesteld als er gronden in het bestemmingsplan worden
betrokken waarop een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro is voorzien. In
afwijking hierop kan de gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van een
bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien het verhaal van
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins
verzekerd is.
In november 2012 hebben vertegenwoordigers van De Vlaamse vervoermaatschappij De
Lijn, het Vlaams Gewest, de provincie Limburg en de gemeente Maastricht een
kaderovereenkomst opgesteld. In de kaderovereenkomst is vastgelegd en bekrachtigd
dat aanbesteding, gunning en voortgang van de uitvoering nauwgezet en frequent
tussen partijen wordt afgestemd. De overeenkomst is zodanig opgesteld dat de totale
exploitatiekosten van het project en dus van het thans voorliggende bestemmingsplan
Tramlijn Vlaanderen Maastricht, dat onderdeel is van het project, hiermee zijn afgedekt
en daarmee anderszins is verzekerd.
Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid kan worden opgemerkt dat in
december 2012 het document 'Projectbesluit Tram Vlaanderen – Maastricht' is
uitgebracht door de gemeente Maastricht en de provincie Limburg. Dit document biedt
een samenvatting van alle relevante (plan)studies en onderzoeken en omvat verder
overige relevante informatie die een rol speelde bij het genomen projectbesluit (go – no
go besluit), zoals ook de kostenraming.
Met betrekking tot de financiële– en risicoparagraaf wordt verwezen naar het
raadsbesluit "Projectbesluit Tram Vlaanderen Maastricht" van 18-12-2012, waarin de
financiële kaders en de risicobeheersingsaanpak met betrekking tot onderhavig project
zijn uiteengezet. Binnen het project TVM wordt gehandeld binnen deze vigerende
(beleids)kaders.
Aan de zijde van de kostenkant is onderzoek gedaan naar kostenindicaties op het vlak
van aanleg van de traminfrastructuur, bodem, trillingen, geluid, natuur, flankerende
maatregelen, voorbereidingskosten waaronder ambtelijke kosten et cetera.
Aan de zijde van de dekkingskant hebben gemeente en provincie gezamenlijk de
beschikking over een projectbudget van ca. € 65 miljoen. Dit bedrag dekt de totale
exploitatiekosten van het project, zoals ook in de kaderovereenkomst is vastgelegd en
door de betrokken partijen is bekrachtigd.
De bouw- en gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan geeft, kunnen wellicht
leiden tot negatieve gevolgen voor de omgeving. De gemeente heeft een
planschaderisicoanalyse laten opstellen, die inzicht geeft in de kosten van mogelijke
planschadeverzoeken op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Deze analyse is eveneens meegenomen in de totale exploitatiekosten.
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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
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 bebouwingsregels 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 omgevingsvergunning voor het bouwen 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 op 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
9.1

Communicatieparagraaf

Vooroverleg
Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het bestuursorgaan
dat is belast met de voorbereiding van een bestemmingsplan verplicht om daarbij
overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten, waterschappen en die
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke
ordening.
Het bestemmingsplan is daartoe verzonden naar de volgende instanties:
Ministerie Infrastructuur en Milieu / Rijkswaterstaat *
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Provincie (Nederlands) Limburg *
Provincie (Belgisch) Limburg *
Waterschap Roer en Overmaas
Waterschapsbedrijf Limburg
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel brandweer
NV Nederlandse Gasunie *
Enexis BV
Pro Rail *
Gemeente Lanaken *
De instanties voorzien van een * hebben een reactie ingediend. De ingediende reacties
zijn voorzien van een gemeentelijk antwoord en opgenomen in Bijlage 12 van deze
toelichting.
De reacties zijn, voor zover ruimtelijk relevant, in het ontwerp bestemmingsplan
verwerkt.

9.2

Zienswijzen
Op de voorbereiding van het besluit omtrent de aanpassingen is de in artikel 3.8 Wro
geregelde procedure van toepassing, dat wil zeggen dat het ontwerp gedurende zes
weken ter inzage dient te liggen, waarbinnen eenieder zijn zienswijze kenbaar heeft
kunnen maken.
Het ontwerp bestemmingsplan 'Tramlijn Vlaanderen Maastricht' heeft van 15 juli tot en
met 30 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen, waarbij de gelegenheid is
geboden om binnen deze termijn zienswijzen met betrekking tot het ontwerp kenbaar
te maken. Tevens heeft er op 4 juli 2013 een algemene informatieavond plaatsgevonden
over de ontwikkelingen rondom de tramlijn.
Tijdens de informatieavond en gedurende en na de inzagetermijn zijn in totaal 29
zienswijzen ingediend, waarvan er 26 ontvankelijk zijn. De ingekomen zienswijzen en
de gemeentelijke reactie daarop zijn verwerkt in de nota zienswijzen en opgenomen als
Bijlage 13 van deze toelichting.
De reacties zijn, voor zover relevant, verwerkt in het bestemmingsplan.
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