
 
NOTITIE 

Datum: 7 december 2018 

Onderwerp: Voorstel IBA Parkstad inzake 
ontwikkeling bestemmingsplan Central Park 

Aan: College B&W Heerlen/College GS 
Van: IBA Parkstad, Kelly Regterschot 

 

 
Inleiding 
In dit document wil IBA Parkstad een voorstel doen aan de gemeente 
Heerlen om zo tot een herziening te komen van het in procedure zijnde 

bestemmingsplan voor Schinkel-Zuid. Deze herziening kan in onze 
optiek het brede draagvlak verkrijgen dat benodigd is om uit de huidige 

patstelling te komen. 
 
IBA Parkstad neemt zich de vrijheid om dit voorstel te doen, omdat ze, 

als een van de samenwerkingspartners in het project om tot 
herontwikkeling van het plangebied Schinkel-Zuid te komen, zich 

medeverantwoordelijk voelt voor een kwalitatieve hoogstaande 
ontwikkeling die in alle opzichten haalbaar is en op breed draagvlak 
mag rekenen. 

 
IBA Parkstad hoopt met dit voorstel de gemeente Heerlen het 

instrument in handen te geven om de huidige impasse te doorbreken en 
als projecteigenaar de herontwikkeling weer in beweging te krijgen, 
zodat er de komende jaren tastbare resultaten worden geboekt in het 

transformeren van het plangebied. 
 

In dit document zullen wij vanuit de procesgang uit het verleden en de 
meerdere plannen die er nu liggen toewerken naar een 
compromisvoorstel. Dit voorstel is tot stand gekomen vanuit de 

advisering van voormalig curator bij IBA Parkstad prof. dr. J. Coenen die 
hierover in overleg getreden is met prof. F. Humblé. Ook zij hebben de 

eerdere plannen als uitgangspunt genomen in hun advisering. Tenslotte 
zullen we in het kader van de verdere procesgang nog enige 
aanbevelingen doen. 

 
Procesgang tot nu toe 

In het kader van de planontwikkeling voor het IBA-sleutelproject Central 
Park werd in een onderlinge afstemming tussen IBA Parkstad en 
gemeente Heerlen besloten om een innovatief ontwerptraject in de 

eerste helft van 2017 te laten plaatsvinden onder leiding van Jo Coenen 
als curator. Volgens het Duitse principe van het Participatives Verfahren 

werkten vier ontwerpbureaus in teams van twee aan de uitwerking tot 
een ontwerp van het plangebied Central Park, omvattende het 

deelgebied Schinkel-Zuid en het Van Grunsvenplein. De kwalitatief 
beste elementen uit de twee plannen zijn samengevoegd in het 
“Contourenplan”. Hierin zijn de randvoorwaarden voor de inrichting van 

het gebied vastgelegd. Deze dienen als uitgangspunt voor een 
bestemmingsplan en de verdere uitwerking van de onderdelen in het 

gebied. Ook de provincie Limburg was in dit proces betrokken en VOC 
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(eigenaar en ontwikkelaar van een deel van het plangebied) is als 
toehoorder bij de presentaties aanwezig geweest. 
 

In juni 2017 is het Contourenplan afgerond. Bij het besluit van de AvA 
van 13 juli 2017 is aangegeven dat op basis van dit Contourenplan de 

financiële randvoorwaarden en het planologische kader via het 
bestemmingsplan dienen te worden uitgewerkt. In het verlengde 
hiervan heeft de AvA besloten om € 3,2 miljoen aan IBA-subsidie te 

reserveren voor het Central Park.  
 

Gemeente Heerlen is hierna gestart met het opstellen van een 
bestemmingsplan. In juni 2018 is op basis van een inrichtingsontwerp 
van Arcadis het conceptbestemmingsplan opgesteld. Tijdens het 

bestuurlijk overleg Stedelijke Ontwikkeling op 28 juni 2018 wordt 
geconcludeerd dat het voorliggende bestemmingsplan op significante 

punten afwijkt van het Contourenplan. Gemeente Heerlen heeft 
tussentijds niet met IBA Parkstad afgestemd. Mede naar aanleiding 
hiervan erkent Heerlen dat het betrekken van IBA gebrekkig is geweest 

en verbeteren moet. Er wordt toegezegd dat IBA integraal volledig en 
tijdig betrokken wordt.  

Met betrekking tot het bestemmingsplan wordt het volgende 
afgesproken: 

 Jo Coenen wordt ingeschakeld om ervoor te zorgen dat het 
bestemmingsplan in lijn wordt gebracht met het 
Contourenplan; 

 Gemeente Heerlen stemt vóór de besluitvorming door het 
College vooraf met de algemeen directeur van IBA Parkstad 

af.  
 

Opgemerkt wordt dat – in tegenstelling tot de gemaakte afspraak 

tijdens het bestuurlijk overleg op 28 juni 2018 – met de algemeen 

directeur niet tevoren is afgestemd over de doorgevoerde aanpassingen 

in het door de gemeente Heerlen opgestelde bestemmingsplan.  

In het volgende bestuurlijk overleg Stedelijke Ontwikkeling op 24 
augustus jl. wordt door de gemeente Heerlen medegedeeld dat 

aanpassing(-en) in en van het bestemmingsplan in lijn met de 
opmerkingen van Jo Coenen heeft plaatsgevonden. Tevens werd 

aangegeven dat het bestemmingsplan ter vaststelling op 31 oktober aan 
de gemeenteraad zou worden voorgelegd. 
 

In de tussentijd heeft de andere grondeigenaar in het plangebied, VOC, 
ook een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld op basis van het 

Contourenplan. Een nadere quick scan leert dat noch het 
bestemmingsplan, noch het stedenbouwkundig ontwerp van VOC 
overeenkomen met het Contourenplan.  
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Op 21 oktober vindt hierover bestuurlijk overleg plaats tussen alle 
samenwerkingspartners van het bidbook voor Centrum Heerlen. 

Gezamenlijk wordt geconstateerd dat gemeente Heerlen, IBA Parkstad, 
Provincie Limburg en VOC het Contourenplan in juni vorig jaar hebben 

omarmd. Eveneens hebben partijen gezamenlijk gesteld dat het 
Contourenplan het uitgangspunt moet zijn voor het bestemmingsplan. 
Nu blijkt dat er een drietal plannen ligt, die niet op elkaar aansluiten. 

Vanuit het belang van de ontwikkeling op deze locatie wordt IBA 
Parkstad gevraagd nader te beoordelen in welke mate het voorliggende 

bestemmingsplan overeenkomt met het Contourenplan en in welke 
mate het daarvan afwijkt. Het bestemmingsplan wordt vooralsnog 
aangehouden in haar procedure bij de gemeenteraad. 

 
Dit leidt op 23 oktober tot een notitie van IBA Parkstad aan de colleges 

van BW van Heerlen en van GS van de provincie Limburg. Deze notitie 
is abusievelijk gebaseerd op de plankaart uit het 
conceptbestemmingsplan van juni 2018. Deze omissie wordt vervolgens 

rechtgezet in een notitie van 7 november 2018. Hoewel niet geheel en 
al identiek, is de kern van de analyse van beide notities eensluidend: 

het Contourenplan is niet de basis voor het bestemmingsplan maar 
slechts een mogelijk scenario bij de realisatie van het bestemmingsplan 

(voor een verdere inhoudelijke uitwerking van dit oordeel zie de 
paragrafen hieronder).  
 

Mede op basis van de notitie van 7 november besluit de gemeenteraad 
van Heerlen tijdens de vergadering van 28 november om wederom het 

bestemmingsplan aan te houden. Een eventuele vaststelling is nu 
voorzien in december 2018. Om tegemoet te kunnen komen aan de 
twijfels van de raad en de verschillende gezichtspunten van de 

betrokken partijen in het plangebied doet IBA Parkstad in dit document 
een compromisvoorstel. 

 
Contourenplan IBA Parkstad 
Het Contourenplan is op basis van de resultaten van workshops met twee 

teams (bestaande uit architecten en landschapsarchitecten) door IBA 
Parkstad opgesteld in afstemming met de belangrijkste deelnemers aan 

het Participatives Verfahren: gemeente Heerlen, Provincie Limburg, VOC 
en enkele overige stakeholders. Dit plan, waarin veel flexibiliteit voor de 
contouren is opgenomen om toekomstige ontwikkelingen en veranderende 

inzichten mogelijk te maken, werd door IBA in de zomer van 2017 formeel 
aan de gemeente Heerlen aangeboden, als basis voor het 

bestemmingsplan van het Schinkelkwadrant-Zuid.  
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Suggestieve verbeelding van het 

Contourenplan door Jo Coenen (18 juni 

2017) 

Contourenplan (12 juni 

2017) 

 
Het rapport van 26 pagina’s omvatte behalve belangrijke omschrijvingen 
waaronder de aanbevelingen voor hoogtes, positie en afmetingen van 

gebouwen, inrichting van openbare ruimte met betrekking tot pleinen en 
groene ruimten, zoals ook de aanbeveling voor de organisatie van 

verkeerscirculatie in de naaste omgeving. 
 
Bestemmingsplan gemeente Heerlen  

 
Bestemmingsplan wanneer het geheel gerealiseerd kan worden in 

maximale omvang 
Op basis van een door Arcadis ontwikkelde gebiedsvisie, is het voorlopig 
bestemmingsplan in juni 2018 door de gemeente Heerlen opgesteld.  

IBA constateerde verschillen, die na overleg met Jo Coenen in het 
bestemmingsplan van oktober 2018, gedeeltelijk aangepast werden.  
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Verbeelding voorliggend 

bestemmingsplan 

Bestemmingsplankaart 

 
Ten opzichte van het bestemmingsplan zoals dat is opgesteld in juni 2018 
zijn er in de zomer 2018 aanpassingen aan het bestemmingsplan gedaan 
waardoor de flexibiliteit van het plan is verhoogd en het meer in lijn is 

komen te liggen met de uitgangspunten van het Contourenplan. Er blijven 
echter duidelijke tegenstellingen bestaan ten opzichte van het 

Contourenplan, namelijk: 
 
Overeenkomsten: 

 rooilijnen en gebouwmassa’s; 
 afmetingen binnengebied, hof-typologie en mate van 

vergroening; 
 doorgangen en verbindingen in het plangebied; 
 hofstructuur van de binnenzijde bouwblok; 

 mogelijke flexibiliteit in de realisering van de gebouwcontouren. 
 

Afwijkingen: 
 de zichtlijn Promenade – Schouwburg is niet 

herkenbaar/afdwingbaar in het bestemmingsplan; 

 het iconisch getrapte gebouw aan Promenade is mogelijk 
gemaakt, maar niet geborgd. De zichtlijn doorsnijdt het gebouw, 

waardoor de vereiste capaciteit van het gebied relatief wordt; 
 de mogelijkheid voor hoogbouw in de Schinkelstraat; 
 beperkte flexibiliteit van het plan ten opzichte van grondposities 

en belangen eigenaren (belangrijk voor verwerking van 
voortschrijdende inzichten). 
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In het bestemmingsplan worden deze zaken naar de mening van IBA te 
vrijblijvend of niet mogelijk gemaakt, in tegenstelling tot minder 
belangrijke elementen die er juist zeer dwingend in worden verwerkt. Het 

Contourenplan had de basis moeten zijn van het bestemmingsplan maar 
is nu een van de mogelijke scenario’s die passen in het bestemmingsplan.  

 
Daarnaast viel het IBA Parkstad na het visualiseren van de mogelijke 
bebouwing op (zie foto hierboven) dat het bestemmingsplan zware 

bouwmassa’s toelaat met veelal smalle doorgangen die ook de 
vergroening van de Promenade te weinig ruimte laten.  

 
Bestemmingsplan wanneer eigendom VOC niet betrokken wordt in 
planvorming, dus gedeeltelijke realisatie 

De gemeente Heerlen heeft zich op het standpunt gesteld dat zonder 
overeenstemming met VOC ook een planontwikkeling mogelijk is. Het 

moge helder zijn dat het dan om een gedeeltelijke realisatie gaat waarbij 
een andere marktpartij het eigendom van de gemeente moet 
herontwikkelen bouwend om de loods en de grond van VOC heen. We 

hebben deze situatie laten visualiseren als tekening en als maquette: 

 

 

  
Foto maquette Eigendom van VOC 

 
VOC bezit als eigenaar een aanzienlijk enkellaags bebouwd oppervlak 
(onder andere een loods) in het plangebied. Indien met VOC niet tot 
overeenstemming is te komen over de ontwikkeling dan wel verwerving 

van de grond, zal het onmogelijk zijn het bestemmingsplan of andere 
van het Contourenplan afgeleide ontwerpen te realiseren.  
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Met name de aanwezigheid van de loods in het binnengebied staat de 
creatie van een kwalitatief hoogstaand en aantrekkelijk woonmilieu in 
de weg. Dien ten gevolge komen eerder door IBA gestelde ambities in 

het gedrang, namelijk: 
 de gewenste vergroening van het plangebied; 

 realisatie van rustiek wonen in het binnengebied met urbane 
woningen; 

 realisatie van de geplande aantallen woningen; 

 een ondergrondse parkeeroplossing van voldoende capaciteit; 
 een continue opgewaardeerd straatbeeld langs de Schinkelstraat. 

 
Kijkend naar de eigendomssituatie constateert IBA Parkstad dat de 
haalbaarheid van het gehele Contourenplan nihil is zonder 

overeenstemming met de andere grondeigenaar. Dit bemoeilijkt naar de 
mening van IBA, het door de Raad van State loodsen van het 

bestemmingsplan aangezien haalbaarheid een belangrijk 
beoordelingscriterium is. Het blijven bestaan van de loods van VOC maakt 
ook gedeeltelijke herontwikkeling door een andere marktpartij, in de ogen 

van IBA Parkstad, onwaarschijnlijk. 
 

Stedenbouwkundig ontwerp VOC 
VOC heeft uit eigen beweging een stedenbouwkundig ontwerp laten 

opstellen, door architectenbureau Humblé, Martens & Willems. Dit 
stedenbouwkundig ontwerp respecteert een aantal basisprincipes van 
het Contourenplan, zoals de zichtlijn op de Promenade en de 

doorwaadbaarheid van het gebied met groene en waterelementen.  
Maar het stedenbouwkundig ontwerp van VOC wijkt ook op punten af 

van het Contourenplan. 

 

  
Foto maquette Stedenbouwkundig plan VOC 
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Overeenkomsten: 
 zichtlijn Promenade - Schouwburg als drager van het plan; 
 afmetingen binnengebied en mate van vergroening; 

 doorgangen en verbindingen in het plangebied; 
 bouwmassa’s aan de Promenade en Geerstraat. 

 
Afwijkingen: 

 woontoren, terugliggend van de Schinkelstraat; 

 iconisch getrapte gebouw aan Promenade is niet voorzien; 
 de besloten hofstructuur van de binnenzijde bouwblok komt niet 

meer tot uitdrukking. 
 
Bij nadere beschouwing door IBA Parkstad in de zomer van 2018, toen 

het plan aan IBA is getoond door VOC, is de ontwikkeling van dit 
stedenbouwkundig voorstel niet mogelijk in relatie tot het voorliggende 

bestemmingsplan. Daarmee komt realisatie van dit bouwplan na het 
mogelijk vaststellen van het bestemmingsplan in het najaar van 2018 
het gedrang. 

 
6. Compromisvoorstel IBA Parkstad 

Concluderend kunnen we stellen dat het bestemmingsplan van de 
gemeente Heerlen dichtbij het Contourenplan wil blijven, maar dat er toch 

nog dusdanige afwijkingen zijn dat het volgens IBA Parkstad niet als 
blauwdruk kan dienen voor de fysieke herontwikkeling. Daarnaast is het 
onwaarschijnlijk dat zonder overeenstemming met de andere 

grondeigenaar een haalbare realisatie in het verschiet ligt.  
 

Daarnaast kunnen we concluderend stellen dat het ontwerp van VOC laat 
zien dat de betreffende partij dichtbij het Contourenplan wil blijven, maar 
dat er toch nog dusdanige afwijkingen zijn dat ook dit stedenbouwkundig 

ontwerp niet als blauwdruk kan dienen voor een bestemmingsplan.  
 

In de notitie van 7 november 2018 heeft IBA Parkstad een aanbeveling 
gedaan hoe verder te handelen: 
 

“De enige manier om uit de impasse te komen, is met de drie betrokken 
partijen, wellicht onder supervisie van de provincie (de partij zonder eigen 

plankaart) om de tafel te gaan. Jo Coenen zou hier, ingehuurd door IBA, 
overigens ook een rol van betekenis kunnen spelen, zoals reeds in de 
eerdere memo van IBA geopperd is. In een proces van geven en nemen 

moet het gezien de grote overeenkomsten en belangen mogelijk zijn tot 
overeenstemming te komen. IBA Parkstad is in ieder geval bereid om 

concessies te doen ten aanzien van het Contourenplan onder de 
voorwaarde dat ook de beide andere partijen bereid zijn tot het doen van 
concessies.” 
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Zover als wij kunnen zien, is er geen verder gevolg geven aan deze 
aanbeveling. Daarom heeft IBA Parkstad besloten om zelf het initiatief te 

nemen en om prof. dr. J. Coenen als supervisor de drie plannen op elkaar 
te laten leggen om tot een compromisvoorstel te laten komen. Hij is 

hierbij ondersteund door het IBA-bureau en prof. Fred Humblé.  
 
In het onderstaande compromisvoorstel probeert IBA Parkstad de sterke 

elementen van zowel het bestemmingsplan van de gemeente Heerlen als 
het stedenbouwkundig ontwerp van VOC vast te houden, maar ook op 

punten het Contourenplan te laten prevaleren.  
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Een overzicht van de gedane aanpassingen met toelichting ten opzichte 
van het voorliggende bestemmingsplan: 

 zichtlijn Promenade – Schouwburg: 

De belangrijke historische zichtlijn die ontstond bij aanleg van de 
Promenade, waardoor de Schouwburg vanaf de Bongerd te zien 

is, wordt hersteld. Het resulterende plein biedt bovendien de 
mogelijkheid tot verregaande vergroening, een belangrijk 
uitgangspunt van de centrumvisie beschreven in Bidbook Urban 

Heerlen en het Contourenplan; 
 terugleggen van een deel van de bebouwing aan de 

Schinkelstraat: 
Aan de Schinkelstraat wordt geen hoogbouw gerealiseerd. De 
reeds geaccordeerde bebouwing aan de overzijde in Schinkel-

Noord, zal een massieve omvang krijgen en daarmee het 
karakter van de Schinkelstraat bepalen. Om passend te reageren 

op dit blok, zal het profiel van de straat verwijden door de nieuwe 
bebouwing iets terug te leggen ter hoogte van de doorsteek naar 
het binnengebied in Schinkel-Zuid. 

 doorgang binnengebied – Promenade wordt iets richting de 
Schouwburg verschoven: 

Terwijl het bebouwde oppervlak gelijk blijft en het binnengebied 
het besloten hofkarakter behoudt.  

 de toegang vanuit de Schouwburg naar het binnengebied: 
Wordt conform het contouren- en bestemmingsplan gemaakt.  

 gedeeltelijke verhogingen aan de Promenade: 

Om de gevraagde woningaantallen te realiseren verschuift de 
voorgestelde bouwmassa aan de Schinkelstraat naar de hoek 

Geerstraat-Promenade. Overwegingen die daarbij een rol 
gespeeld hebben zijn: 

o Bezien vanuit het overzicht van hoogteaccenten in Heerlen 

is dit de enige plek in het plangebied waar een 
beeldbepalende toren gerealiseerd kan worden, zie 

hiervoor tekst conform omschrijving Contourenplan: “Het 
gebouw kenmerkt zich door een prominente ligging 
(gelegen voor entree Theater en in zichtlijn vanaf de 

Laanderstaat) en steekt in hoogte af ten opzichte van de 
bebouwingshoogte van de omliggende panden langs de 

Geerstraat en gaat een directe relatie aan met pand 2 [het 
gebouw op de kop].” (pagina 14, paragraaf a.).  

o De in het Contourenplan als iconisch getrapt gebouw 

omschreven punt op de samenvloeiing van binnengebied-
Promenade-Geerstraat, krijgt eveneens een 

verbijzondering door een hoogteaccent dat in lijn staat met 
de toren op de hoek Geerstraat-Promenade. “Het pand van 
het voormalige stadskantoor ‘de Plu’: op de plaats hiervan 
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komt een markant gebouw met stedelijke voorzieningen op 
de begane grond, annex piano nobile en woningbouw op de 
verdiepingen” (pagina 8, paragraaf b).  

o Deze refereert eveneens aan de oude zichtlijn vanaf de 
Laanderstraat, omschreven in het Contourenplan als: “Een 

te herstellen zichtas (Zicht 3 op plankaart) en een directe 
looplijn vanuit de Laanderstraat in de richting van een nog 
te realiseren prominente gevel (in hoogte en 

verschijningsvorm) in de Geerstraat, opdat de 
Laanderstraat weer een logisch onderdeel wordt van het 

stedelijk netwerk (zoals dat vroeger ook was)” (pagina 9, 
deelgebied 2, paragraaf 8). 

 Tezamen met de hoogbouwconfiguraties nabij Het Loon en de 

Schouwburg ontstaat hierdoor een stadsensemble en silhouet, 
dat de toekomst van het Central Park inluidt.  

 Bovendien komt hier als schakelpunt tussen het grote vergroende 
Van Grunsvenplein en de Promenade, naast het paviljoen van 
Ungers, een belangrijk nieuw trefpunt te midden van het groen. 

 
7. Aanbevelingen 

IBA Parkstad is zich ervan bewust dat dit compromisvoorstel niet 
letterlijk op deze wijze is omschreven in het Contourenplan. In dit 

compromisvoorstel heeft iedere partij concessies gedaan aan de 
oorspronkelijk opgetekende plannen, met behoud van de 
uitgangspunten en kwaliteiten van het Contourenplan en de 

haalbaarheid van het gehele plan in ogenschouw genomen. Op de 
plekken waar dit compromisvoorstel van het Contourenplan afwijkt (dit 

is in de hoogtes en het iets terugleggen van de bebouwing aan de 
Schinkelstraat) is dit onderbouwd aan de hand van huidige 
ontwikkelingen danwel door aanwijzingen uit de omschrijving van het 

Contourenplan, waarin ruimte wordt gelaten voor deze gebaren, in 
overeenstemming met de gedachte flexibiliteit van het plan. Het 

compromisvoorstel laat daarmee zien dat door alle drie de plannen op 
elkaar te leggen een vervolgstap is gezet, waarbij kwaliteit en 
haalbaarheid van het plan voorop gesteld zijn. IBA Parkstad kan zich 

daarmee vinden in de aanpassingen en het ontstane compromisvoorstel, 
ten opzichte van het Contourenplan en hoopt via deze weg een bijdrage 

geleverd te hebben aan het proces. 
 
Uitgaande van de het compromisvoorstel wil IBA Parkstad de volgende 

aanbevelingen doen aan de gemeente Heerlen voor de verdere 
procesgang: 

 informeer de gemeenteraad van Heerlen over dit 
compromisvoorstel; 
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 voer een snelle draagvlak-analyse uit onder alle betrokken 
partijen zijnde de provincie Limburg en VOC en de uitkomst van 
de draagvlak-analyse; 

 bij afwezig draagvlak rest er niets anders dan het voorliggende 
bestemmingsplan toch voor te leggen aan de gemeenteraad van 

Heerlen; 
 bij aanwezig draagvlak, pas het bestemmingsplan aan conform 

het compromisvoorstel; 

 breng het bestemmingsplan opnieuw in procedure inclusief 
zienswijzeprocedure; 

 benut de tussenliggende tijd om verdere gesprekken te voeren 
met de andere grondeigenaar om zo tot een gezamenlijke 
uitvoering te kunnen komen van dit bestemmingsplan. 

 
Als de samenwerkende partijen (Gemeente Heerlen, Provincie Limburg 

en IBA Parkstad) daartoe positief besluiten en deze vertraging 
accepteren kan er gewerkt worden aan het nieuwe bestemmingsplan en 
het in procedure brengen ervan. Een bestemmingsplan dat door de 

samenwerkende partijen wordt omarmd.  
IBA Parkstad realiseert zich dat indien deze stappen worden gevolgd, dit 

een vertraging van het bestemmingsplan kan betekenen van 4 tot 6 
maanden, afhankelijk van het aantal zienswijzen en de mate van 

afwijking van eerdere zienswijzen. Hoewel dit natuurlijk spijtig is, kan 
door het bereiken van overeenstemming met de andere grondeigenaar 
een beroepsprocedure vergemakkelijkt of wellicht zelfs vermeden 

worden. Dat betekent naast de overeenstemming van de 
samenwerkingspartners in het Centrum van Parkstad, ook een 

versnelling in de realisatie van het bestemmingsplan, waardoor 
uitvoering van een project eerder in zocht komt, waarmee de verloren 
tijd van hernieuwd opstellen van een bestemmingsplan weer goed kan 

worden gemaakt.  
 

Alhoewel de factor tijd natuurlijk van belang is, moet wat IBA Parkstad 
betreft de haalbaarheid en kwaliteit van de planontwikkeling voorop 
staan. Er wordt gebouwd aan een nieuw stuk van het centrum van 

Heerlen (het Centrum van Parkstad) waar we decennia van zullen 
profiteren. En tot slot prefereert IBA een proces van samenwerking en 

afstemming dat bovenstaand als mogelijkheid geschetst wordt. 
 


