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Inleiding 
Afgelopen vrijdag 7 december 2018 hebben wij van IBA Parkstad een nieuwe noti-
tie (zie bijlage) ontvangen naar aanleiding van de realisatie van het IBA project 
Central Park in het centrum van Heerlen. De notitie is een vervolg op een tweetal 
eerdere notities van respectievelijk 23 oktober en 7 november 2018. 
 
In deze nieuwe notitie wordt door IBA, onder de naam ‘compromisvoorstel’ een 
nieuw plan voor de ontwikkeling van het gebied Schinkel Zuid gepresenteerd en 
wordt tot onze grote verrassing het eerder door IBA opgestelde Contourenplan los-
gelaten. Wij betreuren dit laatste omdat het IBA Contourenplan Central Park in een 
zorgvuldige procedure tot stand is gekomen. Aan de basis hiervan heeft een ‘Parti-
cipatives Verfahren’ gestaan waarin door een aantal internationale bureaucombina-
ties en met medewerking van een groot aantal stakeholders is samengewerkt. Het 
IBA Contourenplan is vervolgens gedurende een aantal maanden in een participa-
tief proces onderworpen aan een breed traject van inspraak, informatie-uitwisse-
ling, verdieping en debat in het ‘Kantoor Contour’ in het voormalige Rabobankpand 
aan de Promenade. 
 
 
Bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid 2018 
De resultaten van zowel het participatives verfahren Central Park als van Kantoor 
Contour zijn vertaald in een ontwerp bestemmingsplan dat in juni 2018 gepubli-
ceerd is, waarover een informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden en diverse 
zienswijzen door belanghebbenden zijn ingediend. Alle onderdelen van dit, sinds 
begin 2017, doorlopen traject zijn in ogenschouw genomen bij de opstelling van het 
definitieve bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid 2018. Naast de noodzakelijke 
verplichtingen op grond van het Contourenplan is in het opstellen van het bestem-
mingsplan gezocht naar een zo groot mogelijke flexibiliteit om het plan onder  
marktconforme condities te ontwikkelen. Deze flexibiliteit kan zonder risico’s inge-
bouwd worden omdat de grondpositie van de gemeente een extra waarborg vormt 
voor een toekomstige kwalitatieve ontwikkeling van het gebied door een ontwikke-
laar conform het IBA Contourenplan. 
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Het is dan ook voor de gemeente een volledige verrassing dat IBA, anders dan in de eerdere twee no-
tities, het Contourenplan loslaat en opeens een nieuw plan daarvoor in de plaats stelt. Daarmee 
wordt geen recht gedaan aan de zorgvuldige en transparante wijze waarop het traject tot nog toe tot 
stand is gekomen en waarin de belangen van omwonenden en belanghebbenden zorgvuldig zijn ge-
wogen.  
 
Voorstel 
Wij betreuren deze aanhoudende stroom van steeds weer wijzigende informatie rondom het bestem-
mingsplan Schinkelkwadrant Zuid 2018. Het college realiseert zich dat dit het proces onoverzichtelijk 
en diffuus maakt. Een eenduidige besluitvorming door uw gemeenteraad wordt hierdoor belemmerd, 
en heeft het risico in zich dat er gekozen wordt voor een suboptimale oplossing. Ook het belang van 
een heldere en transparante publieke besluitvorming is hier naar onze mening niet mee gediend.  
 
Daarom stellen wij uw praesidium voor het bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid 2018 nu niet in 
besluitvorming te nemen. In plaats daarvan willen wij voorstellen een stand-stil periode in te lassen 
om een aantal zaken op te helderen / nader uit te zoeken. Wij willen daarin nadrukkelijk onze pu-
bliekrechtelijke verantwoordelijkheid nemen en zullen uw raad in januari open en transparant infor-
meren over de wijze waarop wij het vervolgproces zullen vormgeven. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Heerlen, 
namens dezen,  
 
 
 
wethouder voor Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling, 
Peter van Zutphen 
 
 


