
Memo 
 

Aan 

De heer R. Leers / Fractie Hart-Leers 
 

Afschrift aan 

de Raad 
 
Datum 

1 december 2016 
 
Onderwerp 

beantwoording vragen Maankwartier n.a.v. e-mails  
d.d. 18 en 25 november 2016 
 
 
aanleiding 
U heeft op 18 november 2016 en 25 november 2016 via de griffier van de 
gemeente Heerlen per e-mail vragen gesteld over Maankwartier die door 
middel van de onderhavige memo worden beantwoord. 
 
beantwoording vragen 
 
Vraag 1	
Wat staat in de UitwerkingsOvereenkomst concreet over de Heliostaat?  
Waar is deze info te vinden?  
	
Antwoord 1	
De Heliostaat is onderdeel van bouwdeel F. In bijlage 15 van de UO deel 1 
DO, onderdeel ‘0088 BF01tmBF13 Bouwdeel F Maankwartier Noord 29-7-
2011’ is het definitief ontwerp van de Heliostaat opgenomen. 
In bijlage 17a van de UO zijn de overige afspraken inzake de Heliostaat 
verwerkt. Op deze bijlage rust geheimhouding ingevolge het collegebesluit 
van 20 december 2011. De geheimhouding is opgelegd voor de duur van de 
uitvoering omdat de bijlage financiële verhandelingen en bedrijfsgevoelige 
informatie van de UO-partners bevat. 
 
Vraag 2 
Graag tevens de complete UO laten toekomen. 
 
Antwoord 2 
De UO is destijds exclusief bijlagen aan de raad verstrekt. Bij deze ontvangt 
u deze opnieuw. De bijlagen zullen, exclusief de vertrouwelijke bijlage 17, 
wederom in de leeskamer ter inzage worden gelegd. Bijlage 17 is vanwege 
de geheimhouding die hier op rust, alleen bij de griffier onder toezicht in te 
zien. 
 
De bijlages zullen eind week 49 ter inzage worden gelegd. U ontvangt 
hierover nog nader bericht van de griffier. 
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Vraag 3 
Graag wil ik precies weten waar de 6,8 Mln. euro om het Maankwartier Zuid 
tekort mee te dekken -binnen het gemeentelijk apparaat- vandaan komen.  
Hoe en waaruit c.q. op welke wijze wordt dit fikse tekort concreet 
gefinancierd? 
 
Antwoord 3 
In de begroting is dit opgenomen op pagina 94. “Wij willen samen met de 
Provincie en de IBA voor het realiseren van de ambities € 30 miljoen 
beschikbaar stellen vanuit diverse Budgetten voor de periode tot en met 
2020 (€ 10 mio + € 1 mio wordt door de gemeente Heerlen ingebracht). 
Deze wens betekent voor de gemeente Heerlen aan kapitaallasten:  
€ 500.000 in 2018, € 600.000 in 2019 en € 700.000 in 2020. Met deze 
middelen kunnen we in 2017 een vliegende start maken. 
 
De financiële verwerking is op pagina 150 van de begroting terug te vinden 
onder het kopje “6. Fysiek, sociaal en economische impulsen (inv = 
investering/kapitaallasten)” onderdeel “Heerlense bijdrage financieringsaf-
spraak Bidboek Urban Heerlen (inv).”. 
	
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Heerlen, 
namens dezen,  
 
 
wethouder voor ruimte, centrum, cultuur, ouderen en buurtgericht werken, 
B.H.J. Braeken 
 


