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Stadslandbouw
nog ver weg
Stadslandbouw
OUD-CBS Kantoorbestemming ongewijzigd

door Claire van Dyck/Siebrand Vos

HEERLEN – Drie jaar na de verkoop
van het voormalige CBS-gebouw,
is het bestemmingsplan nog steeds
niet gewijzigd om grootschalige
stadslandbouw mogelijk te maken.
Walas en de gemeente hebben
vooralsnog geen overeenstemming
bereikt over de invulling en de
praktische mogelijkheden.

Voor het programma van Walas,
dat de gemeente niet verder wil toe-
lichten, moet rekening worden ge-
houden met eisen op het gebied
van externe veiligheid en geluid en
zijn eventueel beheersmaatregelen
nodig. Ook ontbreekt informatie
van de eigenaar om noodzakelijke
milieukundige onderzoeken af te
ronden. De reden daarvoor is „niet
helder”, zegt een woordvoerster.

Bij de doorverkoop drie jaar gele-
den is de intentie uitgesproken om
twee derde van het pand uit de
kantorenmarkt te halen en de be-
stemming zodanig te wijzigen dat
grootschalige stadslandbouw en
innovaties/stadsfuncties mogelijk
worden. De gemeente kon gisteren
niet zeggen of dat dwingend is vast-
gelegd. De gemeente kan geen an-
dere bestemming eisen, het is aan
Walas om aan te geven welke invul-
ling ze wil, zegt de woordvoerster.

Walas-directeur Peter Borkens
zegt dat het businessplan (uit 2011)
gewoon wordt uitgevoerd. „We

zijn volop bezig met voorbereiding
van onder meer urban farming
(stadslandbouw). Maar dat is een
omvangrijk verhaal. Daar zijn grote
investeringen mee gemoeid. Door
uitbreiding van de spoorwegen zijn
extra geluidsmaatregelen nodig.
We zijn in goed overleg met de ge-
meente.” Borkens verwacht binnen
drie maanden met de gemeente tot
overeenstemming te komen. De
procedure duurt maximaal drie
jaar.

Volgens hoogleraar vastgoed-
financiering aan de Universiteit
Maastricht Piet Eichholtz is de
vrees van vastgoedmensen en enke-
le kritische politici waarheid gewor-
den: concurrentievervalsing op de
kantorenmarkt met hulp van de ge-
meente die een lening voor de aan-
koop verstrekte. „Die verkoopprijs
(464.000 euro) is extreem laag. Het
is eigenlijk een cadeautje. Met belas-
tinggeld wordt de vastgoedmarkt
verder verstoord. De hele werkwij-
ze is schandalig. Het is nog steeds
vooral kantorenverhuur.”

Er is wel - na klachten over illega-
le bewoning - een ontheffing
verleend voor overnachten door
kwartiermakers op maximaal 160
vierkante meter. Ook zijn ateliers
en kleinschalige bedrijvigheid
tot een oppervlakte van 1300 vier-
kante meter toegestaan.

Het stadsbestuur wilde geen in-
houdelijke reactie geven.


