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raadsinformatiebrief

Heerlen,
27 mei 2015

Onderwerp
Voortgangsrapportage Maankwartier

Inleiding/aanleiding
Conform raadsvoorstel 2010/30190 is besloten de raad per half jaar te informeren 
over de stand van zaken omtrent het project Maankwartier. De vorige rapportage 
heeft u in december 2014 gehad. Dit betrof de vaststelling van de Grondexploitatie 
(Grex). Daarnaast is ook afgesproken dat de gemeenteraad vier keer per jaar 
inzicht krijgt in de actuele stand van de belangrijkste projectrisico’s. Die ‘risico-
updates’ worden twee keer per jaar apart aangeleverd en twee keer meegenomen 
in een raadsinformatiebrief. 
 
Deze raadsinformatiebrief is als volgt opgebouwd. Eerst geven wij inzicht in de 
voortgang van het project, aan de hand van de elementen die in iedere rapportage 
terugkeren:

I. Algemene beschrijving;
II. Voortgang algemeen;

III. Financiën;
IV. Planning;
V. Risico’s en beheersmaatregelen;

VI. Communicatie;
VII. Omgevingsmanagement.

Daarna gaan we in op actuele thema’s, zoals:
VIII. Afronding meerwerk plaat;

IX. Stand van zaken contractvorming SHM;
X. Het rapport Tauw;

I. Algemeen
Het totale project Maankwartier, met een investeringsvolume van ongeveer 160 
miljoen euro, kent diverse onderdelen. Het stuk dat de Gemeente Heerlen 
coördineert, en waarover uw gemeenteraad een grondexploitatie heeft 
vastgesteld in oktober 2014(BWV-14000987), vertegenwoordigt een bedrag 
van  59,9 miljoen euro van die eerdergenoemde 160 miljoen euro. Het 
gemeentelijk deel bestaat verder uit een aantal subonderdelen:
A. de ‘plaat’;
B. Station Heerlen Maankwartier ‘SHM’ (in voorbereiding met NS en Prorail);
C. Bouwdeel J (overgang van de ‘plaat’ naar Noord, inclusief de stijgpunten 

vanaf het busstation);
D. De stijgpunten naar de plaat aan de zuidzijde;
E. De inrichting van de openbare ruimte.

In de voortgangsrapportage wordt meerdere malen verwezen naar 
verschillende bouwdelen. Voor een overzicht hiervan, incl. bijbehorende 
benaming, verwijzen wij u naar bijlage 1.

Registratienummer:

BWV-15001454
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II. Voortgang algemeen

Bouwdelen Noord
De realisatie van de casco’s in Noord vordert goed. Door de milde winter 
heeft de aannemer flink door kunnen bouwen. De realisatie van de 
bouwdelen G en H ligt op schema. Deze worden naar verwachting in de 
zomer van dit jaar opgeleverd, waarna afbouw en inrichting kan starten. Op 
dit moment zijn de gevels (metselwerk, stucwerk, kozijnen en kunstwerken) 
al goed zichtbaar. De eerste steigers worden alweer weggehaald.
Bouwdeel I verloopt eveneens volgens planning. Het hoogste punt is bereikt 
en daardoor krijg je een goed beeld van het volume.
De realisatie van gebouw F ligt iets achter op planning. Desondanks zijn de 
contouren al goed zichtbaar. De plek voor de Heliostaat is niet te missen. 
Door aanpassingen in de realisatie en een versnelling in het bouwproces 
proberen we de achterstand in te halen.
De pleinen in het plan worden nu goed zichtbaar en de verbinding is gemaakt 
tussen het noordelijke deel en de plaat over de sporen. Zie voor een actueel 
beeld de foto’s in bijlage 2. 

Bouwdelen op de plaat
Op de plaat is nog geen bouwactiviteit. De voorbereidingen zijn echter in 
volle gang. Vooral over de afstemming tussen de verschillende functies op 
het nieuwe NS-station. Naar verwachting start het werk begin 2016.  

Bouwdelen Zuid
De werktekeningen voor de bouwdelen in Zuid zijn bijna klaar. Onlangs is 
gestart met het ontgraven van de bouwkuip voor de parkeergarage en de 
funderingen. De verankering van het spoor is gestart en zogenaamde CSM-
wanden zijn geplaatst rond de rest van de bouwkuip. Twee aannemers zijn 
tegelijk aan de slag omdat goede afstemming noodzakelijk is (een deel van 
de bouwkuip ligt immers binnen het beïnvloedingsgebied van het spoor). Het 
diepste punt van Maankwartier Zuid wordt medio 2015 bereikt. Daarna start 
de bouw van de parkeergarage.

Openbare ruimte
Het definitief ontwerp van de openbare ruimte is vorig jaar vastgesteld. 
Daarna is nog een aantal verbeteringen doorgevoerd. Het laatste ontwerp is 
onlangs door het Bestuurlijk Overleg Maankwartier vastgesteld. Dit ontwerp 
is de basis voor de aanbesteding voor de realisatie van de openbare ruimte in 
Noord. Dit is onlangs zo afgestemd met de bouwer. Het werk kan pas 
beginnen als de ruimte door de bouwer is vrijgegeven. De openbare ruimte in 
Noord wordt gefaseerd aangelegd, maar wel in één bouwstroom. Zodra de 
openbare ruimte klaar is, worden de gebouwen in gebruik genomen. De 
eerste ‘bewoners’ van Maankwartier zijn de gemeente en het UWV. Zij nemen 
hun intrek in de bouwdelen G en H.
De selectieprocedure van aannemers die mogen inschrijven voor de realisatie 
van de openbare ruimte is gestart. Naar verwachting wordt ná de 
bouwvakvakantie 2015 een definitieve opdracht gegund en start de realisatie 
in oktober 2015.

Afzet programma
De realisatie en verkoop/verhuur van woningen, winkels, kantoren en het 
hotel is géén zaak van de gemeente. Dit is een exclusieve taak van de andere 
partners in het project. In totaal is circa 85% afgezet. Voor de volledigheid 
een korte stand van zaken.
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In Maankwartier komen drie grootschalige detailhandel voorzieningen 
(GDV’s). Twee in Noord en één in Zuid. In Noord is er één verhuurd (Jumbo) 
en voor de tweede is veel belangstelling. Beide parkeergarages zijn verkocht 
(Noord en Zuid) en exploitanten hebben getekend. Alle kantoorruimte is 
verhuurd dan wel verkocht. Voor de Kleinschalige Detailhandel Voorzieningen 
(KDV’s) geldt dat 10 van de 13 zijn verhuurd. Het zijn voornamelijk 
horecagelegenheden die goed passen in een stationsomgeving. De 
ondernemers zijn allemaal nieuw, de meeste van buiten Heerlen. Een 
compleet overzicht van KDV’s en GDV’s staat in bijlage 3.
Een kleine unit is verhuurd aan een Chinees advocatenkantoor. Dit richt zich 
vooral op advisering bij handelsbetrekkingen tussen China en Nederland.
Alle tot op heden aangeboden huurwoningen zijn verhuurd. Van de 30  
koopwoningen zijn er 12 verkocht/onder optie.
De eerste opleveringen zijn eind dit jaar: bouwdelen G en H. Gekocht door de 
gemeente en deels doorverhuurd aan het UWV.

III. Financiën
Wat is gebeurd?
In oktober 2014 heeft uw raad de nieuwe grondexploitatie (GREX) 
vastgesteld. Hierin zit een juiste en volledige kosten- en 
opbrengstenverantwoording van het gemeentelijk deel van het project. Deze 
GREX biedt de mogelijkheid om, op een gedetailleerd niveau, de kosten en 
opbrengsten te monitoren en, indien nodig, bij te stellen naar de actuele 
stand van zaken.

Eind 2014 is de nieuwe GREX opgenomen in de financiële administratie en  
geborgd. Vervolgens is er vanuit project control een koppeling gelegd tussen 
de administratie, budgetten, kredieten, facturen en ramingen. Ook zijn de 
risicoreserveringen verwerkt en is er afstemming geweest met de 
accountant.

Een en ander heeft geleid tot een goede balans tussen kosten en 
opbrengsten. Bovendien zijn de leer-en verbeterpunten van het rapport Tauw 
meegenomen om de financiële bewaking van het project Maankwartier te 
optimaliseren (zie in dit verband het leggen van diverse koppelingen alsmede 
het verwerken van adequate risicoreserveringen in het project).

Onderstaand zal een nadere toelichting worden gegeven op de 
realisatiecijfers Maankwartier tot nu toe en zal tevens een prognosestand 
worden gegeven waarbij eventuele mee- en/of tegenvallers in de uitvoering 
zijn onderzocht.

Waar staan we nu?
Tot en met 2014 is een bedrag van 30,5 mio uitgegeven en dat bedrag ligt in 
lijn met de begroting. Inmiddels zijn 2 onderdelen, conform budget,  
helemaal afgerond: 

 a) bouwrijp maken (1,2 mio)
 b) aanleg nutsvoorzieningen(1,4 mio). 

In de andere onderdelen van de GREX, worden de werkzaamheden eveneens 
binnen budget uitgevoerd. Financiële bijstellingen zijn dus niet nodig. Op dit 
moment worden de kosten van de verankering van de plaat (laatste 
uitvoeringselement plaat) verwerkt in de administratie.
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In 2015  is een bedrag van 0,5 mio uitgegeven; voornamelijk aan kosten 
voor planvorming. Ook deze kosten liggen in lijn met de begroting.
Derhalve hoeft ook hier geen financiële bijstelling plaats te vinden.

Waar gaan we naartoe?
Voor de komende twee jaar hebben we nog circa 29 mio budget. Financieel 
zijn we op de goede weg. 

IV. Planning
Actualisatie overallplanning realisatie Maankwartier
Bij de raadsinformatiebrief van juni 2014 zat de toen vigerende 
overallplanning op hoofdlijnen. Daaruit bleek dat Maankwartier medio 2017 
gereed zou zijn. Voor het noordelijke deel geldt deze planning nog steeds: de 
eerste gebouwen eind 2015 in gebruik nemen. De aanleg van de openbare 
ruimte start in overleg met de bouwers en gebruikersoktober dit jaar.
In 2014 hebben ontwikkelaars de mogelijkheid onderzocht om eerste te gaan 
bouwen aan de zuidzijde en pas daarna de plaat. Als de zuidzijde dan het 
plaatniveau bereikt, gaan ze op beide plekken tegelijk verder. Dit idee is 
verder uitgewerkt en deze bouwvolgorde wordt nu toegepast. 
De verbinding tussen Noord en Zuid over de plaat en het NS-station worden 
eind 2017 in gebruik genomen. Deze planning is vastgesteld door het 
Bestuurlijk Overleg Maankwartier (NS/ProRail/Weller/Jongen/gemeente). 
Eventuele planningsrisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen zijn in kaart 
gebracht en worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Begin 2018 is de afronding van de gebouwen en het laatste deel van de 
openbare ruimte in Zuid. 
In de komende jaren wordt continue bekeken of een verdere optimalisatie in 
de planning mogelijk en/of noodzakelijk is. De laatste versie van de 
overallplanning vindt u in bijlage 4. 

V. Risico’s en beheersmaatregelen
Zoals reeds aangegeven, heeft u recent de risico’s behandeld aan de hand 
van voorstel BW-14001192. Inmiddels is een aantal risico’s niet meer 
actueel. De top 5 is daarom aangepast. Er zijn geen nieuwe risico’s 
bijgekomen.

1. Binnen de financiële kaders van de GREX blijven (plaat).
Met het afrekenen van de plaat is het financiële risico hiervan definitief 
afgewikkeld. (zie ook de toelichting bij VIII Afronding meerwerk plaat).
Momenteel zijn er nog werkzaamheden in het kader van de verankering in 
Zuid. Dit levert een financieel risico op. Daarom controleren we streng en 
evalueren geregeld. 
Met betrekking tot de financiële kaders van de grondexploitatie, heeft er 
onlangs een periodieke financiële analyse en evaluatie plaatsgevonden. Zie in 
dit verband ook de toelichting bij onderdeel III Financiën. Het sturen en 
bewaken van de GREX blijft een doorlopend belangrijk aandachtspunt.

2. Planning
De nieuwe overall planning voor Maankwartier is krap, maar ook haalbaar. 
De verschillende bouwdelen, aannemers en opdrachtgevers moeten al het 
werk zeer goed op elkaar afstemmen. Vanwege deze complexe situatie is het 
planningsrisico groter dan normaal. Om het goed te beheersen is er constant 
overleg over afstemming, optimalisaties en bouwlogistiek. Alle raakvlakken 
zijn in kaart gebracht en worden voortdurend gemonitord. 
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3. Het Maankwartier wordt niet conform vastgesteld programma gerealiseerd
Vanwege economische tegenvallers en ontwikkelingen in de markt, kunnen er 
diverse transformaties plaatsvinden binnen het oorspronkelijke programma 
Maankwartier. Alhoewel de gemeente slechts een gedeeltelijk aandeel heeft 
in het totale programma, bestaat er wel degelijk een gemeenschappelijk 
belang en verantwoordelijkheid; en daarmee dus ook een imago risico. Er is 
dus sprake van een integraal Maankwartier. Het belang van de gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt met name onderkent  in brede bestuurlijke 
overleggen, welke periodiek plaatsvinden. 
Tevens vindt er periodiek afstemming  plaats met de omgeving. 

4. Kostenbeheersing projectonderdelen ‘station’ (SHM) en ‘openbare ruimte’
Belangrijke onderwerpen binnen het project Maankwartier vormen de 
projectonderdelen “station”(SHM) en openbare ruimte. Deze zijn financieel 
geborgd binnen de GREX en wijken qua risico weging af ten opzichte van 
elkaar. 
De openbare ruimte is, met een beperkte risico omvang,  een 
projectonderdeel waar de gemeente in het verleden al meerdere keren te 
maken mee heeft gehad.  
Voor het station (SHM) ligt dit anders en krijgt de gemeente te maken met 
meerdere partijen en daarmee verhoogde aandacht op 
kostenoverschrijdingen. Het bewaken van het ontwerp en het sturen op 
kosten spelen hierbij een belangrijke rol. Ook wordt er door de gemeente 
actief gekeken naar het vormgeven van aanbestedingen om het risico op 
overschrijdingen te verkleinen.
Prorail en NS spelen tevens een rol (bouwen op het spoor) in die zin dat zei 
eisen kunnen stellen waar aan voldaan moet worden. Dit kan in de bouw 
leiden tot problemen bij het oplossen van onverwachte tegenvallers (dit kan 
zowel procesmatig gevolgen hebben maar ook betekenen dat doelmatige 
oplossingen van de aannemer worden afgekeurd). 

5. Extra inkomsten genereren
In de opbrengstenkant van de door de gemeenteraad vastgestelde 
grondexploitatie is een bedrag aan bijdrage derden opgenomen ad 6,799 mio 
euro. Dit bedrag is een inschatting op basis van de benodigde middelen en de 
inschattingskansen bij ondermeer de Provincie. Het deels binnenhalen van dit 
bedrag vormt een risico.
Door het ondermeer strategisch benaderen van de inkomstenvraag van het 
project alsmede het positioneren van onderdelen binnen het project die 
interessant zijn voor derden om bij te dragen (bijvoorbeeld de heliostaat, de 
perronroltrappen en de fietsenstalling) wordt er verder vorm gegeven aan 
deze opbrengsten. Daarbij dient vermeld te worden dat er momenteel 
gesprekken lopen met de Provincie Limburg.

VI. Communicatie 
Start bouw zuid
Op woensdagmiddag 25 maart 2015 is de start van de bouw in Zuid op 
feestelijke wijze gevierd. De buurt is met een Maneschijn geïnformeerd over 
de werkzaamheden en wordt via de website (en sociale media) op de hoogte 
gehouden van de voortgang en de planning. Klachten kunnen gemeld worden 
bij Weller.

Rondleidingen
Er komen veel aanvragen voor rondleidingen, die zoveel mogelijk worden 
gehonoreerd. Daarnaast zijn er op zaterdagen geregeld rondleidingen op 
basis van open inschrijving. Deze zijn altijd 'uitverkocht'. De deelnemers zijn 
zeer enthousiast. Iedere rondleiding levert veel nieuwe ambassadeurs op en 
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aanvragen voor nieuwe rondleidingen. Aardig om te vermelden is dat nu ook 
potentiele huurders en kopers zich aanmelden.

Dag van de Bouw
De voorbereidingen voor deelname aan de landelijke Dag van de Bouw op 
zaterdag 13 juni 2015 zijn in volle gang. Voor iedereen die is geïnteresseerd 
in Maankwartier gaan de poorten van het noordelijke bouwterrein en de plaat 
open. In 2014 ontvingen we op deze dag zo'n 1400 mensen.

In de media
In het blad Navenant verscheen een artikel en naar aanleiding daarvan een 
filmpje op TV Limburg. Het WDR-programma Lokalzeit Aachen zond ook een 
reportage uit. Daarnaast zijn artikelen verschenen in de Volkskrant, het blad 
Reistijd van Veolia, de Vastgoedkrant en Aachener Nachrichten/Aachener 
Zeiting.
 
Social Media
Maankwartier is prominent aanwezig op social media. De basis is de website, 
met gemiddeld 6.000 bezoekers en 15.500 bekeken pagina’s per maand. 
Naast een grote hoeveelheid statische informatie is daar veel aandacht voor 
memorabele momenten in de bouw en ontwikkelingen in de verschillende 
onderdelen van het project. Mooie foto’s en  interviews met betrokkenen 
laten zien dat Maankwartier groeit en voor veel mensen steeds tastbaarder 
wordt.

Verder zijn er een Facebook-pagina (2.250 vrienden), Twitteraccount (941 
volgers), YouTube-kanaal en fotoalbums op Pinterest. Nieuwe berichten op 
Facebook scoren over het algemeen veel likes en worden geregeld gedeeld. 
Het aantal volgers op Facebook groeit snel, met tientallen per week. Dit jaar 
zijn er ongeveer 45 nieuwe berichten geplaatst, waarbij het bericht over de 
plaatsing van de Heliostaat 13 keer werd gedeeld’, een echte topper! Via 
Twitter zijn zo’n 60 berichten ge(re)tweet. Het best gewaardeerde bericht 
was een foto van de gebouwen van de gemeente/UWV die gedeeltelijk uit de 
steigers zijn.  
 
Paleisgesprek
Voor de medewerkers van de gemeente Heerlen was er een succesvol en 
inspirerend Paleisgesprek. De 90 bezoekers waren na afloop heel erg positief. 

VII. Omgevingsmanagement
Op 19 november 2014 is de omgeving van Maankwartier aan de zuidzijde 
geïnformeerd over de start van de bouwwerkzaamheden aan de zuidkant. 
Direct omwonenden zijn via de Maneschijn (huis-aan-huis nieuwsbrief) 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst bij Brasserie de Passie. Hier zijn 
de werkzaamheden toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst is een 
klankbordgroep samengesteld die zich is gaan buigen over de 
aantrekkelijkheid van het gebied dat grenst aan de schutting van 
Maankwartier in Zuid. Deze klankbordgroep wilde graag een plek met goed 
zicht op de bouwwerkzaamheden. De realisatie van dit 'doorkijkpunt' staat 
gepland voor juni.
Eveneens op verzoek van de klankbordgroep is de Royal verlicht tijdens de 
feestdagen. Vanwege de positieve reacties is die periode verlengd tot na 
carnaval.
De omgeving was ook uitgenodigd bij de start van de bouw in Zuid.
Er is direct contact tussen de omgeving en de omgevingsmanager. Zo 
worden individuele vragen snel beantwoord.
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VIII. Afronding meerwerk plaat

Eind 2014 zijn wij tot overeenstemming gekomen met ProRail over hun 
bijdrage in de ontstane financiële situatie, en dan met name over de 
afrekening van de meerwerkkosten/VTW’s van de ‘plaat’. Daarom hebben we 
de nieuwe GREX grondexploitatie kunnen vaststellen. Op dat moment 
moesten nog drie zaken met de door Prorail gecontracteerde aannemer 
Besix/BAM (BBM) worden uit onderhandeld: (i) minderwerk passerelle; (ii) 
meerwerk t.g.v. tweede orde effect; (iii) scopediscussie inzake verankering 
Zuid. In de grondexploitatie (risicosimulatie) was daarmee rekening 
gehouden.

Begin januari zijn de eerste twee elementen uit onderhandeld (kosten: 500k) 
en zijn afspraken gemaakt over het derde element. Definitieve afspraken 
zouden pas kunnen op het moment dat de planning en de vergunning van de 
verankering binnen waren. Inmiddels is dit een feit, en kon een afrekening 
voor de plaat worden gemaakt. Omdat er nog steeds wordt gewerkt, is er 
nog altijd sprake van uitvoeringsrisico’s.  Die worden echter door alle partijen 
als minimaal beschouwd.
Bij ontwerp en calculatie van de verankering hebben we helaas een 
tegenvaller gehad. Wij zijn uitgegaan van een tijdelijke functie (50 jaar). In 
het vergunningentraject is echter gebleken dat de verankering een 
permanente functie moet hebben (100 jaar). Permanente verankering kost 
meer. 

De gedachte was dat de bebouwing op Zuid eventuele zijwaartse krachten 
van de plaat zouden opvangen; daar is de bebouwing op Zuid ook op 
berekend. De discussie bij de vergunning ging niet over het vermogen van de 
bebouwing om die krachten op te vangen, maar om de geprognosticeerde 
levensduur van de bebouwing. De plaat is ‘vergund’ Ter verduidelijking: In de 
vergunning voor de plaat is uitgegaan van een levensduur van 100 jaar. Voor 
de bebouwing in  Zuid geldt ‘slechts’ 50 jaar. Als de bebouwing in Zuid na 50 
jaar wordt weggehaald, kan dat dus betekenen dat eventuele zijwaartse 
krachten van de ‘plaat’ niet meer worden opgevangen. De verankering moet 
dus berekend zijn op  de mogelijkheid dat er tussen jaar 50 en 100 géén 
bebouwing op Zuid is.
De extra kosten van deze zwaardere verankering bedragen ongeveer 900k 
(bovenop de eerdergenoemde 500k). 
De extra kosten worden afgedekt uit de GREX en via het doorberekenen van 
kosten aan derden. Het afdekken van kosten uit de post onvoorzien heeft 
altijd gevolgen voor de risicosimulatie.  Zowel in het project Maankwartier als 
in de gemeentelijke organisatie worden deze risico’s nauwlettend in de gaten 
gehouden. 

IX. Stand van zaken contractvorming SHM
In het bestuurlijke overleg op 23 april jongstleden zijn de laatste punten van 
de overeenkomst besproken. Deze worden nu verder uitgewerkt. Paulussen 
advocaten helpt de gemeente hierbij. Wij verwachten op korte termijn de 
definitieve versie.

X. Het rapport Tauw
In 2013 heeft bureau Tauw de opdracht gekregen om de diverse 
overeenkomsten tussen projectpartners en de kostenramingen door te lopen. 
Het bureau heeft de gemeente ook bijgestaan toen de eerste facturen van 
Prorail binnenkwamen en bleek dat het onderscheid tussen regulier werk en 
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meerwerk onvoldoende zichtbaar was. Bureau Tauw heeft meegewerkt aan 
de analyse van de facturen en onderliggende stukken. Zo kon in overleg met 
Prorail nog vóór de zomer 2013 het reguliere uitgevoerde werk op basis van 
aangepaste facturen worden betaald. Parallel aan het onderzoek en de 
inhoudelijke ondersteuning heeft bureau Tauw ook het proces van 
actualisering van het risicodossier gecoördineerd. Door de concrete 
ondersteuningsactiviteiten was de oplevering van de onderzoeksrapportage 
pas begin 2014. Raadsleden hebben deze rapportage onder geheimhouding 
ingezien. Het rapport wordt op korte termijn middels een apart collegebesluit 
openbaar gemaakt. 

XI. Bijlagen
 
 Bijlage 1 Plattegrond van verschillende bouwdelen;
 Bijlage 2 Factsheet incl. foto’s;
 Bijlage 3 Afzet programma units KDV en GDV
 Bijlage 4 Overallplanning d.d. 22 april

Kernthema
Stedelijke Dynamiek

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris, de waarnemend burgemeester,

mw. C.L.A.F.M. Bruls mr. drs. F.H.H. Weekers

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.


