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Heerlen, 10 oktober 2017

Onderwerp
Voortgangsrapportage Maankwartier

Inleiding/aanleiding
Conform Raadsvoorstel 2010/30190 is besloten de Raad per half jaar te informeren over 
de stand van zaken van het project Maankwartier. De vorige rapportage heeft u in april 
2017 ontvangen en is op 21 juni 2017 behandeld in de cie. RO. 

Deze raadsinformatiebrief is als volgt opgebouwd:

I. Algemene beschrijving
II. Voortgang

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

VI. Communicatie
VII. Omgevingsmanagement
Bijlagen bij deze rapportage.

I. Algemene beschrijving

Het totale project Maankwartier kent diverse onderdelen. Het stuk dat de Gemeente 
Heerlen coördineert en waarover u een grondexploitatie heeft vastgesteld in oktober 2014 
(BWV-14000987), vertegenwoordigt een bedrag van € 59,9 miljoen. 

Het Gemeentelijk (fysiek) deel bestaat uit een aantal onderdelen:

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 verwezen naar verschillende bouwdelen. Voor een 
overzicht hiervan, incl. bijbehorende benaming, verwijzen wij u naar bijlage 1.

II. Voortgang 

Maankwartier Noord
De noordzijde van Maankwartier is volop in gebruik en maakt deel uit van het stations- en 
centrumgebied van Heerlen. Alle huurwoningen zijn bewoond en op een enkele na geldt 
dat ook voor de koopwoningen. De Jumbo en de Action aan het Noordplein zijn een vast 
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onderdeel van het winkelaanbod in dit deel van Heerlen, het afbouwen en de inrichting 
van de eerste winkel aan het Maanplein is gestart. 
De Honingbomen die begin dit jaar op het Maanplein zijn gepland, staan er prachtig bij en 
monitoring laat zien dat ze zich prima ontwikkelen. De Heliostaat is op moment van 
schrijven nog niet overgedragen aan de gemeente Heerlen. Dit gebeurt zodra hij door de 
gemeente als bedrijfsklaar wordt bevonden, de afrondende gesprekken door Beheer en 
Onderhoud worden op dit moment nog gevoerd.
Begin september is gestart met de realisatie van de trap naar het Mijnmuseumpad. Nadat 
deze trap medio oktober klaar is, is de bereikbaarheid van het Maanplein vanuit het CBS-
gebied verbeterd.
De eerste fase van bouwdeel J is klaar, rond de jaarwisseling wordt gestart met fase 2, 
inhoudende de afbouw van de bogen, stijgpunten, afwerking, etc.

Bouwdelen op de Plaat
In mei 2017 is  het werk op de plaat gestart. Echter, door een zakelijk conflict tussen de 
aannemer en de opdrachtgever werden de werkzaamheden van de bouwdelen B en C 
stilgelegd en is door de aannemer op 22 juni 2017 retentierecht gevestigd. Inmiddels zijn 
Jongen, Weller en Kindermann op 29 september 2017 tot een nieuwe overeenkomst 
gekomen. Op basis van deze overeenkomst dient Kindermann op korte termijn een aantal 
financiële verplichtingen te voldoen aan Jongen. Aansluitend hieraan kan het retentierecht 
worden opgeheven en kunnen de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden worden hervat. 
Doordat in bouwdeel C het nieuwe station wordt gerealiseerd heeft de bouwstop 
consequenties voor de realisatie van het nieuwe station en de openbare ruimte. Op dit 
moment wordt door de projectpartners gezamenlijk bekeken hoe de bouwfasering hierop 
aangepast kan worden. De realisatie van het andere gebouw op de plaat, bouwdeel D, is 
wel doorgegaan.  

De aanbestedingsfase van het nieuwe station is opgestart en geïnteresseerde aannemers 
hebben zich bij ProRail gemeld. Gebleken is dat de markt enorm is aangetrokken en er in 
zekere zin schaarste is ontstaan in aannemerscapaciteit. Hierdoor, en in verband met de 
hiervoor genoemde onzekerheden omtrent de voortgang van de bouwdelen B en C, is de 
aanbestedingsplanning door ProRail aangepast. Een aantal uitvoeringstechnische 
aanpassingen in het aanbestedingsdossier zijn nodig om de marktpartijen meer 
zekerheden in de aanbestedingsfase te geven. Denk hierbij aan benodigde werkruimte en 
logistiek. 
De beoogde fasering van de realisatie van het nieuwe station is door de bouwstop niet 
meer haalbaar. Dit komt omdat er niet geschoven kan worden met de reeds vastgestelde 
treinvrije periodes. Door het projectteam is een aangepaste fasering van de realisatie 
opgesteld, die het mogelijk maakt om het station in 2018 te openen. Volledige afbouw 
vindt dan begin 2019 plaats. Hiervoor moet wel de realisatie van de aanliggende 
bouwdelen tot een afgesproken niveau gevorderd zijn. De overleggen hierover zijn op dit 
moment in volle gang. Deze aanpassingen zijn door ProRail in de aanbestedingsstukken 
verwerkt. De aangepaste documenten worden begin oktober naar de gegadigde 
aannemers gestuurd, zodat zij verder kunnen met hun voorbereidingen voor de 
aanbesteding. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat vanuit Weller/Jongen de garantie 
wordt gegeven dat de bouw van het hotel voortvarend wordt doorgezet zodat de 
aannemer van het station tijdig zijn werkzaamheden kan en mag uitvoeren. 
ProRail heeft de Trein Vrije Periodes (TVP’s) aangevraagd en deze zijn door de 
vervoerders goedgekeurd. Daarmee is de benodigde ruimte voor het bouwen boven het 
spoor gewaarborgd.



Bouwdelen Zuid
Te zien is dat de bouwdelen in Zuid op bouwdeel B na zeer voorspoedig worden 
gerealiseerd. De parkeergarage in Zuid is casco klaar, op de inrit na. Die wordt op dit 
moment gemaakt. Het werk aan bouwdeel A verloopt volgens planning. Hier wordt op 
korte termijn het hoogste punt bereikt. Ook is de hellingbaan als verbinding tussen 
Saroleastraat en de Plaat al zichtbaar.
Net als bouwdeel C maakt ook bouwdeel B deel uit van de recente bouwstop. Dit raakt 
niet alleen de realisatie van het nieuwe station, maar ook de aanleg van de openbare 
ruimte. Beide onderwerpen zijn  onderdeel van gesprekken over de nieuwe bouwfasering.

Openbare ruimte
Het grootste deel van de openbare ruimte in Noord is klaar en in gebruik. Op dit moment 
wordt de trap tussen het Maanplein en het Mijnmuseumpad aangelegd. Deze is eind 
oktober geheel gereed. De afwerking van het Noordplein, aan de kant van de Hoppenhof 
en ter hoogte van bouwdeel J, wordt uitgevoerd na de realisatie van bouwdelen C en D op 
de Plaat. Tot dat moment heeft dit deel de functie van bouwterrein. De laatste wijzigingen 
aan het definitieve ontwerp zijn verwerkt. Op korte termijn wordt gestart met het 
opstellen van bestek en tekeningen. De voorbereiding hiervan verloopt conform de 
huidige planning.
De realisatie van de openbare ruimte op de Plaat en in Zuid wordt afgestemd op de 
voortgang van de bouw van de gebouwen. De fasering van de aanleg wordt op dit 
moment met de partners opnieuw afgestemd.

Afzet programma
De verkoop/verhuur van woningen, winkels, kantoren en het hotel is niet de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een exclusieve taak van de 
ontwikkelaars/andere partners in het project. Voor de volledigheid rapporteren wij over 
de mutaties die zich sinds de raadsinformatiebrief van 18 april 2017 hebben voorgedaan 
en zoals opgegeven door de ontwikkelaars/partners (peildatum 21 september 2017):

Bij de 30 koopwoningen is niks gewijzigd (allen verkocht).
 De 2 praktijkwoningen (woningen gekoppeld aan KDV’s): 1 verhuurd en 1 optie tot 

koop.
 Bij de verhuur van 17 huurappartementen in het hogere segment in Noord is niks 

gewijzigd (16 van de 17 verhuurd). 
 Bij de 25 sociale huurwoningen is niks gewijzigd (allen verhuurd).
 Bij de 38 koopwoningen in Zuid is niks gewijzigd (nog niet in de verkoop, toch is 

reeds 1 woning verkocht).
 Bij de kleinschalige detailhandelvoorzieningen (KDV) is bij 1 KDV vanwege de 

vertraging de oplevertermijn verstreken en daarmee de huurovereenkomst ontbonden 
(7 verhuurd, 6 zijn er nog vrij). 

 En tenslotte de grootschalige detailhandel voorzieningen (GDV) in Noord en in Zuid; 
ook hier is niks gewijzigd (1 GDV nog vrij in Noord en 1 GDV nog vrij in Zuid).

De ontwikkelaars zijn in gesprek met diverse partijen over de resterende detailhandel 
voorzieningen.



III. Financiën

Kosten
Binnen de grondexploitatie is tot en met augustus 2017 een bedrag uitgegeven ad. € 45,6 
miljoen aan planvorming, voorbereiding uitvoering en toezicht, grondaankoop, realisatie 
Plaat, bouwdeel J en de aanleg van de openbare ruimte. 
In 2017 is tot en met augustus circa € 3,8 miljoen uitgegeven. Hierin zitten onder meer 
plankosten en de bovengrondse infrastructuur.

Opbrengsten
De opbrengsten tot en met augustus 2017 bedragen € 51,3 miljoen. De verwerking van 
de Bidboek gelden ad € 6,8 miljoen zal eind 2017 begin 2018 plaatsvinden. Verder dienen 
de renteopbrengsten en subsidieontvangsten nog te worden verwerkt.
 
Raming
De financiële tabel (pagina 4) geeft een actueel beeld van de realisatiecijfers tot en met 
augustus 2017. Naar aanleiding van onder meer de bouwstop wordt de raming nog 
geactualiseerd. 

Vertragingskosten
In 2016 is een nieuwe overall planning vastgesteld. In 2017 is een bouwstop opgetreden. 
Gevolg hiervan is dat onder meer huurkosten en plankosten langer doorlopen. Mede 
vanwege de ingetreden bouwstop in 2017 verwerken wij momenteel de gevolgen hiervan. 
Wij werken aan een totaalbeeld van alle kosten. Vertragingskosten zullen worden 
doorgelegd naar de partners. 

Begin 2018 zal de nieuwe financiële raming beschikbaar zijn.

Financiële tabel

onderdeel   A  B  C  
   Realisatie  restant begroting totaal begroting  
   t/m augustus 2017 kosten/opbrengsten (A+B)  
        
bouwrijp maken  € 1.217.938  € 0  € 1.217.938  
aanleg nutsvoorzieningen € 1.368.203  € 0  € 1.368.203  
inrichting openbare ruimte € 19.583.834  € 10.916.656  € 30.500.490  
planvorming, voorbereiding € 21.603.651  € 2.467.270  € 24.070.921  
uitvoering en toezicht        
overige  € 1.746.165  € 998.707  € 2.744.872  
        
TOTAAL KOSTEN  € 45.519.791  € 14.382.633  € 59.902.424  
        
grondopbrengsten  € 13.814.356  € 110.350  € 13.924.706  
exploitatiebijdragen  € 23.647.316  € 7.703.926  € 31.351.242  
overige  € 4.130.138  € 837.389  € 4.967.527  
winst en   € 9.658.949  € 0  € 9.658.949  
verliesnemingen        
        



TOTAAL OPBRENGSTEN € 51.250.759  € 8.651.665  € 59.902.424  

IV. Planning

De in december 2016 bestuurlijk vastgestelde overallplanning is nog steeds leidend voor 
alle samenwerkende partijen van Maankwartier. Op dit moment wordt onderzocht welke 
consequenties de eerder omschreven bouwstop heeft voor deze planning. Als bijlage 3 is 
de laatste overallplanning opgenomen met daarin aangegeven welke onderdelen hinder 
ondervinden van de opgelopen vertraging. De gemeente heeft aangegeven vast te willen 
houden aan het openen van de interwijkverbinding en het nieuwe station per oktober 
2018 conform de vigerende planning. De aangepaste bouwfasering van het station, 
waarbij serre en roltrappen niet in 2018 gereed zijn, is daarop afgestemd. Echter, uit de 
aangepaste realisatieplanning van de aannemer van het hotel zal moeten blijken of daar 
voldoende voortgang wordt geboekt om de planning voor het station te kunnen 
waarmaken zodanig dat deze ook bereikbaar/toegankelijk is. Eventuele consequenties 
voor de overallplanning worden gezamenlijk op bestuurlijk niveau besproken.

V. Risico’s

1. Binnen de financiële kaders van de GREX blijven
Met het vorderen van het project komen de beschikbare budgetten binnen de GREX 
verder onder druk te staan; dit onder meer naar aanleiding van de gewijzigde planning. 
De financiële gevolgen hiervan worden onder meer zichtbaar bij de plankosten, 
huurkosten en deels gewijzigde uitvoering. Ook de marktwerking kan financiële gevolgen 
hebben voor het project. 
Naast het verder optimaliseren van de uit te voeren onderdelen en het inzetten van de 
GREX reserves, worden alle kosten als gevolg van de gewijzigde planning doorgelegd naar 
de partners.

2. Binnen de planningskaders van de GREX blijven
De bouwstop van het hotel heeft gevolgen voor de overall planning van het Maankwartier, 
als ook voor de planning van de gemeentelijke onderdelen. Dit geldt met name voor het 
Station en de openbare ruimte. In bijlage 3 is aangegeven welke onderdelen hinder 
ondervinden van de opgelopen vertraging.
De partners voeren intensief overleg over dit onderwerp om de exacte consequenties te 
bepalen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het station in 2018 niet geheel kan worden 
gerealiseerd. De inschatting nu is dat het aanbrengen van de serre en de roltrappen 
worden doorgeschoven naar 2019. De financiële gevolgen van de bouwstop worden 
doorgelegd naar de partners

3. Binnen de kwaliteitskaders van de GREX blijven
Het gezamenlijk invullen van de kwaliteitskaders en -normen van Maankwartier is voor 
alle partijen een taak. Op welke manier kan invulling worden gegeven aan de geschetste 
verwachtingen? 
Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid; het eindresultaat van Maankwartier dat voldoet 
aan de oorspronkelijke gedachte is een risico. De kwaliteit speelt hierbij een belangrijke, 
maar geen doorslaggevende, rol. Het zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds de 
beoogde kwaliteit en anderzijds het blijven binnen de financiële kaders is een 



gezamenlijke opgave. Het invullen van deze gezamenlijke kaders is periodiek onderwerp 
van gesprek met de partners.

4. Juridische procedures
De complexiteit van werkzaamheden binnen Maankwartier neemt -met het vorderen van 
het project- verder toe. De voortgang van de werkzaamheden versus de startdata van de 
eigen onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vertraging van 
werkzaamheden kan direct gevolgen hebben voor de mijlpalenplanning èn voor het 
maken van extra kosten. Extra kosten die bij de partners zullen worden geclaimd. Om de 
verschillende werkzaamheden goed op elkaar af te kunnen stemmen – en om daarmee de 
voortgang van de bouw te continueren -  is het overleg met de partners geïntensiveerd.

5. Uitstraling openbare ruimte Maankwartier Noord
Met het in gebruik nemen van de openbare ruimte in Noord krijgt de gemeente te maken 
met een nieuwe omgeving met eigen kwaliteitseisen. Om hier goed aan te kunnen 
voldoen, wordt het gebied door de gemeente intensief gemonitord. Gekeken wordt welke 
maatregelen er nodig zijn om het gewenste kwaliteitsniveau op peil te kunnen houden. 
Naast de reguliere werkzaamheden wordt tevens ingezet op eventuele extra behoeftes in 
de omgeving, bijvoorbeeld door extra schoonmaakbeurten.

VI. Communicatie

Evenementen i.s.m. derden
Het Maanplein is steeds vaker het toneel van allerlei evenementen in samenwerking met 
andere partijen in de stad. Onder meer:

- Urban Moves, voorloper op het IBE
- Voorstelling van Cultura Nova
- Pop-up atelier in leegstaande winkel in kader Kleinkunst Heerlen
- Festival van de Toekomst van de Stadsregio Parkstad
- Optreden van artiesten in kader Maankwartiersessies

Daarnaast was Maankwartier in juli van dit jaar het decor voor de nieuwe film van Theo 
Maassen.

Maneschijn
De omgeving is in de afgelopen periode met de Maneschijn geïnformeerd over de Dag van 
de Bouw, de Urban Moves en het tijdelijk sluiten van de grote trap naar Maanplein in 
verband met het aanbrengen van de definitieve verlichting.

Dag van de Bouw
Met 2.500 bezoekers stond Maankwartier op plek twee van de meest bezochte locaties 
tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 20 mei. De dag stond bol van de activiteiten aan 
zowel de Zuid- als de Noordkant. Met onder meer rondleidingen door Maankwartier en bij 
Mijnwater en tal van leuks voor kinderen. Kijk hier voor een impressie: 
http://www.maankwartier.nl/beeld/videos/filmpje-dag-van-de-bouw-2017.html

Nominatie Boomproject
In juli is het Maanplein samen met twee andere projecten door de VHG genomineerd voor 

http://www.maankwartier.nl/beeld/videos/filmpje-dag-van-de-bouw-2017.html


het Boomproject 2017. Op donderdag 28 september kwam in Utrecht het Maanplein 
tijdens de Dag van de Openbare Ruimte als winnaar uit de bus. Hierover is 
gecommuniceerd met onder meer een persbericht. 

VII. Omgevingsmanagement

HeerlenMijnStad heeft de ondernemers in het centrum verdeeld in stadskwartieren. Het 
Coriokwartier is er één van, direct grenzend aan Maankwartier. Het stadskwartier heeft 
vaste aanspreekpunten, daardoor zijn de lijnen korter en is de onderlinge communicatie 
eenvoudiger. Zo is de organisatie van de Dag van de Bouw aan de zuidkant opgepakt met 
het Coriokwartier onder de noemer ‘Coriokwartier meets Maankwartier’. 
In overleg met de ondernemers is een deel van de bouwschutting aan Zuid voorzien van 
artwork door kunstenaar Lars Ickenroth. Zij zijn erg tevreden met het resultaat.

Bijlagen
1. Plattegrond Maankwartier
2. Factsheet
3. Overallplanning/voortgang

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris, de burgemeester,
drs. D. Schipperheijn R.K.H. Krewinkel

Deze raadsinformatiebrief is digitaal ondertekend en daarom staan er geen hand-
tekeningen onder.


