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Geacht college, 

Op 17 juni 2020 heeft er een periodiek bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen wethouder Peter van 
Zutphen en gedeputeerde Andy Dritty over de voortgang Stedelijke Ontwikkeling Heerlen. Dit overleg 
komt voort uit de afspraak tot structureel periodiek bestuurlijk voortgangsoverleg vastgelegd in onze 
beschikking 'Verlening subsidie Stedelijke Ontwikkeling gemeente Heerlen' van 15 september 2017 en de 
'Herijking subsidie Stedelijke Ontwikkeling gemeente Heerlen' van 5 juli 2019. Ook de directie van IBA 
Parkstad was bij dit overleg aanwezig. 

Mede op basis van dit overleg en de namens u gepresenteerde en beschikbaar gestelde 
mijIpalenplanning inclusief financiele onderbouwing, is ons gebleken dat afgesproken resultaten uit 
bovengenoemde herijkte beschikking niet volledig en/of niet binnen de in genoemde beschikking 
neergelegde termijnen zullen worden gerealiseerd. Eerder, op 3 februari 2020 heeft u ons schriftelijk 
geinformeerd over de voortgang Stedelijke Ontwikkeling per eind 2019. In deze rapportage concludeerde 
u evenwel dat de meeste resultaatafspraken tijdig zouden worden nagekomen. Aileen ten aanzien van de 
realisatie van 65.000 m2 Openbare Ruimte gaf u destijds aan, dat de tijdige realisatie dan wel volledige 
realisatie binnen de overeengekomen looptijd onzeker zou zijn. 

Tot onze spijt moeten wij nu, na een looptijd van de beschikking van bijna drie jaar, concluderen dat 
meerdere resultaten in de tijd niet gerealiseerd kunnen worden. Bovendien geeft u aan te kampen met 
een financieel tekort op de centrumontwikkeling, bestaande uit het realiseren van ambities van zowel IBA 
Parkstad als ook Stedelijke Ontwikkeling en Regiodeal Parkstad, van naar eigen zeggen ca. € 15 miljoen. 
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Wij vrezen derhalve dat zolang er door u geen omkeerbare besluitvorming heeft plaatsgevonden, 
waarmee dit tekort gedekt wordt of waarmee u tot prioritering in de programmering komt, de realisatie van 
belangrijke centrumontwikkelingen onzeker is, zoals herinrichting van het Van Grunsvenplein, 
ontwikkeling van Schinkelkwadrant Zuid, realisatie van Landsford Herle, de fietsvoorziening nabij het 
station en de aanleg van zonnepanelen. 

In onze brief van 6 februari 2020 hebben wij ook reeds onze ernstige zorgen geuit over de voortgang, van 
de ontwikkeling van Schinkelkwadrant Zuid. Om diverse, door u benoemde redenen, heeft er nog steeds 
geen finale besluitvorming met zicht op spoedige realisatie plaatsgevonden. Dit Project is eon van de 
sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Wij dringen er dan ook ten zeerste bij u op aan dat u tijdig tot de 
juiste en noodzakelijke besluitvorming in deze komt. 

Tijdens het overleg van 17 juni jongstleden, heeft gedeputeerde Dritty ook reeds aangekondigd, dat met 
het oog op het doen realiseren van alle ambities binnen de overeengekomen looptijd, wij van u 
verwachten dat u binnen drie maanden, uiterlijk op 30 september 2020 komt tot de noodzakelijke 
besluitvorming, waarmee de financiering van cruciale centrumontwikkelingen zeker gesteld is. Om de 
onomkeerbaarheid van de besluitvorming te borgen, gaan wij er ook vanuit dat de noodzakelijke 
besluitvorming daartoe door uw raad uiterlijk op 30 september 2020 heeft plaatsgevonden. Tevens 
verwachten wij, dat u ons anders dan en aanvullend op de reeds ontvangen mijIpalenplanning, per 
ommegaande informeert hoe de realisatie vanuit de diverse trajecten alsnog tijdig bereikt kan worden. 
Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen wij als consequentie onze eerdere subsidietoekenningen 
heroverwegen. Wij sluiten niet uit dat onze heroverweging zal resulteren in gedeeltelijke intrekking of met 
terugwerkende kracht ten nadele van u wijzigen van de reeds verleende subsidies. Een en ander conform 
het bepaalde in artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Ten slotte heeft gedeputeerde Dritty u namens ons college, tijdens het overleg van 17 juni 2020, 
geinformeerd dat wij uw verzoek om een derde voorschot van € 4.000.000,00 inzake de herijkte 
beschikking Stedelijke Ontwikkeling gemeente Heerlen niet gehonoreerd hebben. Tot nu hebben wij aan 
voorschotten een bedrag van € 6.860.000,00 uitbetaald. Dit is 60,4% van het In totaliteit verleende 
subsidiebedrag van € 11.350.000,00. U wordt hierover nog separaat per brief geinformeerd. 

Wij vertrouwen en tenslotte op, dat u uw gemeente raad hierover tijdig informeert. 
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