
Voorstel
gemeenteraad

Heerlen,
2 september 2020

Onderwerp
Investeringskredieten projecten Centrum

Inleiding/aanleiding
De gemeente Heerlen werkt nauw samen met de Provincie Limburg, IBA Parkstad BV en 
Stadsregio Parkstad Limburg aan een stevige impuls voor de versterking van de 
economische en sociale structuur in Heerlen. Ten behoeve van deze samenwerking zijn de 
gemeentelijke ambities vastgelegd in het Bidboek Urban Heerlen, waarin de stad aangeeft 
zich verder te willen ontwikkelen als centrum van Parkstad. Trefwoorden in het Bidboek 
Urban Heerlen zijn: compacte stad, stedelijke woonkamer, economische motor, cultureel 
brandpunt en toegangspoort tot Parkstad.  

Het is evident dat de transformatie van het centrum Heerlen een grote meervoudig 
complexe operatie is. Enerzijds door het grote aantal fysieke en niet-fysieke projecten, 
anderzijds door de tijdsdruk die de realisatie binnen het IBA-Parkstad programma en de 
provinciale agenda voor stedelijke ontwikkeling met zich mee brengt. De realisatie van de 
vier deelgebiedsontwikkelingen (Urban Experience, Urban Culture, Urban Heritage en 
Urban Living) moet immers uiterlijk 2021 zichtbaar en onomkeerbaar zijn. 

Ter uitvoering van het Bidboek Urban Heerlen heeft het college van B&W een convenant 
getekend (BWV-16002220) met de Provincie Limburg waarbij beide partijen ieder € 
11.000.000 beschikbaar stelden. In 2019 zijn, in het kader van overleg aanvullend krediet 
Nieuwe Nor, de bijdrages verhoogd naar € 11.350.000 ieder. Voor de gemeentelijke 
bijdrage heeft de raad dus in 2016 en 2019 een investeringskrediet ter beschikking 
gesteld ter hoogte van de genoemde bijdrage van € 11.350.000.

Ook binnen de regiodeal middelen voor Parkstad Limburg is een aanzienlijk bedrag 
gereserveerd voor bijdrages aan projecten binnen het Bidboek Heerlen. Begin 2020 heeft 
de gemeente een subsidiebeschikking ontvangen van Regiodeal voor € 7.358.000.
IBA Parkstad heeft daarnaast ook toezeggingen gedaan voor investeringen in het 
centrum. Voor de uitbreiding Nieuwe Nor is reeds een bijdrage ontvangen en eind juni jl. 
heeft het college besluiten genomen om voor een vijftal projecten (Burg. Van 
Grunsvenplein, Schinkelkwadrant Zuid, Romeins Kwartier, inclusief Memory Lane, Royal-
Rivoli fase 2 en Gevelrenovaties) IBA subsidie aan te vragen ter hoogte van € 6.810.000. 
Definitieve besluitvorming bij IBA Parkstad over de aanvragen volgt nog. 

Na de initiële toekenning van de financiële middelen/subsidies zijn de projecten opgestart 
en concreet gemaakt als voorbereiding op de realisatie. Op basis van een actuele 
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doorrekening van de diverse projecten blijkt dat de in 2016/2017 ingeschatte bedragen 
niet toereikend zijn voor de realisatie van deze projecten. Hierin liggen diverse oorzaken 
aan ten grondslag, de belangrijkste is de toename van de aan te pakken openbare ruimte 
en de aanzienlijke kostenstijging van projecten in de bouw en de openbare ruimte. 
Daarnaast is gebleken dat noodzakelijke verwervingen duurder uitvallen en dat enkele 
projecten in de openbare ruimte in 2016/2017 nog niet gecalculeerd waren.

De investeringen die in het centrum plaatsvinden zijn investeringen voor de herinrichting 
van de openbare ruimte en herontwikkeling van gebouwen binnen het programma 
Centrum, die in de komende jaren gefaseerd gerealiseerd worden. Benoemde projecten 
zijn:

1. Projecten op basis van het huidig krediet centrum
 Herinrichting openbare ruimte Schinkelkwadrant Zuid
 Herinrichting openbare ruimte Maankwartier (€ 6.800.000 reeds toegekend)
 Herontwikkeling gebouw Poppodium Nieuwe Nor (€ 340.000 reeds toegekend)
 Herontwikkeling gebouw Voormalig kantoor Rabobank (€ 50.000 reeds toegekend)

2. Projecten op basis van huidig krediet centrum en aanvullend krediet centrum
 Herinrichting openbare ruimte Romeins Kwartier, inclusief verbinding BSSC – Aambos
 Herontwikkeling gebouw Royal-Rivoli fase 2 (€ 300.000 reeds toegekend)
 Herinrichting openbare ruimte Burg. Van Grunsvenplein

3. Projecten met aanvullend krediet centrum
 Herinrichting openbare ruimte Landsfort Herle
 Herinrichting openbare ruimte Promenade II
 Herontwikkeling Thermenmuseum tot Romeins Museum
 Herontwikkeling gebouw ‘Kneepkens’ tot Mijnmuseum

4. Project met bijdrage uit het Maankwartier
 Herontwikkeling gebouw Parallelweg rijwielstalling

Het door de raad toegekende investeringskrediet van € 11.350.000 uit 2016/2019 is dus 
al voor een bedrag van € 7.490.000 gealloceerd en dus geactiveerd. Het restantkrediet 
van € 3.860.000 wordt thans ook gealloceerd aan de projecten genoemd onder 1. en 2.

Voor de projecten onder 2. en 3. wordt middels dit voorstel een nieuw investeringskrediet 
van € 16.262.000 aangevraagd.

Voor de rijwielstalling aan de Parallelweg wordt middels dit voorstel een 
investeringskrediet gevormd van € 1.100.000 middels de bijdrage uit het Maankwartier. 
De NS heeft aangeboden om vanuit de Uitwerkingsovereenkomst Maankwartier deze 
financiële middelen vrij te laten vallen aan de gemeente Heerlen voor de realisatie van 
een kwalitatief goede rijwielstalling. De hiernaast aanvullend benodigde middelen voor de 
herontwikkeling van deze locatie komen uit subsidies en verkoopopbrengsten.
Aangezien het project Maankwartier in de afrondende fase zit, wordt dit bedrag via het 
programma Centrum ingezet voor de realisatie van de rijwielstalling. Gelet hierop is de 
geheimhouding (collegebesluit 2011/66096) door het college voor deze post –voor zover 
deze nog van toepassing is- opgeheven.
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Door de optelling van deze kredieten wordt er een totaal investeringskrediet van 
€ 21.222.000 gevormd (met dus bestaand maar niet gelabeld krediet en nieuw krediet).

Het programmabudget is noodzakelijk voor de organisatie van het programmateam, 
realisatie van ambities in het IBA-expojaar 2021-2022, afronding provinciale subsidie in 
2021 en (door)ontwikkeling van het bidboek Heerlen, de inzet van in- en externe 
deskundigheid op programmaniveau voor o.a. het adviseren bij het opzetten van 
(nieuwe) initiatieven (specialistische deskundigheid) en het kunnen inspelen op ad-hoc 
ontwikkelingen en kansen (bv. stadstuin) die ontstaan door de investeringen in het 
centrum. Een programmabudget mag niet als investering worden opgevoerd.

Kader
Coalitieakkoord 2018-2022
Bidboek Urban Heerlen

Kernthema:
Centrum

Bevoegdheid
Raad

Voorstel
1. Een investeringskrediet te vormen voor projecten Centrum van € 21.222.000
2. Een krediet ter beschikking te stellen als werkbudget voor het programma Centrum 
van € 369.000 voor 2021 en € 324.000 voor 2022 en de vrijval kapitaallasten hiermee te 
verrekenen. 

Argumenten
1.1 Investeringskrediet noodzakelijk om doelen van het Bidboek Urban Heerlen en 
voorwaarden van Provinciale, IBA en Regiodeal subsidiebeschikking te behalen.
De herinrichting van de openbare ruimte en het vervangen van stenen door groen en 
water en de herontwikkeling van gebouwen zijn omvangrijke en beeldbepalende ingrepen 
voor de beoogde transformatie van Heerlen Centrum. In het Bidboek en 
subsidiebeschikkingen zijn afspraken gemaakt over het vergroenen van de openbare 
ruimte van het centrum, het onttrekken van kantoor- en retailfuncties, het toevoegen van 
nieuwe woningen en de restauratie en herbestemming van beeldbepalende panden.
Indien we niet voldoen aan de voorwaarden van de subsidiebeschikkingen bestaat het 
risico dat we het subsidiebedrag deels of geheel moeten terugbetalen.

1.2 Het centrum van Heerlen is gebaat bij de herontwikkeling via de diverse projecten 
binnen het programma Centrum.
Zonder inzet van deze projecten zullen vele plekken in het centrum verworden tot een 
onaantrekkelijk deel van het centrum. Herontwikkeling van deze belangrijke locaties zal 
het centrum een enorme positieve impuls geven. 

1.3 Investeringskrediet essentieel voor de projectbudgetten.
Tot heden is al een groot gedeelte van het investeringskrediet 2017 aan projecten 
toebedeeld. Het resterende investeringskrediet 2017 is ontoereikend voor realisatie van 
de resterende en noodzakelijke projecten. Tevens worden twee buiten het centrum 
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geïnitieerde projecten (Mijnmuseum (pand Kneepkens) en Romeins Museum) middels dit 
aanvullend investeringskrediet financieel mogelijk gemaakt.

1.4 Toename openbare ruimte leidt tot aanvullend investeringskrediet
Bij het IBA project Romeins Kwartier is de openbare ruimte van het Raadhuisplein door 
IBA Parkstad uitgebreid met de verbinding naar Brightland Smart Services Campus via 
Coriovallumstraat en de verbinding naar het Aambos via de Putgraaf. Bij de Bongerd de 
openbare ruimte toegevoegd aan Landsfort Herle (als onderdeel van Beleidsnota 
Archeologie uit 2018) om de middeleeuwse geschiedenis van het centrum van Heerlen 
beter zichtbaar en beleefbaar te maken voor bezoekers en geïnteresseerden. Bij Central 
Park is de Promenade II en Schinkel Zuid toegevoegd als onderdeel van het IBA 
Contourenplan voor Central Park. De totale toename van openbare ruimte ten opzichte 
van het Bidboek bedraagt nu ruim 38.000 m2. 

2.1 Sturing van een programma vraagt ook kennis en capaciteit 
Naast investeringen vraagt een programma ook veel capaciteit en inzet (specialistische) 
deskundigheid (naast die van de lijnorganisatie) om het bidboek Heerlen door te 
ontwikkelen en om naast de investeringen ook te kunnen inzetten op nieuwe initiatieven 
en kansen.

Tegenargumenten en risico’s
1.1 Kosten kunnen nog fluctueren, omdat aanbestedingen nog moeten plaatsvinden
De bovenstaande projecten bevinden zich in de definitie- en ontwerpfase. De kosten zijn 
berekend op basis van kengetallen en inschattingen op basis van prijspeil 2020. De 
aanbestedingen moeten nog plaatsvinden en de resultaten zijn (mede) afhankelijk van 
marktsituatie. Wel is rekening gehouden met een prijsstijging van 2% per jaar en is per 
project een post onvoorzien opgenomen. Prijsstijging en post onvoorzien maken integraal 
onderdeel uit van het investeringskrediet.

Kosten en dekking  
In de Begroting 2017-2020 is € 721.000 aan kapitaallasten begroot. Het bedrag is al 
deels ingezet voor projecten. Het resterende deel plus de aanvullende kapitaallasten 
worden verwerkt in de Begroting 2021-2024.

Kapitaallasten Centrum 2021 2022 2023 2024
1. Op basis van reeds 
toegekende huidige 
investeringskrediet
€ 7.490.000

€ 500.000 € 514.000 € 517.000 € 537.000

2. Op basis van 
investeringskrediet uit 
voorstel € 21.222.000

€ 62.000 € 100.000 € 294.000 € 418.000

3. Totale kapitaallasten 
(1. + 2.) 

€ 562.000 € 614.000 € 811.000 € 955.000

4. Opgenomen in 
begroting op basis 
investeringskrediet 2017 
van € 11.350.000

€ 721.000 € 721.000 € 721.000 € 721.000

5. Verschil per jaarschijf -/- € 159.000 -/-€ 107.000 € 90.000 234.000
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(3. -/- 4.) =saldo 
aanvullend te begroten

In 2021 en 2022 betekent dat een voordeel t.o.v. de begroting van respectievelijk 
€ 159.000 en € 107.000. Vanaf 2023 ontstaat een nadeel t.o.v. de begroting van 
€ 90.000 in 2023 en € 234.000 in 2024. 
De totale kapitaallasten (3.) nemen jaarlijks verder toe tot € 1.400.000 in 2031 als het 
laatste investeringsproject wordt afgerond. De extra kapitaallast ten opzichte van de 
huidige begroting is dan € 679.000 (€ 1.400.000  -/- € 721.000). 

De vrije ruimtes in 2021 (€ 159.000) en 2022 (€ 107.000) bij de kapitaalslasten zetten 
we in ter afdekking van de kosten van het programmabudget in 2021 en 2022 binnen het 
kernthema Centrum zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Programmabudget 2021 2022
1. Noodzakelijk budget € 369.000 € 324.000
2. Vrijval kapitaallasten € 159.000 € 107.000

Netto programmabudget 
(1. -/- 2.) =saldo 
aanvullend te begroten

€ 210.000 € 217.000

De kapitaallasten die al toegekend zijn, de kapitaallasten en het netto programmabudget 
uit dit voorstel worden meegenomen in het begrotingsproces en verwerkt in de Begroting 
2021-2024 inclusief de inzet vrije ruimte.

Omdat na de aanbesteding van een project definitief duidelijk is hoeveel budget voor de 
realisatie per project noodzakelijk is, zal er één investeringskrediet aangemaakt worden 
voor de projecten binnen het programma Centrum. We sturen daarbij op het geheel van 
het krediet waarbij kredieten tussen projecten onderling verrekend worden. Na de 
aanbesteding zal het krediet worden toegekend aan het betreffende project. Dit maakt 
het mogelijk om flexibel met het budget om te gaan en zodoende een eventueel 
aanbestedingsnadeel van het ene project op te vangen met een aanbestedingsvoordeel 
bij een andere project.
De door de diverse subsidiënten toegekende subsidies worden direct verrekend met de 
projectkosten.

Samenvattend in onderstaande tabel de opbouw van het investeringskrediet:
Onderdeel Investeringskrediet

Investeringskrediet 2016/2019 € 11.350.000
Gealloceerd: Uitwerking stelselwijziging 
openbare ruimte in grondexploitaties tbv 
Maankwartier (BWV-19003778)

-/-  € 6.800.000

Gealloceerd: Extra financiering Nieuwe Nor 
(BWV-19003788)

-/-  € 340.000

Gealloceerd: Herinvulling Royal/Rivoli fase 1 
(BWV-19003798)

-/-   € 300.000

Gealloceerd: Herontwikkeling pand voormalig 
kantoor Rabobank (M-19000058) zijnde € 
470.000 additioneel en € 50.000 centrum

-/-   € 50.000
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Restant investeringskrediet 2016/2019 € 3.860.000
Aanvullend investeringskrediet € 16.262.000
Bijdrage Maankwartier aan Parallelweg € 1.100.000
Totaal investeringskrediet voorstel € 21.222.000

Communicatie
Na besluitvorming door de raad vindt communicatie plaats met de partners Provincie 
Limburg, IBA Parkstad en Parkstad Limburg.

Evaluatie
De inzet van het investeringskrediet wordt structureel geëvalueerd en bewaakt.
Tijdens tussenrapportages informeren we de raad over de aanbestedingsresultaten in 
relatie tot een investeringskrediet. 

Planning, procedure en uitvoering
Behandeling in commissievergadering RO op maandag 21 september 2020
Behandeling in raadsvergadering op 30 september 2020
 
De realisatie van de projecten vindt plaats in de periode 2020-2030.

Bijlagen
Geen.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester,
L. Schouterden E.G.M. Roemer

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

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

1. Een investeringskrediet te vormen voor projecten Centrum van € 21.222.000
2. Een krediet ter beschikking te stellen als werkbudget voor het programma Centrum 
van € 369.000 voor 2021 en € 324.000 voor 2022 en de vrijval kapitaallasten hiermee te 
verrekenen. 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter, 

drs. T.W. Zwemmer E.G.M. Roemer


