
De heer R.H.F. Leers 
Alhier

Heerlen,

22 april 2020

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Leers,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 20 april 2020  inzake prioriteiten gemeente 
Heerlen ten tijde van coronacrisis delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
Bekijken burgemeester en wethouders momenteel de nieuwbouwplannen 
‘Poppodium Nor’ -kosten circa 8,5 miljoen Euro- en een jaarlijkse subsidie van zo’n 
450.000 Euro en de filmhuisplannen (in en om het Royal theater) geraamd op zo’n 
slordige 5,3 miljoen Euro en overwegen zij daarbij serieus om deze in de ijskast te 
zetten totdat -op z’n minst- duidelijk is hoe de stad, het land en de wereld er na 
deze crisis voor staan?’

Antwoord.
Cultuur bevordert de vitaliteit van onze economie en de leefbaarheid van onze 
gemeente, draagt bij aan identiteitsvorming, zingeving, informatievoorziening maar 
ook aan de fysieke inrichting en het aanzien van de stad. De culturele en creatieve 
sector heeft daarmee niet alleen een groot cultureel en sociaal belang, maar heeft 
tegelijkertijd ook een aantoonbare aanjaagfunctie in de economische groei. De 
aanwezigheid van kunst en cultuur draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat 
voor bedrijven en bevordert een klimaat waarin startups, scale-ups en innovatie 
goed gedijen. Juist nu zijn culturele instellingen, podia en makers van enorm 
belang voor de stad. Daarom is het dan ook van belang om soepel om te gaan met 
subsidiecriteria voor culturele instellingen en ervoor zorg te dragen dat Heerlen er 
voor inwoners, bezoekers en bedrijven aantrekkelijk bijligt als de crisis voorbij is. 
Verder bestaan de genoemde bedragen uit significante bijdragen van derden 
(Provincie Limburg en IBA Parkstad), is een deel al ingezet voor onder andere de 
aankoop van Studio 54, sloop en archeologisch onderzoek en start de bouw van 
poppodium NIEUWE NOR over enkele weken. Intrekken van opdrachtverlening kan 
tot enorme schadeclaims leiden en het intrekken van de aanzienlijk verleende 
subsidies voor dit project. Dat zou betekenen dat de uitgaven voor rekening van de 
gemeente alleen maar hoger worden.
Afgezien daarvan zou het stoppen van een dergelijk grote bouwopdracht ook een 
direct negatief effect hebben op de werkgelegenheid bij het bouwbedrijf en 
toeleveranciers. Ook dit zou juist in deze tijd een ongunstig effect hebben op de 
Heerlense economie. Wij doen op alle fronten ons best.
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Tot slot willen we de in de vraag genoemde bedragen corrigeren. De totale kosten 
voor de NIEUWE NOR zijn € 7.485.000, waarvan € 3.340.000 subsidie van derden. 
Het restant bedrag wordt afgedekt uit grondverkoop, waarde economisch 
verkeer en afdekking middels vastgoedexploitatie (jaarlijks ca €140.600). Hiervan 
is reeds €1.900.000 uitgegeven en zijn er nog verdere verplichtingen aangegaan.

Vraag 2.
Waar geeft Heerlen prioriteit aan? Hoe kijkt het stadsbestuur -nu- naar (onder 
andere) deze plannen tijdens een ongekende wereldwijde crisis?

Antwoord.
Beide projecten dragen bij aan het grotere geheel van de herontwikkeling van het 
centrum. Door het stoppen van deze projecten bestaat de kans dat een groter 
gedeelte van de subsidies die we hebben gekregen om het bidboek Urban Heerlen 
te realiseren terug moeten naar de subsidieverstrekker, waardoor de ambities voor 
Heerlen niet behaald worden, zoals:

 de uitdaging om het centrum van Heerlen verder te ontwikkelen als centrum  
en uithangbord van Parkstad Limburg, in een compactere vorm gegeven de 
geschetste ontwikkelingen. De binnenstad van Heerlen als stedelijke 
woonkamer, economische motor, cultureel brandpunt en toegangspoort van 
Parkstad met al zijn voorzieningen.

 een kantooraanbod gericht op clusters van starters, een retailaanbod gericht op 
de moderne stadsbewoner, met een betaalbaar aanbod in een innovatieve 
opzet. Een breed woningaanbod met bijbehorende voorzieningen, stedelijk en 
niet duur met hier en daar ruimte voor exclusief. Goed bereikbaar en 
toegankelijk ook met fiets en openbaar vervoer. Zichtbaar maar ook tastbaar 
het verhaal van Heerlen, erfgoed om aan te raken en op of mee te spelen. 

 het centrum van Heerlen als brandpunt waar nieuwe ontwikkelperspectieven in 
praktijk moeten worden gebracht, waardoor het centrum van Heerlen als 
aanjager kan dienen voor het vitaliseren van heel Parkstad. Het profiel van 
Heerlen = Urban biedt het passende, mentale kader voor deze 
ontwikkelperspectieven.

Een paar radertjes die een belangrijke bijdrage leveren aan het geheel leidt tot het 
stilvallen van alle radertjes.

Vraag 3.
Is het vormen van een ‘coronastroppenpot’ niet een vele betere keus?

Antwoord.
De verschillende overheden hebben al eerste stappen genomen om de pijn van 
organisaties te verlichten. Via de generieke maatregelen van de rijksoverheid 
kunnen getroffen organisaties aanspraak maken op tegemoetkomingen. Wij zetten 
alles op alles om iedereen zo goed mogelijk te informeren en ondersteuning te 
bieden waar het kan. 
Het door ontwikkelen van de stad draagt eveneens bij aan het wegwerken van 
stroppen voor ondernemers. Zonder cultureel brandpunt van de regio en zonder 
regionale voorzieningen in het centrum wordt een opstart na deze crisis immers 
nog zwaarder.



Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen, 
wethouder voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed en Wonen,
J.M.M. Clemens
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