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Voorwoord
Het Regioprogramma dat u nu in handen heeft, markeert het momentum dat Parkstad Limburg in deze
periode beleeft. Momentum in de betekenis van beweging en beweegkrácht. De stadsregio en haar 8
gemeenten, de maatschappelijke partners en het
bedrijfsleven zijn zich meer en meer bewust van dit
momentum.
Een momentum ontstaat vaak door het samenkomen
van een aantal gebeurtenissen en in het geval van dit
Regioprogramma is dat niet anders:
●

●

●

Een gedeeld gevoel van urgentie. De regio Parkstad
loopt landelijk voorop in snelheid en omvang van de
bevolkingsdaling. Daar moeten we op inspelen, om
de regio duurzaam vitaal te houden.
Een krachtiger samenwerking van de partners in
de regio. De 8 Parkstadgemeenten hebben met het
Pact van Parkstad begin 2010 ervoor gekozen om
meer bevoegdheden én meer budget over te hevelen naar de stadsregio. Daarmee kunnen we herstructurering en economische structuurversterking
krachtiger ter hand nemen op regionaal niveau.
Het verzoek van collega-overheden om de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen. Rijk en provincie investeren mee in Parkstad en hebben mede
voor hun eigen besluitvormingsproces uiteraard inzicht nodig in de bestemming van de investeringen.
Vandaar de subtitels op de cover van dit document.

Dit drietal staat aan de basis van dit Regioprogramma.
Een programma met drie tijdshorizonten: 2040, 2020
en 2014. Zo pellen we onze ambities voor 2040 af, via
de strategische keuzes voor 2020, tot concrete programma’s en projecten die we oppakken tot en met
2014.
In dit programma komen ambities, strategie en projecten allemaal samen. De opgave is ambitieus. En
als stadsregio weten wij één ding zeker: het succes
van dit programma staat of valt met een gezamenlijke
inspanning. Het programma overstijgt dat wat je als
overheid kunt realiseren vele malen. Bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties, alle denk- en doekracht in de regio is nodig om dit momentum te benutten.
Als stadsregio verheugen wij ons erop om samen met
u verder aan de slag te gaan!
Paul Depla
Voorzitter Parkstad Limburg
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1. Inleiding
Parkstad Limburg krimpt. Volgens eerdere prognoses loopt het aantal inwoners in de 8 gemeenten in de regio terug van bijna 270.000 in 1990 via
252.000 nu naar ca. 180.000 inwoners. Door middel van het totale pakket aan maatregelen in dit
Regioprogramma “Naar een duurzaam vitale regio” willen we een bodem leggen in deze daling en
een nieuw evenwicht tot stand brengen. Parkstad
moet in 2040 een vitale stadsregio zijn met circa
220.000 inwoners. Daarvoor moet in de regio een
transformatie plaatsvinden.
De transitie waar Parkstad voor staat biedt de regio
de mogelijkheid om een nieuwe integrale toekomstvisie te schetsen, een nieuwe stip aan de horizon te
zetten. Bevolkingsdaling als hefboom voor het maken
van een kwaliteitsslag.
Nieuwe kansen aangrijpen gaat niet zonder inspanningen. Ook groeien in kwaliteit gaat niet zonder pijn.
Zo worden er 10.000 woningen van slechte kwaliteit
uit de markt gehaald, sluiten we scholen waar we de
kwaliteit niet langer kunnen garanderen, gaan winkels
dicht en zullen mensen voor voorzieningen grotere afstanden moeten afleggen, waardoor extra druk op het
openbaar vervoer en de infrastructuur ontstaat. Dit
moet nu gebeuren om straks een kwaliteitsvol woon-,
werk- en verblijfsmilieu te realiseren. Dit is een grote
opgave waarvan een heel klein deel al uitgevoerd is.
Zo zijn er al meer dan 2500 woningen gesloopt; er zijn
16 scholen samengevoegd en gesloten (10% daling
in locaties); diverse sportaccommodaties zijn samengevoegd en geherstructureerd. Ook wordt op dit moment al geïnvesteerd in de kwaliteit van de regionale
infrastructuur en zullen in de komende jaren de investeringen alleen nog maar toenemen.
Naast de daling van het aantal inwoners verandert
ook de samenstelling van de bevolking. Het aantal
ouderen neemt toe, terwijl tegelijkertijd het aantal jongeren en de beroepsbevolking afneemt. Dit heeft consequenties voor de regionale arbeidsmarkt. Vooral op
het terrein van de zorg zal een antwoord moeten worden gevonden op de vraag hoe een veranderende en
groeiende zorgvraag met minder mensen kan worden
opgevangen zonder andere sectoren van de economie te schaden. Zorg- en arbeidsinstellingen zijn in
overleg om de veranderende zorgaanvraag aan te
kunnen met een competent arbeidsaanbod, en er
wordt gewerkt aan nieuwe infrastructurele projecten
maar de grootste opgave ligt nog voor ons.
De vergrijzing mag echter niet alleen worden gezien
als een probleem. Ouderen zullen in de toekomst,
meer nog dan vandaag een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Niet alleen als vrijwilliger of mantelzorger maar ook als initiatiefnemer,
organisator en aanjager van maatschappelijke activiteiten in wijken en buurten.
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De Stadsregio Parkstad Limburg heeft de uitdagingen
van de demografische veranderingen geleidelijk onderkend en is sinds 2005 in samenwerking met stakeholders actief om een nieuwe koers te ontwikkelingen
waarin wordt voorkomen dat de demografische krimp
een onoverkomelijk probleem wordt.
Eén van de hierbij behorende inspanningen betreft
het onder de aandacht brengen van de dreigende
problemen bij medeoverheden. Op dit punt hebben de stadsregio en de Provincie Limburg elkaar
als partners gevonden. Mede door de inspanningen
van beide partijen is het thema krimp op rijksniveau
opgepakt. Dit heeft ertoe geleid, dat het rijk, IPO en
VNG in het gezamenlijke Interbestuurlijk Actieplan
Bevolkingsdaling “Krimpen met Kwaliteit” (2009) ambities voor de aanpak van de gevolgen van krimp hebben neergelegd. In dit actieplan wordt aangegeven,
dat per regio maatwerk moet worden geleverd. De kaders voor de regionale aanpak worden door de regio’s
zelf aangegeven via het door henzelf te ontwikkelen
regionale actieplan bevolkingsdaling.
De aanpak van Parkstad Limburg kenmerkt zich door
accepteren, anticiperen en investeren: accepteren
van het feit dat de bevolkingsaantallen teruglopen en
van de problemen die dat met zich meebrengt, anticiperen door vooral te zoeken naar de kansen (bijvoorbeeld verbeteren van het woningaanbod, vergroten
en verbeteren van het groenareaal, beter afstemmen
van het retail-aanbod) en vervolgens het investeren in
de duurzame economische vitaliteit van de regio.
Op die manier versterken we de potenties van onze
regio en daarnaast kan een dergelijk positieve aanpak
het vertrouwen in de eigen regio versterken dan wel
terugbrengen. In deze aanpak staan we niet alleen.
Samen met maatschappelijk middenveld (woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en zorginstellingen,
onderwijsinstellingen) en private partijen (winkels, bedrijven) is gewerkt aan nieuw beleid. Voor een deel
wordt dat beleid, ook in gezamenlijkheid, al uitgevoerd. Voor een ander deel ligt daar de grote opdracht
van de komende decennia.
Leeswijzer: Structuur opbouw en aanpak
Het voorliggende Regioprogramma is de inhoudelijke uitwerking van de Strategische Agenda Parkstad
Limburg zoals is verankerd in het Pact van Parkstad
van 22 februari 2010. Dit Regioprogramma is ook de
basis voor:
● het afsluiten van een convenant met de rijksoverheid inzake bevolkingsdaling (Regionaal Actieplan
Bevolkingsdaling);
● het overeenkomen van een Meerjariguitvoeringspr
ogramma (MUP) en het Meerjariginvesteringsprogr
amma (MIP) met de provincie Limburg in het kader
van de regiodialoog; en
● het uitwerken van een EGTS met de Städteregion
Aachen.



De Stadsregio Parkstad Limburg heeft haar ambities voor de langetermijn-ontwikkeling van de regio
benoemd onder de noemer ‘Parkstad Limburg 2040:
een duurzaam vitale regio’ (hoofdstuk 2). Vertrekkend
vanuit de eigen kwaliteiten en kansen wordt aangegeven welke ontwikkelingen ons voor ogen staan: de
economische vitaliteit heeft duurzaam vorm gekregen; er zijn kwalitatief waardevolle woonmilieus en
groenmilieus tot stand gekomen; en een dynamische
en energieke bevolking maakt optimaal gebruik van
de grensoverschrijdende ligging.
In het hoofdstuk 3, ‘Van visie naar realiteit’ wordt aangegeven wat we daarvoor nodig hebben in termen
van mensen, middelen en mandaat. Op moment van
schrijven staat Parkstad Limburg aan de vooravond
van een reorganisatie waarbij de verschuiving van
beleid naar uitvoering plaats zal vinden en van een
toezichthoudend naar een uitvoerend bestuur.

De IBA Parkstad Limburg is een proces dat zijn hoogtepunt zal hebben in 2020. Het moment waarop de
Stadsregio en al haar partners in de uitvoering aan de
buitenwacht laat zien: dit hebben wij samen gerealiseerd, wij zijn Parkstad!
In hoofdstuk 7 worden de kaders voor de uitvoering in
de periode 2010-2014 gepresenteerd.
●

Een eerste kader is de afbakening van de doelstellingen op niveau van het Regioprogramma en de
daarin aangebrachte programmalijnen.
Aangegeven wordt welke maatschappelijke effecten moeten worden nagestreefd en aan de hand
van welke indicatoren de voortgang in beeld kan
worden gebracht.

●

Een tweede kader voor de uitvoering heeft betrekking op de concretisering in projecten en initiatieven
per programmalijn. Met het oog op de dynamiek
van de uitvoering en de noodzakelijke ontwikkelingsruimte voor alle betrokken partijen, is er voor
gekozen om nu per programmalijn de doelen voor
de periode 2010 – 2014 te benoemen en aan te
geven welke criteria en indicatoren zullen worden
gehanteerd om tot projectontwikkeling en projectselectie te komen.

Het Regioprogramma schetst de strategie op weg
daarnaar toe met een tijdshorizon tot 2020 in de
hoofdstukken 4 en 5. De inhoudelijke aanpak van
het transformatieproces steunt op de Strategische
Agenda Parkstad Limburg zoals neergelegd in het document ‘Wij zijn wat we delen, wij zijn Parkstad’. De
vijf kernthema’s uit de Strategische Agenda worden
in het Regioprogramma uitgewerkt in twee centrale
pijlers: de Herstructurering en de Economische structuurversterking:
Pijlers Regioprogramma

5 kernthema’s Strategische Agenda

Pijler 1:Herstructurering

Kernthema: Herstructurering

Pijler 2: Economische Structuurversterking

Kernthema: Parkstad Centrum
Kernthema: Gebiedsontwikkeling Parkstadring
Kernthema: Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer
Kernthema: Campus Avantis & Nieuwe Energie

Per pijler en kernthema wordt aangegeven welke
opgaven er liggen, hoe die zijn vormgegeven in programma’s en projecten en met welke stakeholders de
uitvoering samen wordt opgepakt.
Parkstad Limburg staat de komende decennia voor
een enorme transformatieopgave tengevolge van
de demografische ontwikkelingen. Parkstad Limburg
heeft hierbij gekozen voor een integrale kwalitatieve
herstructureringsstrategie en -programmering: niet
meer maar wel beter. In hoofdstuk 6 presenteren we
een beproefd, maar voor Nederland nieuw concept
waarmee de verbinding tussen de integrale herstructurering en de economische structuurontwikkeling
van de regio wordt ondersteund: de IBA Parkstad
Limburg.



●

Een derde kader heeft betrekking op de financiering
van de uitvoering. Hierin wordt het model geschetst
waarbinnen het regiofonds en de verschillende
geldstromen kunnen worden samengebracht, gestuurd, beheerd en verantwoord. Op basis van dit
model kunnen keuzes worden gemaakt over de financiële kaders (volumebesluiten) per programmalijn. Binnen die kaders kan dan tot een uiteindelijke
besluitvorming over projecten worden gekomen.
Voor potentiële projectpartners geven deze kaders
een goede oriëntatie voor de financiële haalbaarheid van hun plannen binnen het regiofonds.
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Organisatie
• Regionaal regiebureau:
o Inhoudelijke programmering en regie:
 Doelen: maatschappelijke effecten en
resultaten
 Prioritering en aansturing
 Monitoring en beleidsontwikkeling
o Financiën:
 Inrichting en beheer regiofonds;
 Inrichting en beheer andere financiële
instrumenten
 Matching en werving co-financiering
provincie, rijk, Europa en derden;
 Planning en control
o Communicatie
 PR en imago
 Ontwikkeling identiteit
• Regionaal Programmabureau
o Realisatie regionale investeringsprojecten
o Realisatie regionale ontwikkelingsprojecten

Pijler Economische Structuurversterking
o Infrastructuur als drager van economische ontwikkeling
 Binnen- en buitenring
 Grensoverschrijdend openbaar vervoer
o Gebiedsontwikkeling Parkstad Ring
 Open Campus Avantis & Nieuwe Energie
 Toerisme en de Parkstad Ring
 Zorg en de zorgvallei
 Financieel-administratieve dienstverlening
 Revitalisering werklocaties
 Onderwijsboulevard: Xperience parkstad
o Centrum Parkstad
o Onderwijs en Arbeidsmarkt
Integrerend en verbindend proces: IBA Parkstad

•

•

Inhoud:
• Pijler Herstructurering
o Wonen
o Zorg
o Groen en Openbare ruimte
o Retail

Regioprogramma ‘Een duurzaam vitale regio’
• RAP bevolkingsdaling – convenant Rijk
• MUP regiodialoog – afspraken provincie Limburg
• Basis uitwerking EGTS Städteregion Aachen

Parkstadbestuur: onafhankelijk voorzitter en DB





2. Parkstad Limburg 2040: een duurzaam vitale regio
Parkstad Limburg is in 2040 duurzaam vitaal.
Door tijdig anticiperen en investeren is de bevolkingsdaling op hanteerbaar niveau gebleven.
Anno 2040 is er een nieuwe balans ontstaan van
zo’n 220.000 inwoners. De krimp van de voorgaande 30 jaar heeft de regio juist de mogelijkheid gegeven om een betere balans te vinden tussen veel
ruimte en groen enerzijds en voldoende stedelijke
dynamiek aan de andere kant.
De gunstige Euregionale ligging van Parkstad Limburg
wordt in 2040 nog beter benut. Door het  steeds verder vervagen van de Europese binnengrenzen vormt
Parkstad samen met Aken een netwerkstad met
800.000 inwoners. Vanuit die netwerkstad ParkstadAken zijn de verkeersverbindingen en communicatielijnen met de stedelijke gebieden van Maastricht,
Luik, Hasselt, Sittard-Geleen aangepast aan de eisen
van dat moment. De regio heeft met de IC Amsterdam
– Aken een snelle aansluiting op het Europese hogesnelheidsnet. Vanuit Heerlen ben je binnen 3 – 4 uur
in Parijs en Londen.
De inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg
zijn actief, gezond en ondernemend. De (selectieve)
krimp van de beroepsbevolking is aangepakt door een
krachtig sociaal beleid van overheden met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, gericht op het
bevorderen van maatschappelijke- en arbeidsparticipatie en een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur.
Het verwachte negatieve effect van de bevolkingskrimp op de sociale draagkracht van de samenleving
en sociale netwerken is in kaart gebracht. Gemeenten
hebben daarop ingespeeld door het stimuleren van
eigen kracht en initiatief (empowerment), actief burgerschap, maatschappelijke participatie en een gezondheid-, sport- en jeugdbeleid dat bijdraagt aan de
gezondheid en vitaliteit van de inwoners in Parkstad.
Jongeren vinden Parkstad Limburg een aantrekkelijke
regio om te leren, wonen en te werken. Parkstad heeft
de economische betekenis en innovatiekracht van
cultuur goed benut.
De regio kent een aantrekkelijk vestigingsklimaat
met een brede variëteit aan economische bedrijvigheid. Deze variëteit resulteert in een grote dynamiek.
De aanwezige stuwende en verzorgende sectoren
vormen een goede voedingsbodem voor een gevarieerde en rijke onderwijsinfrastructuur. Parkstad heeft
zich bewezen als proeftuin voor het ontwikkelen en
implementeren van innovatie in de care (zorg).
De variëteit aan bedrijvigheid kent een aantal herkenbare accenten. Nieuwe energie is er daar één van.
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Het inzetten op, en stimuleren van deze sector heeft
in de eerste helft van de 21e eeuw goed gewerkt. De
aanwezigheid van een groot technologisch cluster in
onderwijs en bedrijfsleven in de netwerkstad Parkstad
– Aken mede in relatie tot Maastricht en Sittard-Geleen
is daarbij van groot belang geweest.
De al langere tijd goed vertegenwoordigde economische sectoren zorg en financieel-administratieve
dienstverlening hebben hun sterke positie weten uit
te bouwen.
Er is daarbij een goede wisselwerking tussen de economische activiteiten en de onderwijsinfrastructuur.
Met de focus op mbo- en hbo-niveau sluit het onderwijsaanbod aan bij de dynamiek van de economische
activiteiten. En vice versa: de economie kent een toegenomen dynamiek dankzij de beroepsbevolking die
in de regio is geschoold en die voldoende mogelijkheden heeft voor permanente scholing. Daarbij is trouwens ook gebleken dat een bevolkingsomvang van
zo’n 800.000 inwoners voldoende omvangrijk is om
een dynamische economische activiteit te waarborgen. Er is sprake van voldoende kritische massa.
De ringweg om de regio (de Parkstadring) heeft in de
25 jaar van zijn bestaan gezorgd voor een goede verbinding tussen verschillende economische functies,
verspreid over het gebied. Behalve als ontsluiting van
buiten, haalt de Parkstadring ook veel doorgaand verkeer uit de (woon)wijken. Daarnaast is de Parkstadring
een belangrijke motor gebleken voor ontwikkeling en
herstructurering van bedrijventerreinen in de eigen
directe omgeving en voor nieuwe economische initiatieven, waaronder de verdere ontwikkeling van het
toerisme.
Zeker op de woningmarkt is de krimp aangegrepen
als kans. De herstructurering van de woningvoorraad
is integraal aangepakt. Kwaliteitsingrepen in de woningvoorraad zijn afgestemd met de benodigde ingrepen op het gebied van de basisvoorzieningen en
-accommodaties voor zorg, welzijn, sport, onderwijs
en mobiliteit. In dit proces van herstructurering zijn
creatieve oplossingen benut om de extra - maar deels
tijdelijke- piek in de vraag naar zorgwoningen en voorzieningen voor ouderen - op te vangen.
Kenmerkend voor de verschillende woonmilieus in
Parkstad 2040 zijn duurzaamheid, flexibiliteit, ruimte
en levensloopbestendigheid.



Die ruimte is natuurlijk vooral ook terug te vinden in
de natuur- en groengebieden. Deze zijn in de afgelopen decennia flink gegroeid. Langs de Westflank liggen waardevolle groene buitengebieden. Van daaruit
dringen, meer nog dan voorheen, groene vingers de
bebouwde omgeving in. Krachtige groene accenten
in de stedelijke omgeving versterken het beeld van
een stad.
Ruimte en groen vormen een belangrijke basis voor
toerisme en recreatie. In het eerste decennium van de
21e eeuw was Parkstad Limburg verreweg de snelst
groeiende toeristische regio van Nederland. Door gerichte investeringen in de groene ruimte, de verdere
doorontwikkeling van de attracties en het inzetten van
de Parkstadring voor de verbinding van al deze toeristische voorzieningen is de Oostflank van Parkstad
Limburg uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande bestemmingen voor vrijetijdsbesteding in
Nederland en omringend buitenland. De miljoenen
overnachtingen die hierdoor worden geboekt hebben
ertoe geleid dat vele publieksvoorzieningen en infrastructuur die als gevolg van de bevolkingsdaling overbodig werden toch konden worden gehandhaafd en/of
herontwikkeld.



3. Van visie naar realisatie
Van Parkstad een vitale en duurzame regio maken
vergt meer dan alleen visie en inhoud maar het
vraagt ook het vermogen om de visie in realiteit
om te zetten: daadkracht. De uitgangspunten voor
een krachtige uitvoering liggen in de ‘3 M’s’:
●
●

●

Mensen: hoe organiseren we de uitvoering door
voldoende mensen met de juiste competenties bij
elkaar in een adequate organisatie te brengen.
Middelen: hoe brengen we de benodigde middelen
bij elkaar om zowel proces- als investeringsbeslissingen te kunnen nemen die zorgen voor voortgang.
Mandaat: hoe organiseren we het besluitvormingsproces en de sturing eenduidig en transparant.

In Parkstad Limburg is de afgelopen jaren hard gewerkt
zowel aan de beleidsmatige basis voor de aanpak van
de bevolkingsdaling als aan de feitelijke aanpak daarvan. De Regionale Structuurvisie, de strategische
agenda van Parkstad, de Woonvisie 2006-2010 en
de Herstructureringsvisie hebben de uitgangspunten
geformuleerd voor de aanpak die in dit Regionaal
Actieprogramma wordt uitgewerkt. Daarnaast is in de
afgelopen jaren sectoraal gewerkt aan de transformatieopgave van Parkstad. Dat is met name gebeurd op
het gebied van onderwijs, zorg en wonen. De aanpak moet verbreed worden, de samenhang tussen de
verschillende programma’s moet versterkt worden en
de regie op de uitvoering moet nadrukkelijker vorm
krijgen.   Met “mensen, middelen, mandaat” creëren
we daarvoor de voorwaarden. Het vormgeven van die
randvoorwaarden loopt langs vier bestuurlijke lijnen,
die in de volgende paragrafen worden toegelicht:
1.
2.
3.
4.

Het Pact van Parkstad, waarin de afspraken tussen
de 8 deelnemende gemeenten zijn vastgelegd;
De regiodialoog met de Provincie Limburg;
De afspraken met het Rijk, in het kader van het
Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling;
De EGTS met Städteregion Aachen.

Alle vier trajecten stellen specifieke eisen op beleidsmatig en programmatisch gebied. Deze worden door
de Stadsregio Parkstad Limburg gevoed vanuit één
basisdocument: het Regioprogramma “Naar een
duurzaam vitale regio”.

3.1. Het Pact van Parkstad
De basis voor “mensen, middelen, mandaat” heeft
Parkstad Limburg in het Pact van Parkstad neergelegd. In april 2009 zijn de acht gemeenten overeengekomen dat de samenwerking verder moet worden
geïntensiveerd om de opgave daadkrachtig te kunnen
oppakken. Na de oprichting van Parkstad Limburg in
1999 en het verwerven van de Wgr+ status in 2006 is
dit een belangrijke vervolgstap in de samenwerking.
Op 22 februari 2010 hebben de acht gemeenteraden
de nieuwe gemeenschappelijke regeling geaccordeerd. Per 31 maart 2010 is de nieuwe GR conform
“het Pact” bij het Ministerie van BZK ingeschreven.  
Daarmee is “het Pact” operationeel.
Belangrijk uitgangspunt van “het Pact” is het organiseren van regionale bestuurskracht en uitvoeringsmacht.
Bestuurskracht en mandaat
In Nederland is de verdeling in drie bestuurlagen een
gegeven en de WGR is het enige instrument om de
regionale samenwerking te formaliseren en doelen
op regionaal niveau te bereiken. In Parkstad Limburg
was die urgentie zo groot dat we er zelfs voor gekozen hebben bevoegdheden over te dragen, waardoor
er sprake is van een WGR+ verband. Het rapport van
de commissie Nijpels geeft aan dat de effectrealisatie van de WGR+ regio’s in Nederland hoog is: met
relatief weinig middelen en mensen weten deze regio’s veel geld te genereren en daarnaast doelen te
behalen of dichterbij te brengen. Zolang er geen andere werkbare vorm voor handen is, die zowel de instemming van provincie als het rijk heeft, zal Parkstad
Limburg voor deze samenwerkingsvorm kiezen.
Geconstateerd moet worden dat, wil de regio opgewassen zijn tegen de grote opgaven die er nu liggen,
de huidige slagkracht van Parkstad Limburg moet
toenemen, en dat de organisatie een betrouwbare
en slagvaardige partner voor de stakeholders in de
regio moet zijn. Om dat te bereiken moest de ‘oude’
bestuursstructuur dusdanig wijzigen dat er iemand
aan het hoofd staat die concrete problemen snel en
slagvaardig op kan lossen. Parkstad Limburg heeft
er voor gekozen een sterk mandaat neer te leggen
bij één onafhankelijk voorzitter om zaken adequaat te
faciliteren.
Binnen dit mandaat, en binnen de mogelijkheden (van
mensen en middelen) opereert deze voorzitter als een
soort eenhoofdige raad van bestuur met betrekking tot
het te realiseren Regioprogramma. Binnen de context
van het Regioprogramma van Parkstad Limburg en
onder het regime van het Parkstadbestuur (vgl. met
een DB) en de Parkstadraad (vgl. met een AB), moet
deze voorzitter een krachtige en slagvaardige partij
zijn voor de stakeholders in de regio.

Commissie Toekomst Stadsregionale Samenwerking,
  ‘De stille kracht, over de noodzaak van stadsregio’s’ 2009
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Ook kan deze voorzitter bij gemeenten en organisaties concrete beletselen wegnemen om tot uitvoering
van het programma te komen. De voorzitter is dan
ook integraal verantwoordelijk voor de realisatie van
het Regioprogramma.
In combinatie met de gekozen structuur van een
Dagelijks- en Algemeen Bestuur en gericht op politiek
draagvlak in de regio, is met de introductie van een
onafhankelijk voorzitter van Parkstad Limburg ook
slagkracht geïntroduceerd. Deze combinatie moet er
voor zorgen dat in de komende vier jaar de in het Pact
van Parkstad opgenomen doelen van de strategische
agenda gerealiseerd worden.
Mandaat en bevoegdheden
De structuur rondom de onafhankelijk voorzitter regelt
het mandaat op regioniveau. Dit wordt nog versterkt
doordat in de nieuwe gemeenschappelijke regeling
aanvullend bevoegdheden worden overgedragen,
naast de bevoegdheden die al in het kader van de
Wgr+ waren overgedragen (vooral op de gebieden
wonen, economie en mobiliteit). Het gaat daarbij onder meer om de mogelijkheid om op regioniveau een
structuurvisie vast te stellen. Een bevoegdheid die
in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening was
weggehaald bij de Wgr+ regio’s. Daarnaast krijgt de
Parkstadraad de mogelijkheid om een spreidingsplan
op te stellen voor onderwijs en bovenlokale zorgaccommodaties (op structuurvisie niveau). Met dit mandaat wordt het regiobestuur in positie gebracht om
adequaat met de krimpproblematiek om te gaan.
Mensen: een uitvoeringsorganisatie op regioniveau
Op regioniveau wordt een uitvoeringsorganisatie gevormd. Centraal binnen die organisatie staat de voorzitter die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
Regioprogramma. Het Parkstad bureau is getransformeerd van een beleidsorganisatie naar een regie- en
programmabureau. Dit bureau staat de voorzitter direct bij. Daarnaast zal vanuit de samenwerking tussen
gemeenten een projectbureau worden opgezet, dat
zich met planontwikkeling en uitvoering bezighoudt. In
de uitvoeringsorganisatie kunnen ook mensen vanuit
andere organisaties participeren,   zoals corporaties
en de provincie. Momenteel worden de uitgangspunten van deze organisatie op een rij gezet.

Middelen: het regiofonds
Om de opgave meerjarig te kunnen financieren wordt
een regiofonds in het leven geroepen. Als primaire
voeding wordt de structurele bijdrage van de gemeenten verdubbeld tot circa 7.5 miljoen euro per jaar.
Naast deze structurele bijdrage financieren gemeenten ook rechtstreeks uit hun begroting projecten uit
het Regioprogramma. Dit is indirecte voeding van
het regiofonds. De tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds is eveneens een voedingsbron voor het
regiofonds. Daarnaast wordt dit fonds vooral gezien
als een cofinancieringfonds voor investeringen.
Door samenwerking met andere overheden en partijen moet het regiofonds verveelvoudigd worden.
Gelden van het Rijk en van Europa zullen vanuit het
fonds cofinanciering krijgen.
Het regiofonds is niet alleen een financieringsbron
maar staat ook voor een wijze van aanpak. De enige
manier om de gevolgen van de demografische ontwikkeling adequaat te kunnen aanpakken, is door
middel van een integrale meerjarig programmatische
benadering op regionaal niveau. Een breed inzetbaar
fonds met een structurele voeding is daarbij noodzakelijk. Deze voeding kan niet alleen vanuit de regio
zelf plaatsvinden. Financiële bijdragen vanuit provincie, Rijk, Europa en marktpartijen zijn noodzakelijk
om de miljardenopgave van de komende 15 jaar op
te pakken. De benadering van deze overheden wordt
hieronder toegelicht. Een meer operationele uitwerking is opgenomen in hoofdstuk 7.

3.2 De regiodialoog met de provincie
Met de Provincie Limburg is op 22 februari 2010 een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van de regiodialoog. De inhoudelijke basis voor
deze overeenkomst is gelegd in de gemeenschappelijk gedragen regiovisie “We zijn wat we delen, wij
zijn Parkstad”. In deze visie is de strategische agenda
van Parkstad uitgewerkt.   De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat beide partijen ieder 25 miljoen
euro in het regiodialoogfonds inbrengen en een gemeenschappelijke stuurgroep in het leven roepen om
het regiodialoogprogramma tot uitvoering te brengen.

3.3 Afspraken met het Rijk
In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling
wordt Parkstad Limburg gevraagd om een Regionaal
Actieplan Bevolkingsdaling op te stellen. Het document “Naar een duurzaam vitale regio” is de invulling
hiervan.
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Begeleidingscommissie
Bij de implementatie van het Regionale Actieplan
Bevolkingsdaling is de betrokkenheid van provincie
en Rijk van groot belang. De aanpak van de consequenties van de bevolkingsdaling staat in Nederland
nog in de kinderschoenen en is internationaal nog
volop in ontwikkeling. De aanpak in Parkstad heeft in
dat licht een voorbeeldfunctie. Het hele plan, programma’s en individuele projecten hebben tot op zekere
hoogte een experimenteel karakter. Betrokkenheid
van andere overheden moet zorgen dat voor zover
mogelijk de randvoorwaarden voor realisatie worden
gecreëerd. Bovendien kunnen de ervaringen vanuit
de praktijk worden gebruikt voor beleidsontwikkeling
op provinciaal en rijksniveau. De Stadsregio Parkstad
Limburg maakt dan ook graag gebruik van het aanbod
van de rijksoverheid om een begeleidingscommissie
in te richten ter ondersteuning van de uitvoering. Dat
betekent dat de begeleidingsgroep breed van samenstelling moet zijn op rijks- en provincieniveau, zonder
dat dit ten koste van de werkbaarheid gaat. Daarnaast
moeten de leden van de groep voldoende positie hebben binnen hun eigen organisatie om hun rol te kunnen spelen. De leden van de groep dienen natuurlijk
een zekere mate van inhoudelijke deskundigheid te
hebben. Daarnaast zijn zij echter vooral verbindingsofficier, die een vraag op de juiste plek kunnen laten
landen en ervoor kunnen zorgen dat op tijd een adequaat antwoord terugkomt.

3.4 De EGTS
De samenwerking met de Städteregion Aachen biedt
kansen: om de internationale positionering van de regio te verbeteren, om mee te profiteren van de economische groei en de kennis in de regio Aken, om samen de regio op de kaart te zetten, ook naar Brussel,
Düsseldorf en Den Haag en vooral om samen vorm
te geven aan een grensoverschrijdende netwerkstad
met één arbeidsmarkt. Om die samenwerking vorm
te geven is op 19 oktober 2009 een intentieovereenkomst getekend in aanwezigheid van onder anderen
Staatssecretaris Timmermans om een zogenaamde
EGTS te gaan vormen. EGTS staat voor Europese
Groepering voor Territoriale Samenwerking, eigenlijk
een grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling. Deze samenwerking moet ons helpen om de
gemeenschappelijke ambities te realiseren, maar ook
gemakkelijker toegang te krijgen tot Europese netwerken en subsidies.
Een basisvoorwaarde voor een effectieve grensoverschrijdende samenwerking is het opstellen van een
gezamenlijke grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie. Dit is dan ook een van de eerste inhoudelijke
opdrachten binnen de op te richten EGTS. “Naar een
duurzaam vitale regio” vormt ook de input voor deze
ontwikkelingsvisie.
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3.5. Communicatie en bewustwording
Krimp staat op de agenda: nu verder
Landelijk gezien loopt Parkstad Limburg voorop inzake bevolkingsdaling. De bewustwording dat zij te
maken heeft met krimp is in de afgelopen jaren door
alle aandacht en door ervaringen in de praktijk in de
regio zelf fors toegenomen. Elders in het land zal
de bewustwording over bevolkingsdaling toenemen.
De aandacht voor dit nieuwe fenomeen zal daarom
komende jaren aanzienlijk blijven. Een zorgvuldige
communicatieve begeleiding vanuit de regio is gewenst om een blijvende en positieve aandacht voor
Parkstad, als een van de koplopers, te genereren.
Parkstad Limburg is in de communicatieboodschap
intussen veel verder. Krimp is geen op zichzelf staand
thema meer. Het bouwen aan een duurzaam vitale regio: daar gaat het om, en daar moet ook de communicatie zich op richten. Krimp is daarbij niet iets dat kan
of moet worden tegengegaan, maar waarmee moet
worden omgegaan, zodat die krimp op een ‘te managen’ niveau blijft.
Het is deze hoofdboodschap die Parkstad, de
Parkstadgemeenten en haar maatschappelijke partners komende periode verder uitbouwen. In samenspraak is hierover inmiddels een ‘moederverhaal’ tot
stand gekomen. Voor komende periode is een uitbouw
en concretisering daarvan aan de orde.
Transformatie centraal, met als doel: commitment
en vertrouwen
De opgaven voor de transformatie zijn aanzienlijk.
Dat vraagt meedenken en meedoen van de omgeving. Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde
voor het slagen van de transformatie een voldoende
vertrouwen in de eigen regio en de toekomst daarvan.
Dit zijn de belangrijkste onderliggende doelen van de
communicatie. Vanuit Parkstad Limburg is de communicatie gericht op de opgave waar de regio voor
staat – de ‘paraplu’ - en bovenal op de activiteiten en
werkzaamheden die worden uitgevoerd.
Concretiseren communicatie: Be good and tell it
In de communicatie komende periode leggen we de
focus dus sterk op concrete projecten en resultaten
van die projecten. Inspirerende voorbeelden pakken
we op en worden door ons én door de partners ingezet
als uithangbord van de transformatie van Parkstad.
Het vergezicht (Parkstad Limburg in 2040) blijft ook in
de communicatie in beeld. Het blijft belangrijk om dat
te schetsen, maar om vertrouwen en commitment te
creëren en te behouden, gaat het vooral ook wat er
is gedaan, wordt gedaan en (op korte termijn) gaat
gebeuren.
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Parkstad Limburg in communicatie: coördineren
en faciliteren
De in dit Regioprogramma beschreven activiteiten
vergen betrokkenheid, uitvoering en medewerking
van veel partijen. De communicatie zal dan ook veel
afzenders hebben. Een strakke regie op de communicatie over alle activiteiten in de regio is daarbij
onmogelijk en ongewenst. Wel ligt er voor Parkstad
Limburg een coördinerende en faciliterende rol.
Op dit moment is er een basis van samenwerking
met (uiteraard) de Parkstad gemeenten en met de
woningcorporaties in de regio. De samenwerking met
deze partijen wordt komende periode geïntensiveerd.
Daarnaast zoeken we vanuit Parkstad nadrukkelijk de
samenwerking met andere (maatschappelijke) partners.
Parkstad Limburg en de Branding Zuid-Limburg
Parkstad Limburg neemt deel aan de Branding ZuidLimburg. Via deze participatie wil de Stadsregio bijdragen aan een sterke positionering van Zuid-Limburg
als regio. Parkstad Limburg kan dan gebruikmaken
van deze bredere positieve beeldvorming om de specifieke eigen kwaliteiten sterker voor het voetlicht te
brengen.
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Acties Communicatie (2010-2011)
● In samenwerking met partners opstellen van een
communicatiestrategie en (deel)plannen voor onderdelen Regioprogramma.
● Focussen en concretiseren van de communicatie
over de transformatie. In de etalage zetten van uitvoering en resultaten.
● Het (verder) ontwikkelen, in stand houden en het
ook voor partners beschikbaar stellen van (overall)
communicatiemiddelen:
- online
- print
- zichtbaarheid buiten
● Samenwerking met bestaande partners intensiveren, samenwerking met nieuwe partners aangaan.
● Begeleiding van communicatie over krimp vanuit de
regio (incl. partners): uitbouw een moederverhaal,
met een verdere accentverschuiving van nadruk op
krimp naar nadruk op transformatie.
● Inpassen van de IBA in de communicatiestrategie
en andersom: inpassen van de bestaande communicatiestrategie in de IBA (zie hoofdstuk 6)

4. Pijler Herstructurering
4.1. Integrerend kader
In de herstructurering komen een groot aantal thema’s
samen. Thema’s die elk vanuit een eigen beleidsinvalshoek en vakdiscipline worden vormgegeven. Wel
dient er sprake te zijn van één logisch samenhangende ontwikkelingsrichting. Om dit te bewaken wordt
de aanpak van de herstructurering op drie manieren
ingekaderd:
● een ruimtelijk kader
● een maatschappelijk kader
● de integrale wijkenaanpak

4.1.1. Ruimtelijk kader
Het Interbestuurlijk Actieplan “Krimpen met kwaliteit”
(november 2009) stelt dat “bevolkingsdaling effecten
(heeft) op de kwaliteit van de openbare ruimte, de
leefbaarheid en de economische dynamiek en brengt
op elk bestuursniveau ruimtelijke keuzes en dilemma’s met zich mee”. Mede vanuit dit bewustzijn van
de zich door de bevolkingsdaling veranderende ruimtelijke omstandigheden hebben de afzonderlijke gemeenten van Parkstad Limburg op 2 november 2009
een Intergemeentelijke Structuurvisie vastgesteld die
de ruimtelijke afstemming tussen hen regelt voor de
wettelijke periode van tien jaar en die perspectivisch
naar 2030 doorkijkt. Deze structuurvisie is een integrerend kader voor de thema’s ruimte, wonen, economie
en mobiliteit en een uitwerking van de Strategische
Agenda van Parkstad met als doel de kwaliteit van
woon-, werk- en leefomgeving duurzaam te versterken.
Het denkraam van de structuurvisie rust op twee belangrijke doelen: maatschappelijke en economische
groei en het creëren van ruimtelijke kwaliteit. De landschappelijke kwaliteiten zijn daarbij uitgangspunt en
de economische kwaliteiten moeten slim gebundeld
en in positie gebracht worden. Daarvoor zijn harde
afspraken en forse ingrepen nodig, die vertaald zijn
in de strategische agenda. Immers ondanks een krimpende bevolking zal geïnvesteerd moeten worden in
de toekomst van de regio om een nieuw evenwicht te
realiseren.
Het wegennet voldoet niet meer en er is een ringstructuur nodig in de vorm van de Parkstadring, samengesteld uit de N281 en de Buitenring, die tevens dé drager van de regionale economie is. Aan de westzijde
ligt rondom de N281 (de West Corridor) de grootste
werkgelegenheidsconcentratie van Limburg. De bestaande arbeidsintensieve clusters op financieel-administratief gebied (APG, CBS, AZL), op het terrein
van retail (woonboulevard, Heerlen centrum, stadiongebied), zorg (zorgvallei) en onderwijs (onderwijsboulevard) worden versterkt en aangevuld met nieuwe
clusters rondom nieuwe energie en medische technologie (Avantis en Trilandis).


Toerisme is één van de groeiclusters van Parkstad. De
Parkstadring zal ontwikkeld worden als “leisurering”.
De ontwikkelopgave voor dit thema ligt vooral aan
de oostzijde (de Oostflank) rondom de buitenring.
De grensoverschrijdende spoorverbindingen moeten
doorontwikkeld worden zodat de belangrijke verbinding Eindhoven-Heerlen wordt doorgetrokken naar
het HST-station Aken, nog geen 10 km. verderop. Dit
als basis voor de samenwerking met de Städteregion
Aachen om te komen tot één grensoverschrijdende
arbeidsmarkt. Heerlen Centrum wordt in de visie
als onderdeel van de herstructurering nog meer het
hoogstedelijke centrum van Parkstad. Slechts dáár is
hoogbouw toegestaan, in een setting van omringende
hoge natuurwaarden en landelijk gebied. De unieke
mix van natuurwaarden en verstedelijking wordt nog
sterker en explicieter omdat de rode contouren vanaf
nu keihard getrokken zijn. Sterker nog, door de herstructurering krimpt het stenige rood en kan het gezicht
naar het groen gekeerd worden door nieuwe ruimte te
scheppen voor groene en blauwe structuren.
Van belang is dat er naast deze visie op gewenste
ontwikkelingen afspraken gemaakt worden, die sturend zijn. Dit wordt bereikt door middel van een ruimtelijk maatsysteem XL-L-M-S. Dit systeem biedt een
planologisch kader voor het beheer van bestaande
gebiedskwaliteiten en sturing voor ontwikkelingen.
Voor elke plek in de regio zijn er regels op het gebied
van ruimte (groen), wonen (rood), economie (bedrijventerreinen, retail, toerisme & leisure) en mobiliteit
waarbij bij XL-L-gebieden sprake is van hoge regionale relevantie, bij M is deze minder en bij S niet of
nauwelijks aanwezig. Het Interbestuurlijk Actieplan
Bevolkingsdaling geeft aan dat gemeenten keuzes
moeten maken waar welke voorzieningen gehandhaafd blijven. De Intergemeentelijke Structuurvisie
biedt hiervoor reeds gezamenlijk vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden en richtingen, zodat gestuurd
kan worden op bovenstaande pijlers en ordenende
principes.
Tot zover de visie, het perspectief. De volgende stap
is dat het ruimtelijk kader zich zal moeten doorontwikkelen tot programmatisch kader. Immers sectorale visies met bijbehorend programma worden thans
ontwikkeld, zoals blijkt uit de navolgende paragrafen.
Deze zullen bijeengebracht moeten worden in een actualisatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie. In
de nieuwe Wro is voor Wgr+ regio’s de bevoegdheid
voor het opstellen van een regionale structuurvisie
weggelaten. Gezien het belang van regionale sturing
op structuurvisie niveau voor de herstructurering, hebben de Parkstad Limburg gemeenten deze bevoegdheid in het kader van het Pact van Parkstad aan de
regio overgedragen.

De gemeente Nuth, die in april 2010 tot de WGR+
Parkstad Limburg is toegetreden, zal de Intergemeentelijke
Structuurvisie eveneens vaststellen.
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Figuur 1: Kaart structuurvisie Parkstad Limburg 2009 [Bron: Parkstad Limburg]

Daarnaast zal (ruimtelijk instrumentarium) moeten
worden ontwikkeld dat de programmatische opgave
ondersteunt. Veelal zal sprake zijn van het afbouwen
van programma, dan wel functiewijziging, dat randvoorwaardelijk is voor een succesvolle uitvoering van
het beleid.
Daarbij denken we aan:
●

●

●
●

●

●
●
●
●

De actualisatie van bestemmingsplannen, waarbij
bestemmingsplanwijzigingen worden doorgevoerd,
op een wijze die planschade zo veel mogelijk voorkomt;
Het sterker inzetten van het provinciaal RO-instrumentarium (omvat ook de afsprakenkaders RO/
wonen) om de beheersbaarheid van programma’s
te borgen: denk daarbij aan het instellen van een
provinciale verordening en een nadere uitwerking of
uitbreiding van de provinciale belangenstaat;
De Vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten, ook
voor de aankoop van vastgoed in het kader van gebiedsontwikkeling;
Het sterker inzetten van het rijks RO-instrumentarium om de beheersbaarheid van de programma’s
te borgen, denk daarbij aan oordeel VROM-inspectie in het kader van het art. 10 overleg bij nieuwe
bestemmingsplannen;
Het onderzoeken van de mogelijkheden die er zijn
om bouwplannen, waar de gemeente een verwachting heeft gewekt, dan wel in een pps participeert, te
stoppen;
De figuur van het provinciaal inpassingsplan;
Het voorkomen van free-riders gedrag;
De krimpmaatstaf in het gemeentefonds;
Onorthodoxxxx: het nemen van onorthodoxe maatregelen.
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De intergemeentelijke structuurvisie geeft het ruimtelijk kader voor beleids- en programmaontwikkeling.
Het is een visie op hoofdlijnen. Deze biedt voldoende
basis voor de operationalisatie op het gebied van
infrastructuur en groenprojecten. Voor de programmatische doorvertaling in de herstructurering is deze
echter nog te globaal. Daarom is de structuurvisie
uitgewerkt in een herstructureringsvisie. Uit pragmatische overwegingen is gekozen voor een modulaire
opbouw. Allereerst is deze visie voor het thema wonen uitgewerkt. Voor veel dossiers is het thema wonen immers leidend. Bij de start was echter al duidelijk
dat een visie alleen voor dit thema niet de hele lading
dekt. De samenhang met en het belang van andere
beleidsterreinen is te groot om deze buiten beschouwing te laten. Daarom wordt op dit moment gewerkt
aan een retailvisie, een spreidingsplan voor onderwijs
accommodaties en een visie voor de herstructurering
van bedrijventerreinen. Deze zullen uiteindelijk in elkaar worden geschoven in een geactualiseerde regionale structuurvisie. De integrale programmatische
uitwerking zal echter op stadsdeelniveau plaatsvinden. Voorbeelden zijn Kerkrade West, Hoensbroek en
Brunssum Centrum.   
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4.1.2. Maatschappelijk kader
Bevolkingsdaling heeft effecten op verschillende aspecten van de samenleving. Redelijk bekend zijn de
effecten op de leefbaarheid in kleine kernen in het landelijk gebied. Ook in de Stadsregio Parkstad Limburg,
een sterk verstedelijkt gebied, ontstaan onder invloed
van bevolkingsdaling leefbaarheidsvragen: blijft het
verenigingsleven overeind? Blijft de kwaliteit van voorzieningen op vlak van zorg, welzijn, sport en cultuur
op peil? Kan de bereikbaarheid van voorzieningen
voor alle burgers worden gegarandeerd? Is zorgverlening in de directe nabijheid mogelijk met een dalend
aantal mantelzorgers en vrijwilligers?
In Parkstad Limburg gaat de bevolkingsdaling bovendien gepaard met een sterke ontgroening. De mogelijke dreiging van het selectief wegtrekken van hoger
opgeleide jongeren vraagt om gerichte en positieve
aandacht voor jongeren in de regio. Hierdoor dringt
zich ook de vraag op of de regio voldoende aantrekkelijke sociale en economische ontplooiingskansen
biedt voor jongeren. De regio moet in meerdere opzichten aantrekkelijk blijven/worden voor deze groep,
dat wil zeggen in relatie tot onderwijs, arbeidsmarkt,
huisvesting, vrije tijd, sport, maatschappelijke participatie en cultuur. Daarbij hoort ook het stimuleren en
ondersteunen van talentontwikkeling en excelleren.
Alle jongeren zijn nodig om de samenleving goed te
laten functioneren. Ook de jongeren die bij het opgroeien of in het onderwijs problemen ondervinden
dan wel beperkingen hebben.
De Stadsregio Parkstad Limburg heeft als missie
de economische structuurversterking van de regio.
De Strategische Agenda Parkstad Limburg, neergelegd in het document ‘Wij zijn wat wij delen, wij zijn  
Parkstad’, is daarbij kaderstellend. Dit betekent dat
de Stadsregio in haar Regioprogramma uitwerkt op
welke wijze zij concreet tot uitvoering van haar missie
wil komen tegen de achtergrond van de realiteit van
de bevolkingsdaling. Tegelijkertijd wil de Stadsregio
een verbindend kader bieden voor de ontwikkeling
van de regio. Economische structuurversterking kan
maar duurzaam zijn wanneer zij hand in hand gaat
met sociale structuurversterking. De dynamiek die nodig is om de ambities die zijn verwoord in het beeld
van Parkstad Limburg in 2040 te kunnen waarmaken, wordt op gang getrokken door te sturen op de
samenhang der dingen en het bieden van ruimte om
de eigen kracht van elke partij (gemeente, woningcorporatie, onderwijsbestuur, zorginstelling, culturele
instelling, enz.) ten volle te benutten. Zo gaan de gemeenten, in samenspraak met de provincie Limburg,
aan de slag om te inventariseren welke sportaccommodaties en verenigingen er nu zijn. Dit als input voor
het ontwikkelen van een regionaal beleid m.b.t. sport
en de sportieve omgeving.
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Naast een ruimtelijk kader is dan ook een maatschappelijk kader voor de herstructurering van groot belang.
De logische en causale verbanden tussen de fysieke,
sociale en economische dimensies van de herstructurering worden daarmee zichtbaar en kunnen dienen
als grondslag voor de strategische sturing van het
herstructureringsproces. Het samenspel tussen de
bestuurlijke, fysieke, sociale, culturele, economische
en ecologische kwaliteiten zullen het uiteindelijke resultaat van de transformatie van Parkstad Limburg
bepalen. Investeringen ter versterking van deze individuele kwaliteiten gebeurt gericht en in onderlinge
samenhang. Op die manier kan de dreiging van leegstand, verpaupering en economische verschraling (de
negatieve krimpspiraal) worden omgebogen naar een
zichzelf versterkende opwaartse dynamiek (krimp als
kans).
Sleutelbegrippen in het omgaan met de maatschappelijke effecten van krimp zijn in elk geval ‘kwaliteit
van samenleven’ en ‘burgerschap’. Dit betekent dat
aspecten als ‘leefbaarheid,’ ‘economische vitaliteit’,
‘cultuur’, ‘identiteit’ en ‘betrokkenheid van burgers,
ondernemers en maatschappelijke partners’ centrale
aandachtspunten zijn in de uitvoering.
Voor de nadere definiëring van het maatschappelijk
kader wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die is opgebouwd in het kader van de stadsvernieuwing, de (sociale) gebiedsontwikkeling, reeds
uitgevoerde onderzoeken naar de maatschappelijke
effecten van krimp o.a. op de terreinen zorg, welzijn,
wonen-welzijn-zorg, enz. Er zijn echter ook nog tal
van zaken die nog niet of onvoldoende in beeld zijn
gebracht. Om daarop antwoorden te kunnen vinden
is de Stadsregio Parkstad Limburg samen met de
provincie Limburg, de Hogeschool Zuyd en de Open
Universiteit Nederland in het initiatief gestapt om
NEIMED op te richten. NEIMED is het Nederlands
kennisInstituut voor Maatschappelijke Effecten van
Demografie. De ambities van de betrokken partners
is om een koppeling tot stand te brengen tussen de
praktijkervaring die in de krimpregio’s wordt opgedaan
en onderzoek naar de maatschappelijke effecten van
krimp. Op die manier kan het soms intuïtieve handelen uit de dagelijkse praktijk worden ondersteund
en onderbouwd met toepassingsgericht onderzoek,
waarbij met name aandacht is voor de ‘andere’ manier
van denken en handelen die een krimpsituatie vraagt.
Via NEIMED zal worden gewerkt aan een toespitsing
van bestaande ervaring naar de specifieke kenmerken van een krimp situatie.
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Om dit goed te kunnen doen is het hebben van een
nationale kennisagenda voor bevolkingsdaling van
groot belang. Vanuit de krimpregio’s kunnen wij verschillende elementen aandragen. Concreet aanknopingspunt voor Parkstad Limburg is bijvoorbeeld het
project ‘kwaliteit van leven en krimp – een wijkmonitor’ dat door NEIMED wordt uitgevoerd en waarbinnen een instrumentarium voor levensloopbestendige
wijken wordt ontwikkeld. Voor een nationale kennisagenda is echter een breder perspectief en samenhang nodig. Alleen op die manier kan kennis en kunde
worden ontwikkeld en ontsloten voor krimpregio’s en
anticipeerregio’s. Het initiatief van de rijksoverheid is
daarbij onontbeerlijk.  
Per thema van de herstructurering wordt in de uitvoeringsplannen concreet gemaakt op welke wijze handen en voeten wordt gegeven aan de begrippen ‘kwaliteit van samenleven’ en ‘burgerschap’. Hierbij wordt
primair aangesloten op bestaande structuren zoals de
buurtcontactambtenaar of wijkteams (wonen, zorg,
openbare ruimte, retail), de industriekringen of winkeliersverenigingen (retail, werklocaties). Daarnaast
is het noodzakelijk om tot een integrale benadering
te komen binnen de herstructurering waarin expliciet
aandacht wordt geschonken aan de verbindende betekenis van cultuur, identiteit en betrokkenheid van
burgers in het transformatieproces. Hiervoor zal de
Internationale BauAustellung (IBA) als vehikel worden ingezet. In hoofdstuk 6 wordt de IBA nader toegelicht.  

4.1.3. Integrale wijkenaanpak
De feitelijke uitvoering van de herstructurering vindt
in eerste aanleg het meest zichtbaar plaats op het
domein van wonen en daarmee dus ook binnen de
wijken. Burgers, maatschappelijke organisaties en
ondernemers worden daar direct geconfronteerd met
het transformatieproces.
In het kader van de gebiedsontwikkeling op niveau
van de wijken worden keuzes gemaakt over huisvesting, basiszorgverlening, maatschappelijke voorzieningen, openbare ruimte, primair onderwijs, retail,
enz. Keuzes die wel moeten passen binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders en de strategische keuzes
die op niveau van de programmering zijn (en worden)
gemaakt.
Als instrument wordt de methodiek van de business
case gebruikt, waarmee per wijk een wijkontwikkelingsplan wordt opgesteld waarin de verschillende
aspecten in hun onderlinge samenhang worden gebracht en op grond waarvan keuzes worden gemaakt.
Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.2 omdat
in de praktische realiteit in Parkstad Limburg, het thema ‘wonen’ leidend is, ook de wijkenaanpak is veelomvattender dan wonen alleen.
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4.2. Herstructurering Wonen
De uitdaging
Parkstad Limburg heeft reeds een aantal jaren te
maken met een dalend inwonertal. Eveneens daalt
het aantal huishoudens in deze regio waardoor de
woningvoorraadbehoefte daalt. Daarbovenop komt
een sterk veranderende bevolkingssamenstelling
waardoor er een toenemende behoefte ontstaat
naar andere woningen dan de bestaande voorraad.
Vervolgens is er sprake van een totale leegstand (per
01.01.2009) van 5,2% van het woningbezit (incl. 2%
frictieleegstand) en een aantal harde bouwplannen
die niet gerealiseerd worden, maar wel een bouwrecht vertegenwoordigen.
De vraag naar woningen daalt, het aanbod stijgt. Het
betreft een zichzelf –negatief- versterkende ontwikkeling: overaanbod in bepaalde segmenten zorgt voor
prijsdaling en leegstand, die vervolgens weer in toenemende mate prijsdaling en leegstand versterken
omdat de consument zo veel mogelijk risicomijdend
gedrag vertoont.
Het relatief inerte woningaanbod is dus bijzonder gevoelig voor bevolkings- en huishoudensdaling. Een
goed georganiseerde aanpak is noodzakelijk om te
zorgen dat de woningmarkt in bepaalde segmenten
(en dus ook de mensen die er in wonen) niet ‘afglijdt’
naar een situatie van fall-out: woningen, wijken en
mensen die niet meer meedoen in het spel van vraag,
aanbod en ontwikkeling en als het ware gevangen zitten in een markt die juist veiligheid en ontplooiingskansen moet bieden.
De uitdaging is om met elkaar een werkwijze af te
spreken en een lange adem te hebben bij de uitvoering van het woningbouwprogramma 2010-2020. Het
werkproces dient gestructureerd en efficiënt te zijn,
gericht op waardecreatie of -stabilisatie in gebiedsontwikkeling, waarbij alle stakeholders weten wat hun rol
is en wat ze (van anderen) mogen verwachten.
Met creatieve en innovatieve maatregelen, maar ook
met solidariteit en financiële ondersteuning zullen
deze stakeholders in regionaal verband de woningmarkt weerbaar moeten maken tegen de gevolgen
van de ‘Krimp’. Deze ambitie heeft gevolgen voor de
wijze waarop in de regio (en ook daarbuiten) zaken
worden georganiseerd, gefinancierd, gereguleerd,
gesloopt, gerenoveerd en gebouwd.
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Figuur 2: Kaart herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2009 [Bron: Parkstad Limburg]

Wat is al opgepakt?
In 2006 en 2007 zijn de eerste regionale ‘krimp-gerelateerde’ beleidsdocumenten gemaakt. Dit beleid betreft de eerste ombuiging van een traditioneel beleid
naar een beleid dat anticipeert op bevolkingsdaling:
de Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen 2006 – 2010
en de Regionale Woningbouwprogrammering 2006
t/m 2010. Ook heeft onderzoek plaatsgevonden naar
de ‘ijzeren’ voorraad van de woningcorporaties.
In de praktijk heeft dit onder meer geresulteerd in stimuleren van herstructureringsprojecten, zoals Achter
den Winkel (Landgraaf), MSP (Heerlense krachtwijk),
Treebeek (Brunssum), Rolduckerveld (Kerkrade) en
het beperken van de woningbouwprogrammering
tot plannen die een planologisch-juridische hardheid
hebben, voorzien in sloop of gemeentelijke/bestuurlijke prioriteit hebben. In de periode 2002 – 2008 zijn
2.500 woningen in Parkstad gesloopt, gemiddeld 350
per jaar.
De Stadsregio Parkstad Limburg heeft in co-makerschap met de Parkstad gemeenten en elf woningbouwcorporaties de ‘Herstructureringsvisie voor de
Woningvoorraad’ opgesteld voor de periode tot en
met 2020. Deze visie is vastgesteld op 14 december
2009.
De visie geeft inzicht in de transformatieopgave in de
vorm van een -door de partners vastgestelde- ‘envelop’.

Figuur 3: ‘envelop’ Parkstad Limburg 2008
[Bron: Parkstad Limburg]

De opgave in de envelop is opgebouwd uit de autonome ontwikkelingen per gemeente, stadsdeel en buurt.
In gezamenlijkheid is de envelop uitgewerkt en de
opgave verdeeld over alle stadsdelen. Op deze wijze
kan de stap naar gebiedsontwikkeling goed gemaakt
worden vanuit een afgewogen kader op het gebied
van wonen, immers voor elk deelgebied is duidelijk
welk aandeel woningen minimaal onttrokken moet
worden om de nodige balans te bereiken.
De herstructureringsvisie vormt daarmee een belangrijke leidraad in de uitvoering: plannen zullen zich binnen deze kaders moeten ontwikkelen. De kaart van
de herstructureringsvisie (vorige pagina) laat zien in
welke stadsdelen, wijken en buurten de verdunningsopgave moet landen (de verdunningsgebieden zijn
oranje).
Op het moment dat de envelop en de herstructureringsvisie werd uitgewerkt, was de gemeente Nuth
nog niet toegetreden tot de Stadsregio Parkstad
Limburg. Vanaf april 2010 is dat wel het geval, zodat
nu wordt gewerkt aan het benoemen van de ‘envelop’
voor Nuth en de ruimtelijke vertaling daarvan in een
toevoeging aan de herstructureringsvisie.
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MKBA- Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
In opdracht van het ministerie VROM/WWI (penvoerder) en de Stuurgroep Krimp als Kans is door RIGO
en EIB een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg (MKBA)
opgesteld. Deze MKBA geeft inzicht in de te verwachten kosten en baten van de herstructureringsaanpak
conform envelop en het nul-alternatief (projectalternatief). Het rapport is op 28 april 2010 aan minister
Middelkoop aangeboden. De conclusie is dat investeren in krimpgebieden loont. De MKBA ondersteunt
daarmee de herstructureringsvisie van Parkstad
Limburg.
De effectanalyse van de MKBA is de volgende:
● Krimp is onvermijdelijk, tot 2020 is de daling van het
aantal huishoudens nog beperkt, en in de periode
2020-2040 is sprake van een forse daling, het beleid zal zich moeten richten op het zo goed mogelijk
omgaan met deze krimp;
●
o

o

o

o

●
o
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Nulalternatief:
Indien er geen of weinig beleid wordt gevoerd,
neemt de discrepantie tussen vraag en aanbod
steeds verder toe: in totaal zullen er in 2020 circa
5.500 woningen leegstaan op een totale voorraad
van 108.686 woningen;
De woningvraag daalt, maar de distributie van de
woningvraag loopt daarbovenop asymmetrisch: de
daling slaat vooral neer aan de onderkant van de
woningmarkt: de zwakke gedeelten van de sociale
huursector;
Deze vraaguitval concentreert zich in bepaalde
zwakke wijken waar deze woningen veelal oververtegenwoordigd zijn en zorgt voor een neerwaartse
druk op de woningprijzen en toename van leegstand
Dit heeft op zichzelf een versterkend effect: bewoners van deze wijken die de mogelijkheden hebben,
zullen verhuizen met een als gevolg dat de leegstand
in deze wijken extra toeneemt en prijzen dalen;
- Gevolg: negatieve leefbaarheidseffecten op het
gebied van sociale cohesie, veiligheid, wegvallen draagvlak voorzieningenniveau en verloedering.

De MKBA heeft eveneens de maatschappelijke kosten en baten van beide interventies onderzocht.
Conclusie is dat veruit de belangrijkste baat bij interventies conform het projectalternatief op het terrein van leefbaarheid ligt. De negatieve spiraal van
leegstand, verloedering, wegtrekken van sociaal-economisch relatief weerbare groepen en verdere leegstand en verloedering wordt voorkomen. Circa 25.000
huishoudens profiteren dan direct van de verbetering
van de leefbaarheid in 2040.
Conclusie is dat de maatschappelijke baten de kosten
ruimschoots overtreffen: de interventie volgens het
projectalternatief is maatschappelijk rendabel. Het is
vanuit maatschappelijk perspectief beter om in te grijpen dan de boel op zijn beloop te laten. Daarmee is
interveniëren zinvol, maar nog niet eenvoudig operationeel te maken, de MKBA maakt namelijk ook inzichtelijk dat de baten en kosten asymmetrisch over de
partijen zijn verdeeld. De belangrijkste ontvangers zijn
de huidige en toekomstige bewoners van de kwetsbare wijken, waarbij de baat bestaat uit het voorkomen
van verlies van leefbaarheid. De kosten zullen grotendeels terecht komen bij de corporaties en de publieke
sector: de kosten voor sloop, exploitatieverliezen op
nieuwbouw en investeringen in renovatie, openbare
ruimte en voorzieningen.
De MKBA concludeert dat de transformatieopgave in
Parkstad Limburg niet zonder substantiële bijdragen
vanuit corporaties en overheden zal kunnen plaatsvinden. Monitoring, fasering en flexibiliteit zullen in de
te vormen aanpak belangrijke onderdelen zijn.

Projectalternatief
Indien er beleid gevoerd zou worden op basis van
de herstructureringsvisie Parkstad, bestaande uit
een netto sloopprogramma van 5.500 woningen tot
en met 2020, heeft dit de volgende effecten:
- Woningmarkt wordt in balans gebracht;
- Leegstand wordt voorkomen en er is geen negatieve spiraal ten aanzien van leefbaarheid;
- Prijzen stabiliseren
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De aanpak
De aanpak van de herstructurering van de woningmarkt is uitgewerkt in het transformatieplan en
een transformatiefonds. Het plan geeft een
nadere uitwerking van de doelen. In het transformatiefonds is het model uitgewerkt voor de financiering.
De concrete vertaling naar de praktijk gebeurt primair
via de wijkenaanpak.

Meetbaar: hoeveel gaan we doen
We gaan over een aantal jaarschijven verdeeld ca.
5.500 woningen aan de voorraad onttrekken voor de
periode 2010-2020, teneinde de overmatige leegstand
terug te brengen tot 2% van de bestaande woningvoorraad in 2020. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren door
sloop van woningen en soms door samenvoeging van
woningen.

Het Transformatieplan
Het doel van het Transformatieplan is “Het terugbrengen van overmatige structurele leegstand, teneinde
de leefbaarheid te versterken.”
Volgens onze interpretatie van het doel, is het een
doel dat gericht is op daadwerkelijke uitvoering, waarbij we gelijktijdig moeten leren van onze ervaringen,
bijsturen waar nodig en de ervaringen analyseren om
tot een robuust, op uitvoering gericht beleid te komen. Het is dan ook van belang dat we de doelen
SMART formuleren: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden.

Acceptabel
Er is draagvlak voor het doel ‘an sich’. Immers, het
Regionaal Orgaan Wonen (ROW, de 11 woningcorporaties in Parkstad Limburg) en de gemeenten hebben
de opgave in de vorm van de ‘envelop’ zoals opgenomen in de herstructureringsvisie, vastgesteld als
kader in 2009. De stakeholders hebben daarmee de
opgave erkend en vastgesteld voor het visietraject,
echter de kanttekening gemaakt dat in een gelijkblijvende beleids- en financieringsstructuur deze opgave
niet in deze mate uitvoerbaar is.

Specifiek: wat gaan we precies doen
We gaan het slopen van woningen stimuleren. Dit door
bijdragen te leveren vanuit het transformatiefonds aan
een integrale gebiedsontwikkeling en het effenen van
de wegen die corporaties kunnen helpen met de aanpak van de herstructurering in krimpgebieden.
We gaan plannen voor de integrale gebiedsontwikkeling stimuleren die krimp-proof zijn, een bijdrage leveren aan het terugdringen van overmatige leegstand
en een bijdrage leveren aan het maken van een kwaliteitsslag.
Dit door een toets aan de herstructureringsvisie en
een bijdrage te leveren aan het plan. De exacte parameters voor de toekenning worden de komende periode bepaald. De bijdrage zal ingezet moeten worden
voor wat betreft de voorzieningen, de herinrichting
van de openbare ruimte die vrijkomt ten gevolge van
de sloop van woningen en het aankopen van particuliere woningen, daar waar nodig om de gewenste omgevingskwaliteit in de gebiedsontwikkeling mogelijk
te maken. De corporaties zullen zorg moeten dragen
voor de transformatie van het eigen woningbestand.
We gaan de weg voorbereiden voor corporaties in
krimpgebieden. Inmiddels is door het ministerie van
VROM/WWI een opdracht gegeven aan het Centraal
Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), om het weerstands- en investeringsvermogen van de corporaties in krimpgebieden te onderzoeken in relatie met
de opgave die in de MKBA genoemd is. We vinden
dat de traditionele vormen van ‘projectsteun’ in een
krimpsituatie niet afdoende zijn: corporaties worden
door deze vorm van steun niet gestimuleerd om hun
woningbezit te slopen. Er zullen andere vormen of
voorwaarden gezocht moeten worden.
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In het financieel arrangement dat gesloten moet worden (fonds met convenant) kan het aantal te onttrekken woningen over een bepaalde periode opgenomen worden, bepaald door enerzijds de middelen in
het fonds en de reikwijdte daarvan, anderzijds door
de mogelijkheden die o.a. de rijksoverheid vormgeeft
op het gebied van beleids- en financieringsstructuren,
bijvoorbeeld in de corporatiesector.

Realistisch
Het transformatieplan is realistisch, in ieder geval voor
het deel van de opgave waarvoor een bijdrage kan
worden vrijmaakt (in de vorm van een regionaal fonds,
in cofinanciering gevuld door rijk, regio en provincie).
Tijdgebonden: wanneer zijn we ‘klaar’
Een fasering is van groot belang vanuit diverse perspectieven, o.a.:
● Het meebewegen op de markt
● De uitvoerbaarheid (realistisch tempo i.v.m. onthuren, herhuisvesten e.d.)
● Het maken van realistische afspraken
We stellen in dit transformatieplan voor om ten aanzien
van overzichtelijke periodes afspraken te maken met
elkaar. Voor het eerste tijdvak zal het Transformatiefonds ingezet worden, gemonitord en geëvalueerd.
Uitgangspunt is dat het fonds en het plan ook na het
eerste tijdvak de herstructurering stimuleren, eventueel aangepast na evaluatie.
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Resultaten in de periode 2011-2014: een richtlijn:
● Netto 1.500 woningen onttrekken (e.e.a. afhankelijk van het besluit inzake de verdeling van de 31
mio.)
● 100 woningen samenvoegen

Transformatiefonds
Onderstaand wordt een eerste denkkader over het
fonds weergegeven. Dit zal bij instemming door alle
partijen nader uitgewerkt en geoperationaliseerd worden.

De resterende opgave zal over de perioden daarna
worden verdeeld, globaal 500 woningen netto onttrekken per jaar, woningen de-programmeren en indien
wenselijk, woningen samenvoegen. Monitoring zal
leiden tot inzicht in de voortgang van de realisatie van
de opgave en kan ook leiden tot aanpassing van bovenstaande cijfers.

Organisatie en voeding
Het Transformatiefonds wordt gevormd door het aandeel van Parkstad in de € 31 miljoen van de middelen
die beschikbaar zijn gesteld in het kader van het IAB
(ook wel de ‘van der Laan-gelden’ genoemd) met cofinanciering van Parkstad en de provincie Limburg (zie
ook hoofdstuk 7).
De komende periode gaan we samen met de partners
onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is
om: structurele jaarlijkse inleg mogelijk te maken in
het fonds; diverse andere uitkeringen en subsidies te
bundelen in dit fonds en onder welke voorwaarden dat
mogelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ISV, overige ‘krimpuitkeringen’ en relevante geldstromen in
het kader van gebiedsontwikkeling. Dit alles ten doel
om focus aan te brengen en synergie in fondsen te
genereren.

Flankerend beleid : Onorthodoxxxxxx
De uitvoering van het Transformatieplan gaat gepaard
met een aantal ondersteunende acties: het flankerend
beleid. Dit heeft betrekking op de ontwikkeling van instrumenten die de Transformatieopgave kunnen verlichten, zoals het terugbrengen van het aantal bouwtitels (dé-programmeren), werken aan een nieuw elan
(IBA), onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ook
ìn de bestaande voorraad de transformatie vorm te
geven: woningen samenvoegen of woningen transformeren tot zorgwoning en het ontwikkelen van een
toolkit voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad.
Voor wat betreft het dé-programmeren is het van belang om aan te geven dat de Stadsregio Parkstad samen met de Parkstadgemeenten onderzoekt op welke
wijze bouwtitels opgeheven kunnen worden, met minimale risico’s ten aanzien van planschade. Dit in navolging van het Intrekkingsbeleid Bouwvergunningen
Parkstad Limburg (2008) en de verkenning Planschade
(2009). Daarnaast organiseert het ministerie van
VROM in navolging van de verstedelijkingsafspraken
en het rapport Onorthodoxxxxx (Parkstad, 2010) een
expertmeeting, alwaar dit vraagstuk centraal staat.
De Stadsregio Parkstad streeft ernaar om in een actie een grote hoeveelheid bouwtitels aan te pakken,
maar zolang hier nog geen duidelijkheid over is, gaan
we vooralsnog uit van een tempo van circa 200 bouwtitels per jaar.
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Besteding
Van belang is om te bepalen op welke wijze de middelen moeten worden aangewend om een zo hoog
mogelijk rendement te behalen ten opzichte van de
opgave: de aanpak van de overmatige structurele
leegstand, teneinde de leefbaarheid te versterken.
Door de gezamenlijke partners is in de eerste gesprekken geconstateerd dat een bijdrage aan een totale gebiedsontwikkeling het meest wenselijk is.
De volgende werkwijze, gericht op gebiedsontwikkeling, wordt nader uitgewerkt:
● partijen stellen een plan voor gebiedsontwikkeling
op;
● partijen dienen (deel)plannen voor de periode 20112013 in bij het fonds;
● fonds toetst of het plan past binnen de kaders;
● fonds gaat over tot uitkering;
● partijen verantwoorden jaarlijks de voortgang in de
vorm van een jaarverslag;
● fonds meet de effectiviteit van de regeling en haar
eigen vorm.

Gelden die in het kader van het IAB ter beschikking zijn
gesteld voor de aanpak van het thema wonen in de krimpregio’s.
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Wijkenaanpak
De realisatie van de transformatieopgave gebeurt
via wijkgebonden herstructureringsprojecten. De
meest bekende wijken zijn de zgn. Parkstad 5 wijken: Kerkrade West, Brunssum centrum/noord,
Hoensbroek (Heerlen), Vrieheide (Heerlen) en
Nieuwenhagen (Landgraaf). Deze wijken maken onderdeel uit van spoor 1 van de Limburgse wijkenaanpak. Spoor 1 betreft de wijken met een majeure integrale verbeteropgave.
Het doel van de Limburgse Wijkenaanpak is om samen
met betrokken partijen te komen tot een versnelling
van de herstructureringsopgave en daarmee ook het
leefbaarheidsvraagstuk in een krimpend gebied aan
te pakken. Daarnaast wil de Limburgse Wijkenaanpak
ook de opgave in beeld brengen en specificeren
(wat, hoeveel en hoe). Deze wijken dienen tevens als
proeftuin voor de overige initiatieven die in Parkstad
(en buiten onze regio) worden opgepakt.
Voor elk van de wijken wordt een businesscase opgesteld. De onttrekkingsopgave in deze vijf wijken omvat
opgeteld een groot deel van de overmatige structurele
leegstand in 2020. De business case omvat eveneens
meer elementen dan alleen herstructurering van de
woningvoorraad. De betrokken partijen (corporatie(s),
gemeente, regio en Provincie) hebben de handen
ineengeslagen om alle plannen uit te werken in een
integrale businesscase waarbij de ‘high five’ (wonen/
duurzaamheid, voorzieningen, welzijn/ participatie,
veiligheid, identiteit) als rode draad dient om de integraliteit binnen de case te waarborgen.
De eerste stap die moet leiden tot een integraal,
krimp-proof uitvoeringsprogramma per wijk, is het
sluiten van een intentieovereenkomst. In het voorjaar
van 2010 zijn al 2 intentieovereenkomsten getekend
te weten Kerkrade-West en Hoensbroek. De overige
wijken zullen spoedig volgen. De intentieovereenkomst resulteert in de volgende deelproducten:
1)
2)
3)
4)
5)

analyse huidige situatie
visie gewenste situatie op basis van de high five
(o.a. meerjaren uitvoeringsprogramma en een ruimtelijke vertaling)
gebiedsexploitatie
risicomanagementdocument
communicatie- en marketingplan

Overige projecten
Ook buiten deze wijken worden op diverse locaties
omvangrijke gebiedsontwikkelingen en herstructureringsplannen voorbereid door diverse partners in
Parkstad Limburg. Voorbeelden van dergelijke gebiedsontwikkelingen zijn:
●

Kerkade-centrum/ Atrium Kerkrade/ Museumplein
Door deze ingrijpende gebiedsontwikkeling moet de
positie van Kerkrade-centrum als satellietcentrum
worden versterkt. Bovendien sluit het plan aan op
de gebiedsontwikkeling Parkstadring en op de ontwikkeling van de Avantislijn. Geraamd investeringsvolume is ca. € 80 miljoen.

●

Brunssum-Treebeek
Het Masterplan Treebeek focust op de realisatie van
het wijkhart met passende voorzieningen zoals een
brede school maar ook op het herstel van het beschermd stads- en dorpsgezicht van de Mijnkolonie
Treebeek. Het investeringsvolume bedraagt ca.
€ 40 miljoen.

●

Landgraaf-Schaesberg
Het betreft een integraal plan voor de herstructurering en revitalisering op het vlak van winkelen, wonen, openbare voorzieningen, onderwijs en cultuur.
Het investeringsvolume bedraagt ca. € 50 miljoen.

●

Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP)
Sociaal, economische en fysieke herstructurering
van de wijk MSP. MSP is een zgn. krachtwijk. Het
totale investeringsvolume bedraagt ca. €187,5 miljoen waarvan de woningcorporaties €160 miljoen
voor hun rekening nemen.

Een groot aantal van deze plannen zijn op dit moment
volop in ontwikkeling en/of in de pipeline. Onder de
noemer ‘overige projecten’ worden ook deze plannen opgenomen in de lijst van regionale investeringsprojecten. Ze worden dus niet apart benoemd. Wel
kunnen ze in aanmerking komen voor een financiële
bijdrage in het kader van het transformatiefonds, op
voorwaarde dat ze voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Op deze manier kan de beweging die de
afgelopen periode op gang is gebracht verder worden
gestimuleerd zodat de aanpak van de herstructureringsopgave in de volle breedte in de hele regio handen en voeten krijgt.

Dit moet uiteindelijk resulteren in een samenwerkingsovereenkomst. In deze samenwerkingsovereenkomst
worden o.a. afspraken gemaakt over de uitvoering
van de deelprojecten. De eerste twee businesscases
zijn naar verwachting in het najaar van 2010 of voorjaar 2011 gereed, de overige volgen in 2011. Hierna
kan de realisatie van de deelprojecten starten.
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Experiment Aanpak problematiek particulier bezit
Vanuit het thema Herstructurering wonen is ook een experiment ingediend in het kader van het Interbestuurlijk
Actieplan bevolkingsdaling. Kernthema van het experiment is:
Inrichten van een toolkit met instrumenten en strategieën voor de aanpak van ontbouwing van particulier eigendom in krimpgebieden.
Het gaat daarbij zowel om een financieel en juridisch instrumentarium als om een pakket aan instrumenten gericht op de bewoners en de wijze waarop zij in hun persoonlijke levenssfeer met de realiteit van krimp worden
geconfronteerd.
Concreet zal het experiment de volgende resultaten opleveren:
● Een denkkader voor ontbouwing van particulier eigendom
● Een implementeerbaar pakket aan juridische, financiële en organisatorische instrumenten
● Een model voor het betrekken van particuliere woningbezitters en huurders bij de transformatie
Het experiment wordt gerealiseerd binnen de context van de wijkenaanpak, met name de casus van de wijk
Vrieheide. De leiding van het experiment ligt bij de gemeente Heerlen.
De uitkomsten van dit experiment dragen bij aan het uitwerken van concrete aanpakken van de herstructureringsvragen in gebieden met veel of overwegend particulier bezit, zoals het geval is in de vier landelijke Parkstad
gemeenten.
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4.3. Herstructurering Zorg en Welzijn
De uitdaging
De maatschappelijke opgave als gevolg van krimp op
het terrein van zorg en welzijn is nog onvoldoende
uitgewerkt. Op dit moment zijn er beelden over effecten op deelterreinen, zoals arbeidsmarkt, voorzieningen, enz. Voor de middellange en lange termijn is het
dringend noodzakelijk een diepgaandere analyse van
de opgave te maken waarbij met name ook de samenhang tussen de deelterreinen wordt belicht. Ook
dient de wisselwerking met het reguliere gemeentelijke zorg- en welzijnsbeleid goed te worden bewaakt.
Investeren in preventie en gezondheidsbevordering
kan immers een deel van de druk op de curatieve
voorzieningen in de toekomst verminderen en de bestaande sociaaleconomische gezondheidsverschillen
verkleinen. Voor de uitdieping van de opgave wordt
aangesloten op de kennisagenda die via NEIMED
wordt ontwikkeld, de ontwikkelingen binnen het NNB,
enz.
Vooruitlopend op een nadere analyse en uitwerking
van de opgave op dit terrein kan toch al een aantal initiatieven worden ontplooid. Initiatieven die aansluiten
op het proces van herstructurering en die tevens input
leveren voor de op te stellen analyse.
De vergrijzingsgolf zorgt voor een stijgende én een
veranderende zorgvraag. Door de sterke groei van
het aantal ouderen neemt ook het aantal ouderen met
beperkingen toe. Tegelijkertijd komt door de bevolkingsdaling de zorgarbeidsmarkt sterk onder te druk
te staan. Tekorten worden nu al gevoeld en uit alle
prognoses blijkt dat deze tekorten de komende jaren
zullen toenemen. Om deze tekorten te kunnen opvangen moet, naast arbeidsmarktmaatregelen, ook worden gekeken op welke wijze de zorgverlening beter
kan worden georganiseerd.
De veranderende bevolkingssamenstelling vraagt
daarnaast om een ander type woningaanbod. Er is
veel meer behoefte aan kleinschalige woonvormen
waarbij de zorgvoorzieningen zich in de nabijheid bevinden. De extramuralisering van de zorg draagt er
tevens aan bij dat ouderen veel langer zelfstandig
(kunnen) blijven wonen. Om deze (kwantitatieve en
kwalitatieve) mismatch te verkleinen heeft Parkstad
Limburg de afgelopen jaren de nieuwbouw van zorggeschikte woningen gestimuleerd, o.a. middels de
‘koploperpilot modernisering AWBZ’, die met ondersteuning van de rijksoverheid is ingezet. In de praktijk
manifesteert zich door de krimp het probleem van de
stagnerende woningmarkt in die zin dat mensen hun
recht op zorg niet kunnen verzilveren. Particulieren
moeten hun huis zien te verkopen, waarna ze een
zorgwoning kunnen betrekken. Door de stagnatie in
de woningmarkt betrekken deze mensen niet tijdig
een zorgwoning, met alle gevolgen van dien.
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Wat is er al gedaan?
Na de vaststelling van de basiskwaliteit voor zorgwoningen (randvoorwaarden voor een zorggeschikte
woning) heeft Parkstad een uitvoeringsplan voor
zorgwoningen (juli 2009) opgesteld. Samen met de
11 corporaties in Parkstad Limburg is vervolgens een
project gestart om in kaart te brengen welke woningen, binnen het woningbestand van de corporaties,
reeds geschikt zijn als of geschikt te maken zijn tot
een zorggeschikte woning. De particuliere sector zal
nog in kaart moeten worden gebracht. Echter de uitvoering van de woningaanpassingen loopt moeizaam.
Er is onvoldoende financiële ondersteuning voor de
daadwerkelijke uitvoering van de aanpassingen beschikbaar. De investeringscapaciteit van corporaties
staat onder druk en de WMO is niet bedoeld om op
grote schaal, dus complexmatig, (curatief en preventief) in te zetten als voorziening.
De particuliere sector kent daarbij nog een aanvullend probleem. Naast de stagnatie van de verkoop
en de ontbrekende prikkels vanwege de waardedaling, bestaat een groot deel van deze woningen uit
eengezinswoningen. Dit behoeft een andere aanpak
dan appartementencomplexen. Landelijk is hier al wat
onderzoek naar gedaan. In onze regio is behoefte aan
vertaling van die onderzoeken naar een stuk maatwerk. Gezien het groot aantal ouderen dat in een eigen woning woont (in het buitengebied oplopend tot
85%) is het ontwikkelen van een aanpak voor deze
doelgroep dringend gewenst.
Naast het werken aan de realisatie van zorgwoningen wordt in de regio ook op andere terreinen geanticipeerd op de uitdaging van krimp en vergrijzing.
Voorbeelden hiervan zijn:
● verbeterde doorstroming van cure (ziekenhuis) naar
care (verpleeg-/verzorgingshuis en thuiszorg) via
het service centrum ketenzorg
● realisatie van meerdere kleinschalige voorzieningen
voor dementerenden (psycho-geriatrische zorg)
● thuiszorgondersteuning psycho-geriatrie
● diverse projecten, bedoeld om de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te verbeteren, zoals:
o Zichtbare schakel in MSP-buurt
o Sociale wijkteams in Kerkrade
o Ketenzorg dementie
o (G)Oud, Gezond ouder worden in Parkstad.
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Hoofdlijnen van de aanpak
De te volgen strategie ten aanzien van de herstructurering van zorg en welzijn in onze regio is kent twee
invalshoeken: onderzoek en actie.

Onderzoek:  Analyse van de maatschappelijke opgave op het vlak van zorg en welzijn.
● Op het terrein van zorg en welzijn bestaan tal van
onderzoeken, rapporten en beleidsinitiatieven die
elk een deel van het terrein belichten. De gevolgen
van vergrijzing voor de zorgvraag wordt daarbij veelal belicht maar de specifieke effecten van krimp komen minder expliciet aan bod. Om te komen tot een
gedeelde ontwikkelingsvisie voor zorg en welzijn in
de regio is een samenhangende analyse nodig.
Actie:  
● Het ontwikkelen van wijkgebonden basisvoorzieningen
Er wordt ingezet op een wijkgebonden basiszorgverlening. Overheid en maatschappelijk middenveld
trekken hierbij gezamenlijk op in hun streven naar
een duurzaam en betaalbaar model voor maatschappelijke ondersteuning. Dit moet uiteindelijk
leiden tot levensloopbestendige buurten en dorpen
in Parkstad waar, mede dankzij samenwerking en
sociale cohesie, het ook voor kwetsbare ouderen,
mensen met een beperking en chronisch zieken
mogelijk is om ‘mee te blijven doen’.
●

Realisatie van voldoende zorggeschikte woningen
De focus voor de toekomst is de aanpasbaarheid
van het bestaande woningbezit om te komen tot
een (zorg)geschikt woningaanbod. Het simpelweg
toevoegen van zorgwoningen leidt immers tot een
toenemende druk op, en onbalans in de woningmarkt in Parkstad.

Concrete uitwerking van de aanpak in 2010 – 2011

Onderzoek: Analyse maatschappelijke opgave op
terrein van zorg en welzijn
Via NEIMED wil Parkstad de maatschappelijke opgave op het terrein van zorg en welzijn in beeld laten
brengen, door het opstellen van een analyse van de
effecten van krimp in samenhang met vergrijzing en
ontgroening.
Actie: Het ontwikkelen van wijkgebonden basisvoorzieningen
Partners op het gebied van cure en care hebben in
gezamenlijkheid het visiedocument ‘Voor elkaar in
Parkstad’ opgesteld (2010). Dit document is een
van de 3 deelplannen die Aczio in het kader van
NPO Transitie-experimenten (Nationaal Programma
Ouderenzorg) bij ZonMw heeft ingediend voor een
subsidie. Doelstelling van ‘Voor elkaar in Parkstad’ is
het optimaliseren van het functioneren en de kwaliteit
van leven van ouderen door het realiseren van een
samenhangend, sluitend en op maat toegesneden
ondersteuningsaanbod waarin partners op het terrein
van (preventieve) zorg, welzijn, wonen en financiering
op een innovatieve manier samenwerken. Ouderen in
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een kwetsbare positie krijgen zodanig zeggenschap
over deze steunstructuur dat zelfmanagement wordt
versterkt en ouderen worden aangemoedigd tot activering en participatie. De subdoelen zijn:
● samenwerking van partijen die gezamenlijk de
belemmerende en bevorderende factoren in kaart
brengen en innovatieve oplossingen bedenken om
een samenhangend aanbod van maatschappelijke
en gezondheidszorgvoorzieningen voor ouderen te
organiseren;
● opstellen van een blauwdruk van een maatschappelijke businesscase voor met name de maatschappelijke kernelementen van het Chronic Care Model
ten behoeve van een levensloopbestendige buurt.
In deze zogeheten levensloopbestendige buurten
staan niet de voorzieningen centraal, maar de manier
van samenwerken. Belangrijke uitgangspunt hierbij
is dat alle partijen, inclusief de financiers, zijnde gemeente (WMO), zorgverzekeraar (ZVW), de woningbouwcorporaties en het zorgkantoor (AWBZ), bereid
zijn om creatieve oplossingen te bedenken voor de
toenemende zorgvraag die in een krimpende arbeidsen woningmarkt moet worden opgevangen.
Partijen in de Stadsregio Parkstad zijn ervan overtuigd
dat krachtenbundeling noodzakelijk is om de vraagstukken die samenhangen met vergrijzing en krimp op
te kunnen pakken. Naast bestuurlijke krachtenbundeling, wordt ook krachtenbundeling tussen organisaties
noodzakelijk geacht, zodat verspilling van schaarse
middelen wordt voorkomen en maximaal gebruik
gemaakt kan worden van elkaars middelen en mogelijkheden. Voor belemmerende regelgeving, zoals
mogelijke mededingingsproblematiek en bureaucratie
rondom indicatiestelling en aanbestedingen, moeten
oplossingen gevonden worden. Ook schotten tussen
verschillende financieringsstromen (AWBZ/ WMO/
zorgverzekering) zijn onwenselijk en kunnen afwentelproblemen tot gevolg hebben. De verschillende
partijen die op dit terrein acteren zullen daarin moeten
samenwerken experimenteren .
Onder de noemer ‘Voor elkaar in Parkstad’ wil de regio investeren in een andere manier van werken, met
als sleutelwoorden: samenwerken, synergie, zelfmanagement en levensloopbestendige buurten.
Via een maatschappelijke businesscase wordt het
rendement van de nieuwe manier van werken onderzocht. De hiermee verkregen expertise blijft niet beperkt tot de Stadsregio Parkstad; Als kwartiermaker
kan Parkstad veel betekenen voor regio’s die ook met
vergrijzing en ontgroening te maken krijgen.

Actie: Realisatie voldoende zorggeschikte woningen
Parkstad gaat een plan opstellen t.a.v. de bestaande
woningvoorraad. Hierbij zal tevens onderzoek worden
gedaan naar voorkeurslocaties (wat zijn de meest
geschikte locaties voor zorggeschikte woningen in relatie tot de bevolkingssamenstelling, voorzieningenniveau, etc). Dit transformatieplan moet passen binnen
de kaders van de herstructureringsvisie.
s t a d s r e g i o p a r k s t a d l i m b u r g

Acties in uitvoering
Deze twee actiegerichte lijnen komen in de uitvoering
samen in het experiment herstructurering zorg, dat
ook is ingediend als experiment in het kader van het
interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling ‘Krimpen
met kwaliteit’.
Om de implementatie te kunnen starten van het
transitieproject in samenhang met de realisatie van
de zorgwoningen, wordt door de betrokken partijen
samen met de provincie Limburg een kwartiermaker aangesteld. Deze krijgt de opdracht om uiterlijk
eind september 2010 een werkmodel uit te werken
en de bestuurlijke borging bij alle betrokken partijen
inzichtelijk te maken. Daarna zal worden gestart met
de uitvoering van het project. Qua timing wordt goed
aangesloten op de besluitvorming rond de business
cases (wijkontwikkelingsplannen) zodat bij de keuze
voor proefwijken (in 1ste instantie één stedelijke wijk en
één landelijk locatie) daarop kan worden ingespeeld.

Experiment Herstructurering van de Zorg
In dit experiment komt een aantal facetten op wijkniveau samen: hoe moeten wij onze basiszorgverlening aan
kwetsbare ouderen in de wijk organiseren, zodat zoveel mogelijk ondersteuning wordt geboden aan de zelfredzaamheid van de klant, tegen het licht van een grotere en zwaardere zorgvraag en een krimpende arbeidsmarkt.
Hoe kan zorginnovatie (o.a. technologie en andere vormen van samenwerking in de zorg) hier ondersteuning
aan bieden? Hoe kunnen verschillende financieringsstromen verknoopt worden zodat er kwalitatief betere zorg
geboden kan worden voor hetzelfde budget? Hoe kan dit alles leiden tot een levensloopbestendige wijk waarin
ouderen in een kwetsbare positie kunnen worden ondersteund in hun functioneren, opdat zij zolang mogelijk
een zelfstandig bestaan kunnen leiden, in de wijk kunnen blijven wonen waar zij graag willen wonen, een hoge
kwaliteit van leven ervaren en naar behoefte kunnen participeren in de samenleving. In dit experiment staat
de oudere centraal (ondersteuning bij zelfredzaamheid) en het organiseren van de zorg rondom deze oudere.
Samenwerking is hierbij het sleutelwoord.
Het experiment heeft dan ook de volgende doelstelling:
Het ontwikkelen van een model voor een wijkgerichte aanpak van krimpgebieden. Hierbij staat centraal het
optimaliseren van het functioneren en de kwaliteit van ouderen door het realiseren van een samenhangend,
sluitend en op maat toegesneden ondersteuningsaanbod waarin partners op het terrein van (preventieve) zorg,
welzijn, wonen en financiering op een innovatieve manier samenwerken en waarbij het woningaanbod op de
ouder wordende is toegespitst.
Het experiment is opgebouwd uit de volgende aspecten:
● een wijkgerichte aanpak, vanuit perspectief van de zorginstellingen
● een samenwerking van aanbieders van zorg, welzijn en wonen
● een modelontwikkeling voor de aanpak van belemmeringen in financieringsmodellen en regelgeving
● een plan voor het omvormen van de bestaande woningvoorraad tot zorgwoning passend binnen de visie van de
levensloopbestendigheid.
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4.4. Herstructurering Groen en
Openbare Ruimte
De uitdaging
De krimp heeft pregnante ruimtelijke effecten. Feitelijk
is vrijgekomen ruimte het meest zichtbare bijproduct
van krimp. Deze ruimte ontstaat in het stedelijke weefsel. Braakliggende terreinen, potentiële particuliere
dumplocaties, moeten hoe dan ook vermeden worden
omdat dit verloedering en uiteindelijk daling van vastgoedwaarde in de hand werkt. Indien herontwikkeling
voorlopig niet aan de orde is kunnen instandhoudingstrategieën en tijdelijk gebruik belangrijk bijdragen
aan stabiliteit en het overeind houden van de omringende vastgoedwaarde. Welke functie en invulling de
door krimp vrijkomende ruimte in het stedelijk gebied
krijgt, is derhalve één van de dringendste vraagstukken. Aan de randen biedt de transformatie ook kansen
de relatie stad-land evident te verbeteren of zelfs mogelijkheden groene vingers c.q. de ecologische hoofdstructuur te versterken.
Wat is al opgepakt?
Vanuit het bewustzijn van de ruimtelijke effecten van
krimp is besloten om het ruimtelijk beleid in Parkstad
Limburg tot 2030 af te stemmen. Dit heeft geresulteerd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad
Limburg. In paragraaf 4.1. is hier al uitgebreid op ingegaan.
Aansluitend op het provinciale programma Vitaal
Platteland is de zogenaamde “Groene Agenda” ontwikkeld. Doel van deze agenda is het projectgewijs
invulling geven aan het verhogen van de ruimtelijke
kwaliteit en de interactie tussen het landelijk en stedelijk gebied. De afwisseling tussen stad en land moet
de basis zijn voor hoge woonkwaliteit in fraaie landelijke en groenstedelijke woonmilieus waar groen altijd
in de buurt is.
In het kader van de Groene Agenda zijn de volgende
projecten al uitgevoerd:
● Herinrichting kasteelpark/landgoed Terworm
● Natuurtransferium “Poort van Mergelland” in
Simpelveld
● Natuur- en Landschapspark Roode Beek/ Rodebach
Onderbanken- Gangelt (D)
● Groenmetropool (onderdeel van internationale positionering voormalige mijngebieden als complex van
reconversies, stedelijkheid en groengebieden van
Belgische Beringen tot Duitse Düren. Winnaar van
de European Award of Urban Planning 2007)
● Tal van andere en kleinschaligere projecten
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In Parkstad Limburg zijn de eerste gaten in het stedelijk weefsel gevallen tengevolge van gerichte sloop.
Als creatieve oplossing hiervoor is het fenomeen van
het ‘pocket park’ geïntroduceerd. Bijzonder kenmerken van een dergelijk pocket park zijn de kleinschaligheid en actieve betrokkenheid van de omwonenden
bij de vormgeving en realisatie. In de Heerlense wijk
MSP (krachtwijk) is een eerste pocket park gerealiseerd. Op andere plekken wordt op dit moment samen met bewoners gewerkt aan de voorbereiding van
meer Pocket Parks.
Hoofdlijnen van de aanpak
De twee hoofdlijnen van de aanpak voor de periode
2010-2020 voor wat betreft de herstructurering van
groen en de openbare ruimte zijn:
A. Herstructurering van de openbare 
ruimte in het stedelijk gebied
B. Regionale landschapsontwikkeling om 
de interactie tussen landelijk en stedelijk gebied te verbeteren.
De mogelijkheden worden uiteraard sterk bepaald
door de organisatorische en financiële inrichting van
de uitvoering, waarbij samenwerking met de diverse
overheden en stakeholders noodzakelijk is.
A. Herstructurering van de openbare 
ruimte in het stedelijk gebied
Demografische krimp zet de bebouwing en de infrastructuur zwaar onder druk. Zo zullen er 10.000 woningen uit de markt gehaald moeten worden, moeten
er scholen gesloten worden, winkels gaan dicht en
infrastructuur zal voor een deel opnieuw aangelegd
moeten worden. Dit is een gigantische transformatieopgave. Krimp heeft directe gevolgen voor de verdeling van het ruimtegebruik. Overbodige bebouwing en
infrastructuur maken plaats voor nieuwe open ruimte.
Het stedelijk weefsel verdunt hierdoor.
De centrale vraag is hoe deze nieuwe ruimte wordt
ingevuld en hoe deze een bijdrage levert aan een vitaler en duurzamer regio. Een gebruikelijke aanpak
is die ruimte in te richten als openbare buitenruimte,
bijvoorbeeld door de interactie tussen landelijk en stedelijk gebied te herstellen of door de stenigheid van
dichte stadswijken te vergoenen. Deze ingrepen resulteren in extra vierkante meters buitenruimte. Als dit
programmatisch gebeurt, versterkt dit het gevoel van
stabiliteit in wijken en doet het interesse van potentiële wijkbewoners stijgen. Onderzoeken in de VS hebben evidente stijging van vastgoedwaarde in krimpgebieden door nabijheid van nieuw groen aangetoond,
omgekeerd waardedaling door het ontbreken ervan.
Voor de invulling van vrijkomende ruimte kan gedacht
worden aan nieuwe buurtverbindingen (zoals nieuwe
doorsteken met paden en fruitbomen, inrichting aaneensluitende vrijkomende percelen voor privaat en
publiek gebruik), parken en groene ruimte (bijv. opdeling perceel door buurpercelen, pocket park, groene
fietspaden, beheerde kruidentuin/markt).
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Andere mogelijkheden kunnen gezocht worden in durfsporten (skateboarding, klimmen), cultuur, kunstinstallaties, landbouw of verzamelplaatsen voor activiteiten
op wijkniveau. In de VS en Duitsland (m.n. Berlijn) is
al veel ervaring opgedaan met (tijdelijk) gebruik van
nieuwe ruimte ontstaan door krimp waarop aangehaakt kan worden. Parkstad wil in elk geval in het vinden van nieuwe oplossingen en ontwikkelen van methodes op zijn minst in Nederland een voortrekkersrol
spelen en bijdragen aan de internationale discours.
Invullingen in de richtingen van cultuur, duurzaamheid
en nieuwe energie op wijkniveau en tijdelijk gebruik,
moeten absoluut onderzocht worden. Waarbij allianties
met onderzoeksinstituten (Technische Universiteiten),
ontwerpplatforms als de EO Wijers Stichting, instellingen als het Atelier Rijksbouwmeester of de stichting
Kultuur in de Openbare Ruimte (SKOR) nadrukkelijk
gezocht moet worden, zelfs met het Shrinking Cities
International Reseach Network (SCIRN). Alsook
de bundeling in dit proces van lokale initiatieven
(NEIMED, KUS, Schunck*). Innovatie en “out of the
box-denken” wordt daarbij gevraagd.
De kracht van de IBA als laboratorium voor innovatie moet hier nadrukkelijk voor benut worden. Niet alleen om fysiek innovatieve en bijzondere oplossingen
te vinden, maar ook om als instrument te dienen om
burgerparticipatie te stimuleren in de ontwikkeling en
het beheer van de vrijkomende openbare ruimte. Dit
laatste zal voor de IBA een belangrijk zwaartepunt
moeten worden in de visie van parkstad Limburg. In
tegenstelling tot de VS en Duitsland is in Nederland
de prikkel om als burger actief te worden relatief lager. Het denken wordt nog erg sterk geregeerd door
het beeld van een zorgende overheid.  De IBA moet
experimenten uitlokken die dit beeld wellicht kunnen
helpen vergruizen, bijdragen aan een shift in de mentaliteit en de private burger een rol geven in publieke
taken.
Echter de toename van nieuwe buitenruimte is niet altijd een garantie voor een gezonder stedelijk weefsel.
Zelfs delen van de huidige buitenruimte staan zwaar
onder druk, niet enkel door demografische krimp,
maar ook door tal van andere ontwikkelingen die de
onderhoudsstaat en het gebruik van deze buitenruimten sterk aantasten. Ook een deel van dit soort
ruimten zijn als het ware overbodig geworden. Al deze
ontwikkelingen maken dat veel ruimte – in de huidige
vorm – overbodig wordt. Deze ``overbodige`` ruimte is
een probleem, maar tegelijkertijd ook een kans. Het is
nieuwe, potentiële (ontwikkel-)ruimte. Daarom is het
cruciaal om de herstructurering niet enkel toe te spitsen op de sloopopgave en de daaruit voortvloeiende
ontwikkelruimte, maar ook om andere overbodige
(buiten-)ruimte daarmee te verbinden. Dit biedt meer
(speel-)ruimte om grote doorbraken in het stedelijk
weefsel te realiseren.
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Juist nu er grote areaalverschuivingen zullen plaatsvinden direct ten gevolge van krimp, is het moment
aangebroken om het totale ruimtegebruik en de verdeling ervan efficiënter, integraler en duurzamer te plannen. Deze kans is uniek binnen de context van het op
een na sterkst verstedelijkt gebied in Nederland.
B. Regionale landschapsontwikkeling 
Binnen het kader van de regionale landschapsontwikkeling zijn de motto’s: “landschap is leidend”, “beekdalen zijn heilig” en “rood voor groen”. Natuur en landschap, inclusief erfgoed, beek- en rivierdalen vormen
de basis voor duurzame versterking en vitaliteit. Het
groen in het landelijk gebied groeit tot samenhangende, robuuste structuren met water als rode draad. De
stad krimpt en laat aan de randen of in groene vingers
ruimte voor groen en waterstructuren. Dit vergroot niet
alleen de contrasten en de herkenbaarheid, maar ook
de samenhang en verbinding tussen groen (park/landelijk gebied) en rood (stad).
De ambitie is om in het verlengde van de Groene
Agenda en de doelen van de Structuurvisie daar waar
de herstructurering daartoe kansen biedt aansluitingen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tot stand
te brengen. Dit kan leiden tot overwegingen sloop op
andere plaatsen te laten plaatsvinden als grootschalige groene structuren hierdoor evident verbeterd of
verbonden kunnen worden. De verdere ontwikkeling
van het groene, landelijke gebied aan de Westflank
versterkt de samenhang tussen het stedelijk gebied
van Parkstad en het Heuvelland waartoe de drie zuidelijk gelegen landelijke Parkstad gemeenten behoren. De realisatie van de Corio Glana speelt hierbij
een belangrijke rol.
Concrete uitwerking van de aanpak in 2010 – 2011
A. Herstructurering van de openbare 
ruimte in het stedelijk gebied
Herstructurering van de openbare ruimte volgt voor
wat betreft de concrete uitvoering de realisatie in het
kader van de herstructurering wonen. Reeds bij de
het opstellen van wijkontwikkelingsplannen komen de
vragen rond de (her)inrichting van de openbare ruimte
op tafel. Het is van belang om daar de mogelijkheden
om tot een goede invulling van die nieuwe ruimte te
komen. Kijkend naar de ontwikkelingen die nu plaatsvinden, dienen zich in elk geval concrete mogelijkheden voor actie aan in Kerkrade West, Hoensbroek en
de Passart in Heerlen.
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Tegelijkertijd is het, gezien de te verwachten omvang
van de ruimtes die de komende jaren in het kader van
de herstructurering vrij gaan komen, van belang om
een bredere en innovatieve visie te ontwikkelen op de
openbare ruimte in het stedelijk gebied en de functies die daaraan kunnen worden toegekend. Om dit
proces op te starten zullen wij in september 2010 een
startbijeenkomst Herstructurering Openbare Ruimte
organiseren. Deze bijeenkomst is het startsein van
een gezamenlijk ontwikkelingstraject in de regio samen met partners uit kunst, cultuur, recreatie en toerisme.  De cruciale link met de IBA (zie hfdst. 6) zal
dan nader worden geformuleerd.
B. Regionale landschapsontwikkeling
In het kader van de regionale landschapsontwikkeling
zal de komende jaren worden ingezet op:
● de Oostflank van Brunssum en het Heidenatuurpark,
Rode Beek
● de uitvoering van Corio-Glana
● Gravenrode / Anstelerbeekdal
● de totstandkoming van het Groenspoor in Heerlen.

Oostflank Brunssum, Heidenatuurpark, Rode Beek
●

De (planvorming met betrekking tot de) Oostflank
van Brunssum: De Oostflank is voor Brunssum
een belangrijk ontwikkelingsgebied met een oppervlakte van ongeveer 400 ha. Ook regionaal is
dit gebied geselecteerd als ontwikkelingsgebied en
maakt het onderdeel uit van de intergemeentelijke
Structuurvisie Parkstad Limburg. Historisch gezien
is de Oostflank altijd min of meer de achterzijde van
Brunssum geweest, door het gebruik als stortplaats
van mijnsteen, zand en grindwinning en laagwaardig milieugerelateerde bedrijvigheid die conflicteert met andere ruimtelijke functies. De gemeente
Brunssum wil een betere invulling geven aan het
gebied, waarbij de nadruk ligt op:
- herstel van het landschap
- het verwijderen van niet-passende functies en
- het versterken van de natuur- en recreatiefuncties (waarbij ruimte is voor de vestiging van
een grootschalige toeristische attractie) en van
de werkgelegenheid die daarmee gepaard kan
gaan. Daarnaast wordt ingezet op werkgelegenheid op het gebied van duurzame energie.

Figuur 4: De Oostflank te Brunssum
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Voor de Oostflank van Brunssum dienen zich op korte
termijn een aantal nieuwe ontwikkelingen aan:
1. de geplande aanleg van de Buitenring;
2. de aanstaande afwerking van de groeve Mourik;
3. de ontwikkeling van het Heidenatuurpark;
4. de revitalisering van het Schutterspark (w.o. het
aantrekkelijk maken voor de recreant en restaureren van de “historische” pompgebouwen);
5. de ontkluizing van de Rode Beek;
6. de opwaardering van de golfbaan Brunssummerheide.
Deze ontwikkelingen bieden een unieke kans om
te kunnen komen tot een kwalitatieve opwaardering
en herontwikkeling van het totale gebied Oostflank,
zowel ruimtelijk als maatschappelijk en economisch.
De voorgestane duurzame herontwikkeling van de
Oostflank beoogt een duurzame verbetering van de
ruimtelijke en economische structuur van Brunssum
en de Stadsregio Parkstad. Een gebiedsgerichte en
integrale aanpak van de thema’s ruimtelijke kwaliteit,
natuurontwikkeling, bereikbaarheid bedrijventerreinen, toerisme en recreatie, is noodzakelijk om de basiscondities hiervoor te scheppen.
De regio zet samen met de gemeente Brunssum in op
een ruimtelijk en functioneel goede tracering van de
Buitenring. Westelijk van dit tracé moeten ruimtelijke
ontwikkelingen inhoud geven aan een groen recreatief uitloopgebied voor Brunssum c.q. Schutterspark.

Oostelijk van het tracé is meer grootschalige en solitaire ruimtelijke ontwikkeling mogelijk. Deze is bij
voorkeur toeristisch-recreatief. Er wordt tevens ruimte
gegeven aan bijzondere woonvormen en functies op
het gebied van duurzame energie. Bovendien wordt
een robuuste ecologische verbindingszone tussen de
Brunssummerheide en Schinveldse bossen enerzijds
en de Brunssummerheide en Teverenerheide anderzijds ontwikkeld, geheel conform het gedachtegoed
van het Heidenatuurpark Structuurbepalend voor de
ontwikkeling van de Oostflank zijn bovendien de verschillende groene ruimtelijke hoofdcomponenten.
●

-

Heidenatuurpark / Rode Beek:
Het Heidenatuurpark is de naam voor het groene grensoverschrijdende gebied dat ligt tussen
Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Onderbanken,
Gangelt, Teveren en Scherpenseel. Het gebied is
ongeveer 6.500 hectare groot en omvat de 3 natuurgebieden:
Brunssummerheide (Nederlands grondgebied)
Roode Beek/ Rodebach (Nederlands en Duits
grondgebied), waaronder tevens de Schinveldse
bossen en
Teverenerheide (Duits grondgebied).

Figuur 5: Heidenatuurpark; groene pijlen: groene verbindingen; blauwe pijlen: natte verbindingen
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De 3 verschillende natuurgebieden liggen nog van
elkaar geïsoleerd, in een afwisselend stedelijk, industrieel en agrarisch landschap. Dit komt door de
aanwezigheid van bedrijventerreinen, infrastructuur, verschillende groeves, mijnsteendepots en de
AWACS-basis Geilenkirchen. De uiteindelijke ontwikkeling van het Heidenatuurpark hangt dus direct
samen met de toekomst van de AWACS-basis. De
afbeelding op de vorige pagina laat goed zien dat het
nog allemaal losse gebieden zijn, die vragen om met
elkaar verbonden te worden.
Het doel is het creëren van een uniek grensoverschrijdend natuurpark, waarbinnen de verscheidenheid
tussen de verschillende gebieden tot zijn recht komt.
Hierbij dienen landschapsherstel en het realiseren
van ecologische en recreatieve verbindingen als basis voor de ontwikkeling van dit gebied.
Door de gebieden met elkaar te verbinden worden de
natuurwaarden verhoogd. Zo zijn die verbindingen
van bijzondere waarde voor de migratie van fauna.
Ook wordt door de verbindingen de toeristische aantrekkelijkheid van dit gebied vergroot. Er ontstaat uiteindelijk één groot aaneengesloten gebied waarin de
bezoeker die op zoek is naar bijzondere natuur en
rust, volledig aan zijn trekken komt. Door het creëren
van verschillende routes wordt het gebied bovendien
toegankelijk voor de recreant. Over een x-aantal jaren
zullen er routes zijn voor wandelaars, skaters, ruiters,
mountainbikers en noem maar op.
In groter internationaal verband vormt het Heidenaturpark een belangrijke schakel tussen de robuuste ecologische verbinding aan Nederlandse kant en de Natura
2000 gebieden aan Duitse kant. Het Heidenatuurpark
zal, als het klaar is, een geweldige bijdrage leveren
aan het ontstaan van een grensoverschrijdende ecologische verbindingszone.
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In het kader van de Euregionale 2008 zijn al eerste
stappen gezet om te komen tot het Heidenatuurpark.
Zo is een eerste aanzet gegeven om bepaalde routes uit te zetten vanuit de 3 Groene Poorten in
Onderbanken (Schinveld), de Brunssummerheide en
Gangelt.
In het kader van het Interreg IVA-project TIGER wordt
een nieuwe grensoverschrijdende -uit veel partijen
bestaande- organisatiestructuur in het leven geroepen, die aan de slag zal gaan met het formuleren van
een masterplan. De recentelijk door de vereniging
Natuurmonumenten vervaardigde ontwikkelingsvisie
Heidenatuurpark zal hiervoor als onderlegger dienen.  
Verder zullen door de diverse betrokkenen belangrijke
beslissingen moeten worden genomen ten aanzien
van de omvorming van de 3 losse natuurgebieden tot
één samenhangend natuurgebied. Het ruimtelijk gebruik van de verschillende deelgebieden, zal uitgekristalliseerd moeten worden. Bepaalde gebieden zullen
een totale omslag moeten maken, andere gebieden
zullen “slechts” van karakter veranderen. Daarnaast
zijn er natuurlijk ook nog andere varianten mogelijk.
Een grensoverschrijdend heide- en natuurgebied
c.q. natuurpark dat vergelijkbaar is met het nationaal
Natuurpark Hoge Kempen in Belgisch-Limburg.
Een natuurpark waar voor ieder wat wils is (beekdalen, waterplekjes, biotopen, natuurschoon, vogels, libellen, groen, bomen, wandelpaden, fietspaden enz.
enz.), een natuurpark dat de toerist en de recreant
naar zich toe lokt, een natuurpark dat bijdraagt aan
de economische ontwikkeling van onze regio en de
samenwerking met onze Duitse buren versterkt.

De uitvoering van Corio-Glana

Gravenrode/Anstelerbeekdal

Dit project beoogt om de Geleenbeek in een periode
van 10 jaar om te vormen tot een doorlopend natuurontwikkelingsgebied van grote allure waarin recreanten en ondernemers volop aan hun trekken komen.
Daardoor wordt de kwaliteit van de omgeving verbeterd en stijgen de kansen van de regionale economie.
Enerzijds door de directe investeringen die het project met zich meebrengt, anderzijds door de impulsen
die van de beek uitgaan. Door een gelaagde aanpak
worden alle ontwikkelingspotenties en waardevolle
aspecten van de beken en hun dalen optimaal benut

In de omgeving van park Gravenrode, het Anstelerbeekdal en de aanhaking op het Wormdal liggen
diverse uitdagingen om de kwaliteit van de groene
structuren, natuur en landschap verder te versterken.
De omgevingskwaliteit en uitstraling van het gebied
worden hiermee verbeterd.
Gravenrode (incl. het Anstelerbeekdal) functioneert als
recreatief uitloopgebied voor bewoners van Parkstad,
maar is ook van groot belang voor de economische
ontwikkeling van Parkstad en meer specifiek voor de
leisure-ontwikkelingen in deze omgeving.

Door herstel van de Geleenbeek, verbetering van de
natuurlijke en landschappelijke kwaliteit en de aanleg van doorgaande recreatieve routes, wordt een
hoogwaardig landschap gecreëerd voor bewoners
en recreanten van elders. Recreatieondernemers en
landbouwers kunnen met eigen initiatieven, zoals horeca, verblijfsrecreatie of boerderijwinkels, de vitaliteit
van het gebied verder uitbouwen. In een gezamenlijke
inspanning van overheid en particulieren wordt vormgegeven aan educatie (bijvoorbeeld waterleerpad) en
het vermarkten van het gebied.

In het kader van het verbeteren van de landschappelijke kwaliteiten wordt gedacht aan de grenszone met
de kom van Landgraaf, maar ook aan het achterliggende park met de attractieterreinen en de relatie met
het Strijthagerbeekdal. Kasteel Strijthagen en omgeving kan worden beschouwd als een “potentiële parel”
van Gravenrode.

De realisatie van Corio Glana omvat 15 deelprojecten
die elk in andere fase van ontwikkeling zijn. In Heerlen
wordt nu binnen Corio Glana ingezet op het deelproject Imstenrade. Voerendaal gaat op korte termijn aan
de slag in Weustenrade. Nuth zet in op de ontwikkeling van het Platsbeekdal aan de noordzijde van de
woonkern Nuth.

Het Anstelerbeekdal is als integraal onderdeel van
Gravenrode een hoogwaardig natuurgebied. Door
een landgoedkarakter na te streven, met name rond
kasteel Oud Erenstein en de zone tussen het kasteel
en het landgoed Nieuw Erenstein, wordt uiterst zorgvuldig met dit gebied omgegaan.

Figuur 6: De Geleenbeek in 3 deeltrajecten [Bron: Grontmij]
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Belangrijkste concrete maatregelen die de komende
jaren zullen gaan plaatsvinden zijn:
● herstel van beken en beekoevers ;
● ecologisch verantwoorde reconstructie van de
vijvers;
● verdere verbetering van het padenstelsel;
● herinrichting van de kasteelgracht;
● verbetering van de bosparken/weilanden;
● aanleg van landschapselementen en
● aanleg van landgoedaccenten (poorten, afrasteringen, bruggen).
Vanuit de Nederlands-Duitse samenwerking in het
project Grensland Wormdal worden de eerste investeringen gepleegd om de landschappelijke kwaliteit te
versterken en om recreatieve impulsen te
ontwikkelen.
Het deelproject Eurodepark is daarbij een wezenlijk
onderdeel. Achterliggende gedachte daarvan is om
tussen Kerkrade en Herzogenrath een nieuw midden
te creëren in de driehoek Baalsbrugger Molen, Rolduc
en Burg Rode. Hiervoor is inmiddels een plan gemaakt, dat uitgaat van één park (padenstelsel, groenzones, een openbare golfbaan e.d.). In de komende
jaren zullen deze plannen nader worden uitgewerkt
en fasegewijs worden uitgevoerd.
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Vermeldenswaardig is bovendien dat Park Gravenrode
in 2009 de prestigieuze EDEN Award heeft gewonnen. De EDEN Award is een initiatief van de Europese
Commissie waarmee meer aandacht wordt gevestigd
op de relatie tussen economische groei en natuurbehoud, maar vooral overheden en ondernemers motiveert om duurzame ontwikkeling na te streven.
Totstandkoming Groen I in Heerlen (Hoensbroek)
De Groen I is de groene verbinding van de Geleenbeekzone in de omgeving van Hoensbroek/Nuth via
het voormalig mijnspoor door Hoensbroek en via de
stadsparken Weggebekker en Heidserpark naar de
Brunssummerheide.
In het kader van de herstructurering en de krimp zullen in Hoensbroek 110 woningen (een flatgebouw)
worden gesloopt. Dit biedt de kans om met behulp van
de vrijkomende ruimte een recreatieve ecologische
verbindingszone te realiseren. Het oude mijnspoor
zal als groene ader gaan fungeren waardoor een
aaneengesloten natuurgebied ontstaat dat bovendien
verbonden zal zijn met een Natura-2000 gebied.
Een en ander zal gebeuren op de manier waarop momenteel het Groenspoor wordt gerealiseerd.
De concrete planuitwerking hiervoor zal de komende
jaren gaan plaatsvinden.

4.5. Herstructurering Retail
De uitdaging
Van oudsher beschikt de regio over een sterke, gevarieerde en rijke retailsector, wat nog herkenbaar is in de
centra van de regio. Voorzieningen, zoals winkels zijn
meegegroeid met de kernen, dorpen en wijken van
de Stadsregio Parkstad. Dit heeft geresulteerd relatief
veel winkelconcentraties. De regio heeft dan ook ongeveer 40 winkelcentra. De meeste daarvan zijn klein,
er zijn 15 grotere centra. Van het totale winkelaanbod
bevindt zich 80 % in de centra, zo’n 20 % van het aanbod is gelegen buiten de geplande winkelgebieden.
Het aanbod is verspreid over circa 542.000 m2 detailhandelsruimte, waarvan 83.000 m2  in de dagelijkse en
386.000 m2 in de niet dagelijkse artikelensector. Op
dit moment staat ongeveer 73.000 m2 leeg.
De afgelopen decennia is er regelmatig sprake geweest van grootschalige toevoegingen, zoals de
perifeer gelegen boulevards. Toevoegingen, zonder
dat een planmatige vervanging, sanering of andersoortige onttrekking van winkelruimte daar tegenover
stond. Voor bepaalde winkelcentra, met name de
woonboulevard was en is er voldoende markt. Het is
echter niet alleen de thuismarkt, maar vooral de bovenregionale uitstraling, die hiervoor heeft gezorgd.
De centra van de Parkstadgemeenten hebben te
kampen met vraaguitval, onder andere door perifere
voorzieningen, maar recent ook door de bevolkingsdaling. In tegenstelling tot toeristische koopsteden,
zoals Maastricht en Aken wordt dat niet gecompenseerd door mensen die “van buiten” komen kopen.
Weliswaar heeft zich aan de onderkant van de markt
een beperkt autonoom proces van sanering onttrokken, maar tegelijkertijd is bij bestaande winkels het
gemiddelde vloeroppervlak vergroot. Mede hierdoor
-een toename van het aanbod per inwoner-   is zelf
in tijden van economische voorspoed het leegstandspercentage niet afgenomen.

Samenvattend luidt de opgave in de periode tot
2020:
● de huidige leegstand tot een aanvaardbaar peil (frictie leegstand) terugbrengen;
● vernieuwingen en toevoegingen aan de markt hand
in hand laten gaan met uit de markt halen;
● alternatieve bestemmingen voor uit de markt gehaalde voorzieningen bedenken en stimuleren;
● een nieuwe balans tussen vraag en aanbod passend bij de bevolkingsaantallen en koopkracht tot
stand brengen.
Wat is al opgepakt?
De afgelopen 2 jaar is gewerkt aan een proces van
groeiend bewustzijn dat bevolkingsdaling ook effecten
zal hebben op de retail in de regio. Via een verkennend onderzoek is de aard en omvang van de problematiek inzichtelijk gemaakt. Belangrijk is daarbij dat
niet alleen gekeken is naar de actuele situatie maar
dat ook op basis van beschikbare gegevens over bevolkingsdaling een eerste ruwe schets is gemaakt van
het kader waarbinnen de retail zich de komende jaren
zal kunnen ontwikkelen (zie bovenstaande cijfers).
Daarmee is de basis gelegd voor het ontwikkelen van
een gerichte herstructureringsaanpak voor de retail
in Parkstad Limburg, als verdere uitwerking van het
in de Intergemeentelijke Structuurvisie opgenomen
ruimtelijk maatsysteem ten aanzien van de stedelijke
centra.
Hoofdlijnen van de aanpak
De twee hoofdlijnen van de aanpak voor de periode
2010-2020 voor wat betreft de herstructurering van
retail zijn:
A. Opstellen regionale retailstructuurvisie.
B. Ontwikkelen regionale kaders voor 
retailontwikkeling.

De komende decennia wordt door de afname van het
aantal inwoners tot zo’n 220.000 verwacht dat de bestedingen zullen teruglopen. Een terugloop van bestedingen die niet of nauwelijks gecompenseerd kan worden door het aantrekken van bestedingen van buiten
de regio. Alleen al omdat in de directe omgeving ook
sprake is van krimp van de bevolking. Teruglopende
bestedingen hebben weer tot gevolg dat de marktruimte met ongeveer 60.000 m2 zal krimpen.
Gegeven de huidige leegstand en de marktverwachtingen komen vernieuwingen in en van de centra niet
of moeizaam van de grond. De discrepantie tussen
vraag en aanbod is te groot en dreigt de markt op
slot te zetten. Niets doen, dan wel de ‘op slot zittende
markt’ zijn werk laten doen is geen optie. De uitdaging is niet alleen te voorkomen dat we in een negatieve spiraal belanden, maar ruimte voor vernieuwing
te creëren om te komen tot vitale centra. Tevens zal
gewaakt moeten worden voor de leefbaarheid van
(dorps)kernen.
s t a d s r e g i o p a r k s t a d l i m b u r g
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A. Opstellen regionale retailstructuurvisie
Om ervoor te zorgen dat de retailvoorzieningen qua
volume en inhoud passen bij de omvang en aard
van de regionale vraag van de komende decennia,
werkt Parkstad Limburg samen met stakeholders uit
de regio aan het opstellen van de retailstructuurvisie.
Daarin wordt een schets gegeven van het toekomstige retailprofiel of de retailstructuur van Parkstad
Limburg. Daarmee komt de herstructureringsopgave
in beeld.
Uitgangspunten daarbij zijn, zoals vastgelegd in de
Intergemeentelijke Structuurvisie, onder andere één
stedelijk hoofdcentrum met verschillende subcentra,
geen perifere uitbreidingen, een afname van het aantal vierkante meters winkelruimte, en herbestemming
van bestaande winkelstraten. De visie moet ruimte
bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de retailsector
(nieuwe winkelconcepten, internet winkelen etc.) en
levert daarmee een basis voor het versterken van de
economische structuur.
B. Ontwikkelen regionale kader voor
retailontwikkeling
Naar analogie van het proces dat op regionaal niveau
is doorlopen op het terrein van wonen, moet ook op
het vlak van retail een gezamenlijk proces met de stakeholders worden opgezet om tot werkbare regionale
kaders voor het retail vastgoed te komen. De insteek
is te komen tot een aanpak waarbij een nieuwe balans in de markt tot stand kan worden gebracht. Een
balans waarbij nog steeds de mogelijkheid tot vernieuwing bestaat maar waarbij tegelijkertijd het overaanbod aan vierkante meters effectief en doelmatig
verminderd wordt.
Concrete uitwerking van de aanpak in 2010 – 2011
A. Opstellen regionale retailstructuurvisie
De nieuwe retailstructuurvisie is een specifieke uitwerking van de intergemeentelijke structuurvisie op het
vlak van retail. In de hernieuwde retailstructuurvisie
zullen ook kaders en instrumenten voor regionale coördinatie en sturing worden aangereikt. Logischerwijze
dient afstemming met de reeds vastgestelde herstructureringsvisie wonen plaats te vinden. Naar verwachting zal de retailstructuurvisie in het najaar van 2010
bestuurlijk worden vastgesteld.
B. Ontwikkelen regionale kaders voor
retailontwikkeling
De concrete aanpak van de retailontwikkeling is direct verankerd in de wijkenaanpak en de centrumplanontwikkeling. Om tot werkbare regionale kaders
te komen, is een directe inbreng van betrokken partijen noodzakelijk. Na vaststelling van de retailstructuurvisie zal dan ook een proces met alle betrokken
stakeholders (gemeenten, projectontwikkelaars van
commercieel vastgoed, woningcorporaties, zelfstandig detaillisten, winkelketens, enz.) worden opgestart.
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Elk van deze stakeholders heeft een belang bij een
evenwichtige retailmarkt maar de specifieke belangen
en moeilijkheden zullen toch uiteenlopen.
In het kader van de integrale wijkenaanpak, ingezet
vanuit de herstructurering wonen, komt op niveau van
de wijk ook het thema ‘retail’ aan bod. Vooruitlopend
op de formele vaststelling van de retailstructuurvisie,
zullen binnen de wijkontwikkelingsplannen vanuit regionaal perspectief ook keuzes worden gemaakt ten
aanzien van de retail. Het gaat daarbij naar alle waarschijnlijkheid vooral om retailfuncties die rechtstreeks
gekoppeld zijn aan de leefbaarheid en vitaliteit van de
betreffende wijken. Om een evenwichtige ontwikkeling binnen de wijkenaanpak te garanderen, zal input
vanuit het traject van de retailstructuurvisie worden
gegeven.  
Bij het opstellen van de kaders komt ook het vraagstuk van de instrumenten aan bod. Hierbij gaat het
zowel om de juridische als financieel-economische
haalbaarheid van instrumenten. De ervaringen die
zijn opgedaan bij het proces van de herstructurering
wonen zijn een belangrijke bron van inspiratie en kennis. Samen met diverse stakeholders zal het realiteitsgehalte van passende stappen en instrumenten
worden getoetst. Bij de verdere voortgang, uitwerking
en concrete toepassing, eventueel in de vorm van
experimenten, is een actieve betrokkenheid van de
ministeries van BZK, Economische Zaken, VROM en
Financiën noodzakelijk.
Een groot aantal vragen en thema’s zullen pas in de
loop van het proces helder worden. Op dit moment is
wel al duidelijk dat de volgende thema’s gedurende
het proces aan bod zullen moeten komen:
● juridische verankering van instrumentarium dat het
mogelijk maakt om op eenvoudigere wijze de bestemming ‘retail’ weg te halen,  
● het creëren van (financiële) arrangementen met
ontwikkelaars of grote winkelketens, die hen verplichten om, bij het in de markt zetten van nieuwe
centra/ winkels, andere centra/ winkels uit de markt
te nemen,
● een stringentere koppeling aanbrengen met de
herstructurering wonen, zodat op termijn de aangebrachte balans tussen vraag en aanbod in stand
blijft,
● invulling geven aan het criterium leefbaarheid door
bijvoorbeeld bestemmingen te benoemen, die zorg
dragen voor de ombouw van kleine winkelcentra tot
voorzieningencentra.
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5. Pijler Economische structuurversterking
5.1. Kader voor economische structuurversterking
De inzet van de economische structuurversterking
is niet het bestrijden van krimp maar wel het binnen
een krimpscenario investeren in het behouden en
doorontwikkelen van een vitale regionale economie.
Krimpregio’s zullen scherpe keuzes moeten maken
ten aanzien van hun regionaal economisch beleid.
Wat is de regionale competitieve kracht en hoe zetten we daarop in? Kunnen we de grensligging beter
benutten? Kan het arbeidsmarkt- en scholingsbeleid
deze ontwikkeling meedragen en aanjagen? Kan de
regionale en interregionale bereikbaarheid worden
verbeterd?
Economische speerpunten
Om sturing te kunnen geven aan de economische
ontwikkeling van de regio is de afgelopen jaren al gekozen voor een beperkt aantal economische speerpunten: nieuwe energie, toerisme, zorg, het cluster
financieel-administratieve dienstverlening en de ontwikkeling van het centrum van de regio: Parkstad
Centrum. Tegen de achtergrond van de herstructurering dient zich nu ook een ‘ nieuw’ economisch speerpunt aan: hergebruik en verwerking van materialen.
Binnen deze speerpunten streeft de regio doelgericht
naar versterking, innovatie en verdere uitbouw.
De keuze voor deze speerpunten is een keuze voor
een duurzame mix van stuwende en verzorgende
sectoren. Met als achterliggend doel: het creëren van
nieuwe en vernieuwende werkgelegenheid voor zowel
onderkant van de arbeidsmarkt als voor het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden. Hiermee
wordt vanuit het “werkperspectief” de regio weer aantrekkelijk voor jongeren en blijft het aantrekkelijk voor
ouderen. Overwegingen bij het maken van de keuze
zijn onder andere het reeds aanwezige (ontwikkelings) potentieel, de historische binding van de regio
met het cluster en de inschatting dat zich in dat segment structurele mogelijkheden voor de regio bestaan
zodat er daadwerkelijk tot een duurzame economische structuurversterking kan worden gekomen. Voor
het speerpunt toerisme geldt bovendien dat de forse
toename van het aantal overnachtingen die hiermee
wordt bereikt ervoor zal zorgen dat vele publieksvoorzieningen en infrastructuur die als gevolg van de bevolkingsdaling overbodig worden toch kunnen worden
gehandhaafd en/of herontwikkeld.
Voor de economische activiteiten in de regio, die niet
tot de genoemde speerpunten behoren, geldt uiteraard wel dat de regio inzet op behoud en stabilisatie.
Een aantal van de maatregelen en investeringen die
worden gedaan in het kader van het speerpuntenbeleid komen ook ten goede aan de overige economische activiteiten in de regio, zoals de investeringen op
het vlak van de bereikbaarheid, de bedrijventerreinen,
het onderwijs, enz.
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De keuze voor speerpunten is ook een keuze voor
clustering. Vanuit een ruimtelijk profiel wil de regio zoveel mogelijk economische clusters gezamenlijk doen
‘landen’ op een aantal aangewezen plaatsen. De
onderlinge nabijheid creëert mogelijkheden voor samenwerking en is een voedingsbodem voor innovatie.
Daarmee zal de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie verder toenemen. Hierbij kan worden aangesloten
op de Branding Zuid-Limburg waarbinnen de onderwerpen ‘nieuwe energie’ en ‘toerisme’ de “top”status
hebben.
Ruimtelijk profiel: de Parkstadring
Het ruimtelijk profiel waarbinnen de investeringen
voor economische structuurversterking plaatsvinden
is de Parkstadring. Deze bestaat uit de Buitenring en
de N281. Momenteel is de Buitenring in planning en
voorbereiding. De laatste hand wordt gelegd aan het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de verwachting is
dat in 2011 met de aanleg kan worden begonnen.
Langs de Parkstadring worden vanaf 2015 meerdere
belangrijke economische functies met elkaar verbonden en vormen deze gezamenlijk één sterk marketingproduct van zorg, onderwijs, retail, bedrijventerreinen,
nieuwe energie, groenontwikkeling (zie ook Groene
Agenda), toerisme & recreatie, sport en cultuur. De
Parkstadring moet daar ook symbool voor staan en
als zodanig in de markt gezet worden. Dit vereist vanuit een samenhangende gebiedsvisie verdere ontwikkeling of herstructurering (b.v. bedrijventerreinen) of
het biedt mogelijkheden tot gebiedsontwikkeling (b.v.
Oostflank Brunssum) . De Parkstadring verbindt aldus een complex aan economische dragers en potenties. Daaraan gekoppeld zijn een keur aan zogenaamde groene en recreatieve clusters, waarvoor de
Parkstadring eveneens de entree is.
De Parkstadring is een unieke kans om de krachten
letterlijk fysiek te bundelen en een uitermate aantrekkelijke vestigingsfactor die voorwaarden schept voor
economische structuurversterking. Deze zal uiteindelijk
leiden tot een belangrijke bijdrage aan de economische
transformatie van de stadsregio Parkstad Limburg naar
een duurzame, economisch vitale regio.



Voor sommige onderdelen (Parkstad Leisure Ring) zal dat
expliciet in de vorm van een marketingcampagne gedaan
worden. Hierbij is het doel dat de Parkstad Leisure Ring
zich ontwikkelt tot een bestemming waarvan men weet dat
ergens in Nederland een Ring ligt met een breed aanbod
aan leisure-mogelijkheden. Parkstad is straks de enige plek
in Nederland waar dit mogelijk is.



Gebiedsontwikkeling in de zin van een combinatie van
grond- en opstalexploitatie en planontwikkeling die, door de
toegenomen complexiteit en de noodzaak   hoogwaardige
woon- en leefomgeving betaalbaar te houden, bij voorkeur
integraal aangepakt moet worden.

37

De huidige economische slagader van de regio is
de N281 (de stadsautoweg). Langs deze ader vindt
de uitbouw van de zorgvallei en de realisatie van
de onderwijsboulevard (Xperience Parkstad) plaats.
Bovendien liggen de bedrijventerreinen en business
& science parken Trilandis, het grensoverschrijdende Avantis, het Parkstad Stadion en De Poort van
Parkstad (de Horsel e.o.) aan deze ader. Dit geheel,
aangevuld met de woonboulevard, het centrum van
Heerlen (Parkstad Centrum), vormt de westflank van
Parkstad Limburg. Deze goed ontsloten corridor is nu
een van de belangrijkste concentraties van werkgelegenheid in de regio en met circa 10.000 werknemers
de grootste werklocatie van Limburg.

Op het kaartje hieronder worden de belangrijkste clusters en locaties voor economische structuurvesterking
weergegeven.
De invulling van de noordelijke entree ‘de Poort van
Parkstad’ zal plaatsvinden in het kader van het uitwerken van de Intergemeentelijke Structuurvisie voor
Nuth.

Figuur 7: kaart Parkstadring met aanduiding van de belangrijke clusters
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5.2. Infrastructuur als drager van economische ontwikkeling
De uitdaging
De ambitie van mobiliteit is in de komende jaren
Parkstad Limburg regionaal en internationaal goed
bereikbaar te maken, over de weg en via het spoor.
De realisatie van een ringstructuur om de onvoldoende functionerende radiale structuur te ontlasten
en de verbetering van de railinfrastructuur zijn cruciale onderdelen voor een krachtige en leefbare regio.
Door de ringstructuur van City-, Binnen- en Buitenring
wordt veel verkeer uit de wijken gehaald. Bovendien
kunnen aan de ringstructuur de economische en de
toeristisch-recreatieve attracties en zogenaamde
green escapes van Parkstad Limburg gekoppeld en
vermarkt worden als één samenhangend product
(Parkstadring).
De specifieke relatie met bevolkingsdaling, naast economische structuurversterking,  is mede gelegen in het
feit dat keuzes over spreiding en concentratie in het
kader van de herstructurering aanleiding is tot nieuwe
en andere mobiliteitsvragen. Infrastructuur en bereikbaarheid zijn voorwaarden voor economische ontwikkeling. Zij zijn vestigingsfactoren van een gebied.
Tevens bepalen zij mede de economische waarde van
een gebied. Met de economische ontwikkelingen kunnen mensen (bewoners, werknemers, toeristen) aangetrokken en vastgehouden worden. De Parkstadring
(LeisureRing als symbool van nieuwe bedrijvigheid)
en het Euregionaal openbaar vervoer spelen hierin
een belangrijke rol. Door de bevolkingsdaling zullen
voorzieningen zich steeds meer gaan concentreren.
Dit betekent dat mensen verder moeten reizen om gebruik te maken van die voorzieningen.

De hoofdlijnen van de aanpak
De aanpak binnen het beleidsterrein mobiliteit sluit
aan bij de overall aanpak: investeren en anticiperen.
Met de investeringen wordt gepoogd de effecten van
de bevolkingsdaling zoveel mogelijk te mitigeren.
Om in te spelen op de uitdagingen van de  bevolkingsdaling die liggen op het terrein van mobiliteit hanteren
we de volgende hoofdlijnen in de aanpak:
A. Realisatie ringwegen en flankerende 
infrastructuur.
Deze hoofdlijn wordt uitgewerkt in de binnenring,
buitenring en de flankerende infrastructuur.
B. Bereikbaarheid netwerkstad  Parkstad 
Limburg- Städteregion  Aachen  (Euregionaal Openbaar Vervoer).
Deze hoofdlijn wordt geconcretiseerd in de IC- verbinding Eindhoven-Aken en de Avantislijn.
Voor beide hoofdlijnen geldt dat de afgelopen jaren
al grote stappen zijn gezet om tot concrete uitvoering
te komen. Omwille van de leesbaarheid worden per
onderwerp de reeds opgepakte acties dan ook in één
paragraaf toegelicht met de nog uit te voeren acties.

Om dat enigszins te compenseren moet getracht worden de bereikbaarheid van voorzieningen te optimaliseren. Dat geldt voor de bereikbaarheid van voorzieningen via de weg, maar ook voor het openbaar
vervoer. Zoals eerder beschreven ligt er tevens een
relatie met de integrale (gebieds)ontwikkeling.
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Figuur 9: tracé geplande L42n Landgraaf

Figuur 8: groen = tracé Binnenring - rood = voorkeurstracé Buitenring

5.2.1. Binnen- en buitenring
Binnenring
De Binnenring, investering €28 miljoen, nadert voltooiing. De Binnenring maakt onderdeel van de verkeersstructuur van Buitenring, Binnenring en radialen
daartussen nodig voor leefbaarheid, bereikbaarheid
en economische ontwikkeling van de regio. De gemeenten Heerlen en Landgraaf legden in de periode
2007-2010 de Binnenring aan. Dit is een weg vanaf
de oostelijke Beersdalweg, om Heerlen heen, naar
de Euregioweg aan de zuidzijde. Door de aanleg van
deze weg wordt doorgaand autoverkeer uit de woonwijken geweerd. De eerste fase, tussen Euregioweg
en Heerlenseweg, is in 2008 afgerond. In 2008 is
de tweede fase gestart van de Heerlenseweg tot de
Beersdalweg.
Buitenring Parkstad Limburg
De bereikbaarheid van Parkstad Limburg via de huidige wegen door de kernen staat zwaar onder druk.
Tevens wordt de leefbaarheid en veiligheid in de
kernen aangetast. Ter ontlasting van het locale wegennet, het verbeteren van de bereikbaarheid en als
voorwaarde voor economische structuurversterking
en ruimtelijk- economische ontwikkelingsmogelijkheden wordt de Buitenring aangelegd. Dit in samenwerking met Rijk, de provincie Limburg, de gemeenten
van Parkstad Limburg en de gemeente Schinnen.
Deze weg loopt oostelijk om Parkstad heen vanaf de
A76 bij Nuth tot aan de N281 bij Avantis. Samen met
de bestaande stadsautoweg/ N281 ten westen van
Heerlen vormt de Buitenring de Parkstadring. Er ontstaat een regionale verbinding naar Duitsland via de
aan te leggen B258 (Buitenring-L232 Herzogenrath)
en de aanleg van de Randweg Abdissenbosch/L42
(Buitenring-Übach- Palenberg/Geilenkirchen).

Randweg Abdissenbosch/ L42
De Randweg Abdissenbosch/L42 vormt de verbinding tussen de Buitenring bij Landgraaf en het Duitse
hoofdwegennet ten oosten van Parkstad ter hoogte
van Ubach Palenberg (L42/B56). Daarmee krijgt
Parkstad ook aan de oostzijde een internationale verbinding van niveau en wordt tevens het locale wegennet aan beide zijden van de grens ontlast (Reeweg/
Grensstraat/Heerlenerstrasse). In 2011 moeten besluiten worden genomen tot aanleg van deze weg.
Leisure Boulevard Gravenrode
De Leisure Boulevard Gravenrode behelst de uitbouw
van de Mensheggerweg/Einsteinstraat/ Hofstraat in
Landgraaf, die een verbinding vormt tussen Buitenen Binnenring (radiaal) en waaraan grote toeristische
attracties zijn gelegen (Mondo Verde, Snowworld,
Megaland en het toekomstige Waterworld). De verkeersafwikkeling en uitstraling van deze verbinding
laat te wensen over. Gepland is daarom deze wegen
optimaal uit te rusten, zodat goede bereikbaarheid
van het gebied en de attracties gegarandeerd kan
worden.

Over de Buitenring, kosten €240 miljoen, is financiële
overeenstemming tussen Provincie (€120 miljoen) en
Parkstad Limburg (€90 miljoen). Het Rijk levert een
bijdrage van €30 miljoen. De intentie is om via een
gezamenlijke inspanning door middel van gebiedsontwikkeling €15 miljoen terug te verdienen. Voor de
aansluiting op de A76 bij Nuth, een cruciale schakel
in het functioneren van de Buitenring, is door het Rijk
€63 miljoen beschikbaar gesteld. Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan het Proviciaal Inpassingsplan
(PIP), naar verwachting start de aanleg van de
Buitenring in 2011 en is de weg in 2015 gereed.
Naast deze twee grote verbindingswegen wordt ook
de benodigde flankerende infrastructuur gerealiseerd.
Op dit moment zijn twee concrete projecten in voorbereiding: de randweg Abdissenbosch en de Leisure
Boulevard Gravenrode.
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5.2.2. Grensoverschrijdend openbaar
		 vervoer
Het tweede maatregelenpakket voor de betere ontsluiting en bereikbaarheid van Parkstad Limburg
heeft betrekking op de railinfrastructuur. Twee hoofdverbindingen staan daarbij centraal: de IC EindhovenSittard-Aken en de Avantislijn.
de IC Eindhoven-Sittard-Aken
Doel is om de IC-verbinding tussen de kenniscentra
Eindhoven en Aken mogelijk te maken en een goede
verbinding met het HST-netwerk vanuit Aken te garanderen. De investeringen richten zich primair op verbetering van de verbinding per spoor tussen Heerlen en
Herzogenrath. Deze verbinding is nu nog enkelsporig
en niet geëlektrificeerd. Aan Prorail is de opdracht
gegeven om een quick scan uit te voeren naar de
verdubbeling en elektrificatie Heerlen-Duitse grens.
Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden
afspraken gemaakt om een planstudieopdracht te geven voor de verdubbeling Heerlen-de Kissel.
De realisatie van een rechtstreekse IC-verbinding
is onderdeel van het Interreg IVB-project RoCK
(Regions of Connected Knowledge). Voorloper voor
de volwaardige IC is een sneltrein tussen Sittard en
Aken voor de dienstregeling 2013. NS onderhandelt
momenteel met de Duitse partners voor de exploitatie, overeenstemming hieromtrent wordt binnenkort
verwacht.
De business case van NS is gericht op de exploitatie van de sneltrein en IC in vergelijking met de huidige situatie. Een sneltrein Sittard-Aken in plaats van
één van de twee huidige intercity’s tussen Sittard en
Heerlen kan aan Nederlandse zijde kostenneutraal.
Aan Duitse zijde zijn er wel meerkosten. Ook aan de
exploitatie van de IC zijn kosten verbonden, met name
omdat hier extra materieel voor nodig is.
Voor de periode vanaf 2015, vanaf de nieuwe concessieperiode van het hoofdspoor, is een lobby gestart
om de HST-stations over de grens op te nemen in het
Nederlandse hoofdrailnet. Daarmee zou de vervoerder een verplichting krijgen ook deze stations aan te
doen, onder financiële verantwoordelijkheid van het
Rijk. Dit biedt een oplossing voor de exploitatiekosten
naar Aken. De lobby heeft ertoe geleid dat de Tweede
Kamer een motie heeft aangenomen, dat de minister
moet streven naar opname van de HST-stations in
het hoofdrailnet met het oog op de nieuwe concessie
2015.
Daarnaast heeft Movares na onderzoek geconcludeerd dat er geen juridische belemmeringen in regelgeving zijn voor opname in de concessie. Die conclusie is ook aan Duitse kant onderschreven vanuit AVV
en de Duitse Bond van Vervoerders
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In het kader van de ombuiging van het Amendement
Van Hijum-Dijksma zijn zeer recent € 20 miljoen  voor
de verbetering van de infrastructuur tussen Heerlen
en Herzogenrath beschikbaar gekomen. Ook de
provincie Limburg heeft reeds € 5,5 miljoen   gereserveerd voor een passeerspoor in Landgraaf. De
opdracht voor de aanleg van het passeerspoor is inmiddels verleend aan Prorail. De aanleg moet in 2011
gereed komen.
De Duitse partners verbeteren momenteel de capaciteit voor het station Herzogenrath door een investering van € 5,8 miljoen. Deze uitbreiding komt in
2013 gereed. De procedure voor de realisatie van het
dubbelspoor naar de Nederlandse grens, waarmee
€ 9 miljoen is gemoeid, loopt. Naar verwachting zal
AVV in 2011 de business case valideren en de benodigde besluitvorming rond financiering van de exploitatie aan de Duitse zijde afronden.
Avantislijn
Voorts moet de nieuwe Avantislijn zorgen voor de
koppeling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis en de Campusontwikkeling van de RWTH
Aachen (Elite Universiteit, investeringsvolume 1,5 miljard euro, 15.000 extra arbeidsplaatsen) en daarmee
de fysieke koppeling tussen research & development
met productie realiseren.
De Avantislijn ontsluit verder de woningmarkt in
Kerkrade-West en verschaft vanuit Duitsland extra
toegang tot de toeristische ontwikkelingen van met
name Parc Gravenrode (Gaia Park, Snowworld,
Mondo Verde).
De Avantislijn wordt begroot op €18 miljoen aan
Nederlandse zijde. Door toezeggingen van het Rijk
(€ 9 miljoen   via MIRT en initiatiefnota KoopmansCramer “Grenzenloos Genoegen?”) en Parkstad (€2
miljoen) en een bijdrage van de Provincie (€ 7 miljoen) zijn deze kosten gedekt.
De procedure aan Duitse zijde voor €18 miljoen bijdrage wordt gebaseerd op een kosten-batenanalyse.
Deze zogenaamde IGVP-procedure loopt momenteel.
De verkeersprognoses die hiervoor zijn gemaakt door
bureau ISB/RWTH geven een zeer gunstig beeld voor
de potentie van de Avantislijn. Een door het Duitse
ministerie aangewezen bureau (PVT AG) stelt op basis van de prognose nu een kosten-batenanalyse op.
Besluitvorming wordt eind van dit jaar verwacht. Het
streven is om in gezamenlijke overeenstemming in
2014 te starten met de aanleg van de Avantislijn en
de stations, zodat na afronding in 2015 gestart kan
worden met de dienstregeling 2016.
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5.3. Gebiedsontwikkeling Parkstadring

5.3.1 Campus Avantis & Nieuwe Energie

De uitdaging
Onder de noemer ‘gebiedsontwikkeling Parkstadring’
worden de verschillende clusters en de daarmee samenhangende investeringsprojecten ontwikkeld en
uitgevoerd.

De Open Campus Avantis, gelegen op het gelijknamig
grensoverschrijdend Europees wetenschaps- en bedrijvenpark, moet een erkende positie verwerven als
de 4de campus van de regio naast de drie campussen van de RWTH Aachen (Technische Universiteit
Aken).

De centrale uitdaging is het versterken en doorontwikkelen van de economische speerpunten waarop
de Stadsregio inzet. De achterliggende gedachte is
tweeledig. In de eerste plaats dat de bevolkingsdaling
alleen kan worden gestabiliseerd door economische
en professionele ontwikkelingskansen te bieden in de
regio, ook voor hoger opgeleiden. In de tweede plaats
dat in relatie tot het thema bevolkingsdaling ook moet
worden ingezet op het versterken van het innoverend
vermogen: meer doen met minder mensen. Daarin
schuilt zowel de oplossing voor de eigen uitdaging
van bedrijven maar ook de kans voor het ontwikkelen
van nieuwe producten en diensten.
Hoofdlijnen van de aanpak
Om in te spelen op de kansen en uitdagingen van de  
bevolkingsdaling die liggen op het terrein van de gebiedsontwikkeling Parkstadring hanteren we de volgende hoofdlijnen in de aanpak:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Campus Avantis & Nieuwe Energie
Toerisme en de Parkstad Leisure Ring
Zorg en de zorgvallei
Financieel-administratieve dienstverlening
Revitalisering bedrijventerreinen
Onderwijsboulevard: Campus Xperience Parkstad

Voor alle hoofdlijnen geldt dat de afgelopen jaren al
grote stappen zijn gezet om tot realisatie te komen.
Het gaat daarbij veelal om het aanjagen van ontwikkelingen, het stimuleren van initiatieven en financieren van pilotprojecten. Omwille van de leesbaarheid
worden per onderwerp de reeds opgepakte acties dan
ook in één paragraaf toegelicht met de nog uit te voeren acties.
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Bij de ontwikkeling van de Open Campus Avantis krijgt
nieuwe energie de nadruk. De Stadsregio Parkstad
Limburg en de centrumgemeente Heerlen nemen in
samenwerking met Avantis het voortouw bij de ontwikkeling van het thema nieuwe energie.
Een tweede accent ligt bij het thema lifescience, care
and cure (Topzorg). Binnen dit thema wordt door een
projectgroep in samenwerking met Avantis hard gewerkt aan de realisatie van een grensoverschrijdend
hart- en vaatcentrum (Europees Cardiovasculair
Centrum - CVC) en een therapiecentrum voor de behandeling van kanker (Particle Therapy Centre- PTC).
Projectdragers zijn hierbij het azM (Academisch
Ziekenhuis Maastricht) en het UKA (Klinikum Aachen).
De aandeelhouders hebben een optie genomen op de
meest geschikte grensoverschrijdende kavel om deze
initiatieven tot slagen te kunnen brengen.
Nieuwe Energie
In het cluster Nieuwe Energie ligt de focus op twee
energiebronnen, te weten zonne-energie en geothermie, en de thema’s ‘toepassing in de bebouwde
omgeving’ en ‘energie-opslag’. Brandpunt voor deze
ontwikkelingen is Avantis.
Sinds december 2003 werken bedrijven en overheden
in en rond Parkstad intensief aan het cluster zonneenergie. Het cluster is omschreven als ‘van zand
tot klant’. Dit beslaat het hele gebied van de productie
van silicium tot zonnecellen tot modules en panelen
die in de gebouwde omgeving kunnen worden toegepast. Inmiddels is er een schat aan kennis en kunde
aanwezig aangaande techniek, beleid en wetgeving
rond zonne-energie. Zonne-energie is in oktober 2005
opgenomen in de Versnellingsagenda van de provincie Limburg als kansrijk nieuw economisch cluster.
Het LIOF heeft het beleidstuk ‘Solar Valley’ geschreven. Zonne-energie wordt dus binnen de Limburgse
overheid breed onderschreven.
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Silicium is de grondstof van kristallijn silicium zonnecellen. Heerlen werkt mee aan de realisatie van
een silicium fabriek (TSM) op het Chemelot-terrein in
Sittard-Geleen. Vestiging op Chemelot is vanwege het
chemisch productieproces en de daarvoor benodigde
vergunningen de beste optie. TSM zorgt ervoor dat
de hele waardeketen van kristallijn siliciumcellen (van
zand tot klant) een forse impuls krijgt, gezien:
●
●
●
●

de strategische positie van een grondstofleverancier in een keten waar tekorten aan deze grondstof
zijn geweest en worden voorspeld;
de investeringsomvang van deze fabriek
(ca. 360 mln);
de werkgelegenheid (ca. 350 FTE);
de kennisopbouw en innovatiemogelijkheden om te
komen tot zeer zuiver silicium, hetgeen direct een
hogere energie opbrengst oplevert in de cellen en
panelen.

Kijkend naar de toekomst is het daarnaast belangrijk
om de ontwikkelingen van de nieuwe generatie zonnecellen en aanverwante producten actief te volgen,
zoals dunne film silicium en organische zonnecellen.
Aanverwante technologie als omvormers, meetapparatuur en optimalisatietechnieken nemen ook een
plaats in binnen dit cluster. Naast zonne-energie voor
de productie van elektriciteit vormt zonne-energie
voor de productie van warm water (zon-thermisch)
een aandachtsgebied binnen dit cluster.

De volgende stap is het aantrekken van een onderzoeksinstituut dat de schakel vormt tussen het
laboratorium en de industrie. Een dergelijk instituut is
noodzakelijk om de positie op het gebied van zonneenergie te consolideren. Samen met ECN, Liof en
de provincie Limburg wordt gewerkt aan het ‘doen
landen’ op Avantis van een dergelijk R&D Instituut:
Solaris (ECN Heerlen/Aachen). Solaris kan worden
beschouwd als het sleutelproject in de verdere ontwikkeling van de Open Campus Avantis en het cluster
Nieuwe Energie. Een dergelijk instituut is essentieel
voor de innovatiekracht van het bedrijfsleven op het
terrein van zonne-energie (photovoltaic, zowel cellen
als panelen) in heel Nederland. Ook machinebouwbedrijven en utility leveranciers actief op het terrein van
de zonne-energie kunnen gebruik maken van de testen ontwikkelfaciliteiten van Solaris (ECN Heerlen/
Aachen). Bovendien moet Solaris niet alleen een innovatie-impuls geven aan de zonne-energie bedrijven
maar ook de kennislijn Hogeschool Zuyd – RWTH op
het terrein van de nieuwe energie versterken. Solaris
(ECN Heerlen/Aachen) geeft ook daadwerkelijk invulling aan de Top Technologische Regio EindhovenLeuven-Aken door samenwerking met RWTH en
Imec.
Het instituut zal naar verwachting op termijn een aantrekkingskracht ontwikkelen op binnen- en buitenlandse partijen en kenniswerkers op het gebied van
zonne-energie.
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Imec is een leidinggevend onderzoekscentrum in nanoelektronica en nanotechnologie, gevestigd te Leuven

De benodigde investering van ca. €26 miljoen wordt
grotendeels door ECN, Parkstad Limburg, de provincie Limburg, het Liof en partners uit het bedrijfsleven
gerealiseerd. Voor de benodigde investeringen is vanuit het regiodialoogfonds Parkstad een maximale bijdrage van € 15 mln. toegezegd. Een bijdrage vanuit
het ministerie van Economische Zaken is noodzakelijk.
Het cluster geothermie omvat diverse onderdelen. Geothermie heeft betrekking op het gebruik van
aardwarmte en koude voor de verwarming en koeling van gebouwen, de opwekking van elektriciteit en
opslag van energie. Grofweg kan een indeling worden gemaakt in oppervlakte systemen (op enkele
honderden meters diepte) en diepe geothermie (van
drie- tot vijfduizend meter diepte). Diepe geothermie
heeft betrekking op nieuwe boortechnieken, innovaties in pompen en materialen, innovaties in systemen
om geothermieprojecten rendabeler te maken, etc.
Oppervlakkige geothermie heeft betrekking op infrastructuur om de energie vanuit de bron naar de gebouwde omgeving te transporteren en systemen voor
kwaliteitsverbetering van de ondergrond teneinde geothermische toepassingen mogelijk te maken.
Binnen Nederland heeft onze regio als voormalig
mijnbouwgebied een unieke positie. Daardoor dienen
zich hier meer unieke kansen aan op het gebied van
geothermie door de verlaten ondergrondse mijngebouwen. En daar is al het nodige mee gedaan, zoals
met het wereldwijd bekend geworden mijnwaterproject. Het unieke van het mijnwater systeem is, dat het
retourwater wordt teruggepompt op een diepte met
een temperatuur gelijk aan de temperatuur van het
retourwater. Er zal dus geen of weinig energie aan
de omgeving verloren gaan. Integendeel: de aarde
zorgt voor het op peil houden van de energie-inhoud
van het mijnwater. Dit project heeft letterlijk een koppeling tot stand gebracht tussen heden en verleden.
Als resultaat van de pilot werd op 1 oktober 2008 in
het nieuwbouwcomplex ‘Gen Coel’ in Heerlerheide de
eerste mijnwater energiecentrale ter wereld in werking gesteld. De centrale van waaruit het mijnwater
uit de oude mijngangen onder Heerlen gebruikt wordt
om circa 200 woningen, winkels, een supermarkt, bibliotheek, stadsdeelkantoor en gemeenschapshuis te
verwarmen of te koelen. In september 2009 is ook de
nieuwbouw van het CBS-kantoor met circa 25.000 m2
BVO op het mijnwatersysteem aangesloten.
Het onderzoeksproject is afgerond in 2008 en wordt
momenteel voortgezet in een NV en heeft onze regio
naamsbekendheid opgeleverd als actieve en deskundige regio op het gebied van geothermie.
Vanuit de NV worden de mogelijkheden bekeken tot
uitbouw van de inzet van mijnwater naar een lokaal
energiebedrijf. Bovendien is samen met de Open
Universiteit een onderzoek gestart naar de mogelijke
koppeling van biowarmtekracht met mijnwater, dit in
het kader van de realisatie van de onderwijscampus
Xperience Parkstad.
s t a d s r e g i o p a r k s t a d l i m b u r g

Hiermee wordt een brug geslagen tussen de gebeidsontwikkeling Parkstad Limburg, waarbinnen Xprience
Parkstad wordt ontwikkeld, en het thema Nieuwe
Energie dat de basis is voor de ontwikkeling van de
Open Campus Avantis.
Het cluster geothermie is binnen Parkstad Limburg
een duurzame proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen
en innovaties. Er ligt infrastructuur voor warmte- en
koudetransport. In het centrum vanuit de stadsverwarming, op een gedeelte van Avantis en in het mijnwaterproject.
We hebben inzicht verworven in de markt van geothermie en juridische aspecten rond mogelijke uitvoeringsprojecten. De fase die nu aan de orde is, is het
werven van bedrijvigheid en genereren van werkgelegenheid.
Het thema gebouwde omgeving sluit aan bij de
ideeën rondom duurzaamheid. Een toekomstbestendige energiehuishouding in de bebouwde omgeving
is daarin een belangrijk onderwerp. In dit domein is
grote vooruitgang mogelijk door de enorme schaal die
het betreft, maar terreinverovering is een kwestie van
lange adem. Industrialisatie van technieken biedt de
beste toegang voor toepassing van duurzame energie in de gebouwde omgeving. De focus ligt vooral bij
gebouwgebonden voorzieningen voor zonne-energie,
geothermie en energie-opslag.
Parkstad Limburg kent een dichte bebouwing. Veel
van die gebouwen verkeren in een stadium dat ze ofwel geheel vervangen ofwel ingrijpend gerenoveerd
(moeten) worden. Wij zijn een van de eerste regio’s
in Nederland waar de krimp van de bevolking leidend
is in de ruimtelijke ordening. Voor Nieuwe Energie
betekent dit dat er volop kansen zijn binnen de grote
veranderingen in de gebouwde omgeving.
Er is van alles in huis om de aanwezige kansen ook
daadwerkelijk te verzilveren. Heerlen en andere
Parkstadgemeenten zijn actief in netwerken waarbij de
laatste stand der techniek met elkaar wordt gedeeld.
Maar er is ook praktische ervaring. In het mijnwaterproject bijvoorbeeld, is veel kennis en kunde opgedaan aangaande de inpassing van duurzame energie in de gebouwde omgeving. De Wijk van Morgen
is een voorbeeld van de innovatiekracht van de regio
op het gebied van de gebouwde omgeving. Ook de
Hogeschool Zuyd, met lectoraat Nieuwe Energie en
lectoraat Duurzaam Bouwen, is een kweekvijver voor
innovaties. De nabije Akense RWTH is eveneens een
belangrijke kennisinstelling. Daarnaast is er veel bestaand bedrijfsleven dat op de een of andere wijze
actief betrokken is in de bouw.
De gemeente Kerkrade heeft een aantal jaren terug
een convenant voor energiebesparing en implementatie van duurzame energie gesloten met alle woningcorporaties. Er is dus kennis over de totstandkoming
en uitwerking van een dergelijk concept.
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Belangrijkste focus voor de gebouwde omgeving is
het creëren van werkgelegenheid door toepassing
van energiebesparing en duurzame energie, maar
ook met nieuwe bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn
in de industrialisatie van nieuwe energietechnieken
voor de gebouwde omgeving. Hiermee wordt ook het
bestaande bedrijfsleven geprikkeld en aangezet tot innovatie en kan het zichzelf versterken. Industrialisatie
c.q. opschaling van proefprojecten is een van de mogelijkheden om werkgelegenheid te scheppen. De
Wijk van Morgen biedt de komende jaren op laboratoriumschaal voldoende kennis, waarmee verder geacquireerd kan worden.
Daarnaast realiseert de Hogeschool Zuyd een onderzoeksinstituut voor de gebouwde omgeving. Dit
instituut heeft de naam Ribuilt gekregen (Research
Institute for the build environment). Vanuit de regio
wordt nauw samengewerkt met dit nieuwe instituut,
zoals ook het geval is met de lectoraten ‘nieuwe energie’ en ‘Gebouwde omgeving en Regionale ontwikkeling’ en de Hogeschool Zuyd in het algemeen. Daar
waar mogelijk zullen we deze initiatieven steunen.
Daarnaast streven we ernaar bestaande kennis levend te houden. Belangrijk is een goede wisselwerking tussen de herstructurering en de ontwikkelingen
binnen dit cluster. De ontwikkelingen gaan snel en de
herstructurering biedt uitstekende toepassingsmogelijkheden.
Het thema energie-opslag is zeer breed en bestrijkt het hele gebied van minibatterij tot megareservoir. Op dit moment wordt energieopslag (met name
voor elektriciteit) gezien als de grote doorbraak in het
energietransitieproces. Voor de toekomst liggen dan
ook juist op dit terrein kansen.
Tot nu toe zijn in dit cluster nog geen activiteiten opgestart, met uitzondering van een ontwikkeling op het
gebied van duurzame mobiliteit: de koppeling van
een elektrische auto aan het elektriciteitsnet van een
gebouw. Versterking van activiteiten rond elektrische
mobiliteit zijn interessant, zeker ook gezien de nabijheid van Aken. Nieuwe acquisities in deze branche
of nichemarkten van elektrische mobiliteit hebben de
focus.
De ontwikkelingen in ‘smart grids’ zijn veelbelovend
en gezien de zeer grote investeringen die in de toekomst nodig zijn, zitten hierin economische kansen.
De RWTH specialiseert zich op dit moment in energieopslag en smart grids. Een pilot met smart grids
loopt nu in de gemeente Aken. Via intensief contact
met zowel de RWTH als de gemeente Aken worden
de ontwikkelingen gevolgd en onderzocht welke mogelijkheden vanuit de Stadsregio Parkstad op dit vlak
liggen. Belangrijk uitgangspunt is ook hier dat onze
activiteiten ook zichtbaar zijn of worden voor onze
burgers.
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Daarnaast wordt actief ingezet op innovatie van de
opslag van warmte- en koudesystemen met de opgebouwde kennis uit het mijnwaterproject. Als opslagmedium is waterstoftechnologie kansrijk. Een aantal
jaren terug is reeds een idee voor een pilot waterstoftrein bij Avantis aan de orde geweest. Op dit moment
wordt dat project nu herbeschouwd voor mogelijke
uitvoering. Er zal een verkenning van de markt voor
waterstoftechnologie worden uitgevoerd om nieuwe
acquisities te ontdekken. Onderzoek moet uitwijzen of
en hoe de regio een rol van betekenis kan krijgen in
de opslag van elektriciteit.

5.3.2. Toerisme en de Parkstad
		 LeisureRing
In de periode 2006 – 2010 is vastgesteld dat een
goed toeristisch aanbod was opgebouwd maar dat
Parkstad Limburg toeristisch nog onvoldoende op de
kaart stond. De afgelopen jaren is dan ook gewerkt
aan het “versterken en uitbouwen van het toeristisch
profiel”. Daartoe zijn onder meer de dagattracties versterkt, waardoor meer onderscheidend vermogen is
ontstaan. Het ging daarbij niet alleen om de intensieve recreatie, maar evenzeer om de extensieve. Ook
is gewerkt aan het vergroten van het marktbereik van
deze  attracties, waardoor meer bezoekers worden
aangetrokken die langer in onze regio verblijven (verblijfsrecreatie).
Parkstad Limburg staat toeristisch niet op zichzelf,
maar maakt deel uit van de toeristische regio ZuidLimburg. Landelijk gezien staat Zuid-Limburg in de
top-3 van meest populaire Nederlandse bestemmingen. Binnen Zuid-Limburg kenmerkt Parkstad zich
voornamelijk door de grootschalige dagattracties,
een resultaat van het beleid en investeringen van met
name de gemeenten Landgraaf en Kerkrade in de
afgelopen 10 jaar. Mede hierdoor zijn de toeristische
bestedingen in Parkstad Limburg in de afgelopen jaren verdubbeld.
Hiermee is Parkstad Limburg in toeristische zin de
snelst groeiende regio van Nederland.
Een ander sterk kenmerk van Parkstad Limburg is de
veelheid aan evenementen die in de regio worden georganiseerd.
De vooruitzichten voor deze sector zijn bijzonder
goed. Het doel op middellange termijn is dan ook om
de komende tien jaar nog eens te komen tot een verdubbeling van de omzet. Een belangrijke stap daartoe is de markt voor dagtoerisme om te zetten in een
markt van (korte) verblijven. Daarnaast bieden aantrekkelijke (dag) attracties een welkome aanvulling op
het voor geheel Zuid Limburg belangrijke verblijfstoerisme. Een sector die van oudsher in het Heuvelland
sterk ontwikkeld is.
De grootste kansen voor Parkstad Limburg liggen in
kortere vakanties (shortbreaks) in zowel de particuliere als in de zakelijke markt.
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Om de nodige aantrekkingskracht te verwerven,
wordt de focus gelegd op de doorontwikkeling van het
‘hoogwaardig vermaak’ (entertainment), een segment
dat in de regio al sterk aanwezig is. Hiertoe wordt het
bestaand en nieuw te ontwikkelen aanbod aan hoogwaardig vermaak, verblijf en ondersteunende horeca
ondergebracht in een heldere structuur van makkelijke vindbare en toegankelijke clusters. Deze moeten
duidelijk van elkaar verschillen en tegelijkertijd ieder
op zich een leuke tijdsbesteding garanderen. Vol
gemak en met een intensieve beleving. Door deze
clusters te ontsluiten en onderling te verbinden door
de Parkstadring en deze ring een Leisure-karakter te
geven ontstaat de zeer bijzondere en karakteristieke
Parkstad LeisureRing.
Het toeristisch aanbod aan deze ring wordt in twee
typen clusters ondergebracht, te weten:
●

●

Clusters waarin het hoogwaardige vermaak wordt
geconcentreerd. Deze worden ‘rode clusters’ genoemd of ‘Urban Entertainment Exits’. De voornaamste kenmerken ervan zijn: compact, hoge bezoekersaantallen en intensieve beleving.
Clusters met een meer Zuid-Limburgs karakter.
Deze worden ‘groene clusters’ of ‘Green Escapes’
genoemd. Deze clusters zijn meer uitgestrekt. extensief van aard en zijn vaak het startpunt van wandel- en fietsroutes.

Het geheel (Parkstad LeisureRing en de bijbehorende
‘rode’ en ‘groene’ clusters) zal worden gepositioneerd
als “Capital of Entertainment Zuid-Limburg”.
Concrete uitwerking periode 2010-2011
Er zijn in totaal 9 gebieden geïdentificeerd die de potentie hebben om te worden ontwikkeld tot ‘rode cluster’ en 10 gebieden die de potentie hebben om te worden ontwikkeld tot ‘groene cluster’, elk met een ‘eigen’
herkenbaar thema. In 2010 – 2011 wordt voor al deze
clusters, door de daarbij betrokken ondernemers en
gemeenten per cluster een ontwikkelingsvisie en bijbehorend plan van aanpak opgesteld.
Onderstaand een beeld van de Parkstad LeisureRing
en de bijbehorende ‘rode’ en ‘groene’ clusters.
Een van de belangrijkere potentiële ontwikkelingsgebieden voor toerisme in Parkstad Limburg is de
Oostflank. In dit gebied liggen kansen om een toeristische topattractie te vestigen. Het is een relatief grootschalig gebied, er zijn uitdagende hoogteverschillen
in de groeve en in de toekomst zal de buitenring voor
een goede ontsluiting zorgen.
Tussen de groene buffers is maximaal 100 ha. ruimte
beschikbaar voor een combinatie van grootschalige
dagrecreatie met grootschalige verblijfsrecreatie.

Figuur 10: Parkstad Leisurering met ‘rode’- en ‘groene’ clusters

s t a d s r e g i o p a r k s t a d l i m b u r g
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Voornoemde doorontwikkeling van het toerisme zal
bijdragen aan de noodzakelijke versterking van de
regionale economische structuur. Een gunstige bijkomstigheid is dat de geplande toeristische investeringen de regio niet alleen aantrekkelijker gaat maken
voor bezoekers maar ook voor inwoners en daarmee
het woon- en leefklimaat zal bevorderen. De doorontwikkeling van het toerisme zal voorts het negatief
zelfbeeld in de regio omzetten naar meer positieve
beelden en daarmee de trots en tevredenheid van de
bewoners over de eigen regio flink bevorderen.
Tenslotte zal een doorontwikkeling van de vrijetijdseconomie zoals hiervoor omschreven een aantal negatieve gevolgen van de aanstaande bevolkingsdaling
verzachten en neutraliseren. De vele overnachtingen
die hierdoor zullen worden geboekt zullen het mogelijk maken om:
●

●

voorzieningen te handhaven (o.m. detailhandel, horeca, diverse diensten binnen de zakelijke dienstverlening) die anders geen bestaansrecht meer
hebben;
nieuwe bestemmingen te vinden voor overbodig geworden gebouwen en infrastructuur.

5.3.3. Zorg en de zorgvallei
De zorgsector kan zeker worden aangemerkt als een
van de economische motoren van de regio. In omvang
is de zorg met ongeveer 13.000 werknemers één van
de grootste werkgevers in de regio. Bovendien is de
zorg ook een grootschalig inkoper van diensten en
producten, zowel voor de zorg als voor de logistieke
en facilitaire ondersteuning (incl. omvangrijk vastgoed). De zorgsector in Parkstad Limburg omvat alle
aspecten van de zorg: ziekenhuiszorg, GGZ, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, thuis en verpleegzorg, enz.
Ook kent de Stadsregio Parkstad een sterke traditie in
de revalidatiezorg.
De sector is sterk in beweging. Het dreigende structurele tekort aan personeel, de noodzaak tot verdere
kostenbeheersing en het voortdurende streven naar
kwaliteitsverbetering vormen de basis voor een innovatief klimaat. Innovatie die vanuit verschillende
invalshoeken wordt aangepakt. Innovatie in samenwerken en organiseren van de zorg ligt ten grondslag
aan het experiment ‘wijkgebonden aanpak basiszorgverlening’ dat in het kader van de herstructurering
wordt opgezet (zie 4.3). Innovatie op het terrein van
toptechnologische toepassingen in geneeskundige
behandelingen is de drijvende kracht achter het realiseren van een grensoverschrijdend hart- en vaatcentrum (Cardio Vasculair Centrum - CVC) en een behandelcentrum voor kanker (Particle Therapy Centre
- PTC) op Avantis (zie 5.3.1.).

Figuur 11: Impressie Zorgacademie i.o.
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Innovatie in de langdurige zorg is een van de regionale speerpunten. Het zorginnovatiecentrum (ZorgINC) dat deel uitmaakt van de Zorgacademie, die in
de directe nabijheid van een drietal zorginstellingen
(ziekenhuis, GGZ en V&V) in de zorgvallei wordt gerealiseerd, is daarbij cruciaal.  Binnen Zorg-INC wordt
de expertise en onderzoekscapaciteit op de terreinen
‘technologie in de zorg’ en ‘autonomie en participatie
van chronisch zieken’ (incl. het lectoraat Kwetsbare
ouderen) gebundeld. Zorg-INC focust op de volgende
inhoudelijke thema’s: technologische toepassingen
(o.a. robotica, domotica), evidence based werken
(o.a. gebruik meetinstrumenten) en samenwerking in
de zorg (o.a. transmurale zorg, wijkgericht zorg).
De inbedding van het zorginnovatiecentrum in de
Zorgacademie maakt het in de regio aanwezige innovatiepotentieel zichtbaarder. Deze verhoogde zichtbaarheid is een instrument voor het creëren van een
economisch cluster rondom de zorg waarin toepassingen, als uitkomst van een innovatietraject, worden
vertaald naar concrete producten en diensten. Hierbij
moet niet alleen aan hightechproducten worden gedacht maar ook zgn. lowtechproducten die niet minder innovatief of waardevol zijn (bijv. een disposable
washandje zonder water).  
Bovendien moet het ertoe bijdragen dat de vertaalslag van ontwikkeling naar het onderwijs en de praktijk wordt versneld. Daarmee wordt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs en zorg versterkt maar tevens
de praktische toepasbaarheid van de innovaties vergemakkelijkt.

5.3.4. Financieel- administratieve dienst		 verlening
De financieel-administratieve sector is sterk aanwezig
in Parkstad. APG, CBS, AZL, Belastingdienst, Obvion
en Loyalis zijn voorname partijen in deze sector en
samen goed voor 16.000 arbeidsplaatsen. Behoud
en versterking van de sector is dus van groot economisch belang voor de regio. Ingezet wordt op een
effectievere benutting van het al aanwezige ontwikkelingspotentieel, verdere verbetering van de onderliggende (kennis) infrastructuur en de optimalisering van
de (infrastructurele) faciliteiten in de regio.
Clustering is een middel om het aanwezige ontwikkelingspotentieel te bundelen en de sturingskracht
vanuit de sector zelf te versterken. De Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg heeft onder de noemer ‘service city’ het initiatief genomen om een samenwerkingsverband van de grote werkgevers op dit
terrein tot stand te brengen. Hiermee is niet alleen
een herkenbaar aanspreekpunt ontstaan maar vooral
ook een basis gelegd om de vraagsturing en innovatie
vanuit de sector te versterken.

Uit een recent onderzoek dat APE in opdracht van de
provincie Limburg en de OPL heeft uitgevoerd blijkt
dat er een sterke behoefte bestaat aan kenniswerkers.
Met de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Zuyd
is in principe een basis aanwezig voor het ontwikkelen
van een studieaanbod dat optimaal aansluit bij deze
behoeften. Intensivering van de regionale samenwerking tussen opleidingsinstituten (incl. de RWTH in
Aken) onderling en tussen de opleidingsinstituten en
de sector is daarbij dringend noodzakelijk. Via het bovengenoemde samenwerkingsverband ‘service city’
kunnen daarvoor nieuwe impulsen worden gegeven.
Het optimaliseren van de (infrastructurele) faciliteiten
in de regio is één van de prioriteiten binnen de economische structuurversterking (binnenring, buitenring,
grensoverschrijdend openbaar vervoer, werklocaties,
enz.). Ten behoeve van de financieel-administratieve
sector wordt daarnaast nog gericht gewerkt aan het
aantrekken van een datacentrum. Dataopslag via internet is van groot belang voor het functioneren van
de sector. Dergelijke datacentra liggen bij voorkeur in
de onmiddellijke nabijheid. Uitbreiding van de reeds
in de regio aanwezige capaciteit levert een wezenlijke
bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de
sector. Overigens is ook de zorgsector voor de opslag
van persoonsgegevens in toenemende mate afhankelijk van dergelijke datacentra in de regio. Op dit moment lopen gesprekken met diverse geïnteresseerde
partijen.
Een bijkomend aandachtspunt bij het aantrekken van
een datacentrum is het stroomgebruik. Datacentra
zijn grootverbruikers. Door het leggen van een koppeling met het thema ‘nieuwe energie’ biedt de regio ook
op dat vlak een interessant vestigingsklimaat.

5.3.5. Revitalisering Werklocaties
De opgave
Parkstad Limburg heeft ruim 1350 hectare bedrijventerreinen. Van het totale oppervlakte aan bedrijventerrein voldoet ongeveer 70% niet meer aan functionele
en ruimtelijke kwaliteitsvereisten. Deze negatieve
kwalificatie concentreert zich op de helft van het totaal
aantal bedrijfsterreinen. Dit is gebleken uit een inventarisatie naar de kwaliteit van de bedrijventerreinen,
die in 2005 uitgevoerd is.
In het POL, programma werklocaties, is opgenomen
dat Parkstad Limburg een terrein realiseert voor de
vestiging van bedrijven uit deze regio die tot de milieucategorie 4 en/of 5 behoren.
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Business Case Financieel- Administratief Cluster in ZuidLimburg; maart 2009, Peter Wilms en Philip de Jong, APE,
Den Haag
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In de Pilot Herstructureren Bedrijventerreinen, die in
het kader van het programma Mooi Nederland van het
ministerie van VROM nu wordt uitgevoerd, is berekend
dat de regio specifiek behoefte heeft aan een terrein
van ca. 20 à 25 ha. waarop de in de regio gevestigde
recyclingbedrijven kunnen worden gehuisvest. Deze
concentratie kan dan resulteren in een goede landschappelijke inpassing, een beperking van het nu nog
extensieve ruimtegebruik en opschaling van de activiteiten naar technologisch hoogwaardige recycling.  
Een belangrijk deel van de bedrijventerreinen wordt
ruimtelijk inefficiënt benut. Ze bieden een verwaarloosde aanblik en voldoen ook niet meer aan de bedrijfseconomische vereisten voor goed functioneren
van het gevestigde bedrijfsleven. Herstructurering is
noodzakelijk maar kan niet meer met behulp van de
traditionele verdienmogelijkheden gerealiseerd worden. Mede als gevolg van de bevolkingskrimp worden
nauwelijks nog nieuwe terreinen uitgegeven, hetgeen
de financiering van de  herstructureringsopgaven bemoeilijkt.
Voor het oplossen van deze problematiek is in 2005
ook een kostenraming gemaakt. Daarbij werden de
kosten geraamd op € 55 miljoen en de opbrengsten
op € 30 miljoen, zodat een tekort resteerde van € 25
miljoen. Nu is dat tekort € 40 miljoen.
Naast de bedrijventerreinen is er ook veel vastgoed,
met name kantoren, buiten deze locaties. Ook hier is
sprake van gedateerdheid van panden en leegstand.
De inzichten over de kwaliteit van deze werklocaties
en de mate van leegstand voor de gehele regio ontbreken. Om een totaalbeeld voor de regio te krijgen, is
een inventariserend onderzoek noodzakelijk.

Voor Zuid Limburg is door de stichting vastgoedmonitor de afgelopen jaren gewerkt aan het beter inzichtelijk maken van het functioneren van de vastgoedmarkt. Parkstad heeft deze stichting ondersteund om
betere en actuelere beelden van de markt te kunnen
schetsen. Op basis van de nu jaarlijks bijgestelde gegevens is duidelijk geworden dat op de markt voor
kantoren, winkels en ook bedrijfsruimtes deels sprake
is van een oplopende structurele leegstand. Dit wijst
erop dat dit aanbod verouderd is en niet meer aan de
marktvraag voldoet. Herontwikkeling of sloop kan dan
een reële oplossing zijn.
De aanpak op hoofdlijnen
Voor de verdere herstructurering zal vanzelfsprekend
rekening gehouden worden met actuele ontwikkelingen. Daarbij wordt gekeken naar nieuwe vormen van
werklandschappen, rekening houdend met de ontwikkeling van de economische structuur. Trefwoorden
hierbij zijn naast   “netwerkeconomie” en een economie van “minder maakindustrie en meer dienstenindustrie”. Daarnaast is er vooral een trendmatige groei
bij het kleinbedrijf. Dit stelt andere eisen aan het vestigingsmilieu (bijv. meer bedrijfsverzamelgebouwen).
Kansen daarvoor liggen in de vrijkomende ruimtes
binnen de bestaande “rode” contouren als gevolg van
het stedelijk herstructureringsproces.
Medio 2009 heeft Parkstad Limburg via het project
Mooi Nederland van de ministeries van VROM en
EZ een bijdrage toegezegd gekregen om een pilot uit
te werken om invulling te geven aan de aanbevelingen van de zogenaamde Taskforce Herstructurering
Bedrijventerreinen. Doel van deze pilot is tweeledig:

Wat is er de afgelopen jaren reeds gebeurd?
Op basis van de eerder genoemde  inventarisatie zijn
inmiddels 4 bedrijventerreinen gerevitaliseerd. De
aandacht is daarbij geconcentreerd op de aanpak van
de openbare ruimte.
Daarnaast is in 2006 een regionaal werkende organisatie operationeel geworden die voor Parkstad
Limburg het beheer van de bestaande bedrijventerreinen coördineert. Hoofdtaken van deze organisatie,
Stichting BTM Parkstad Limburg, zijn het coördineren
van het beheer van de bestaande terreinen, het voorbereiden van het herstructureringsproces van bedrijventerreinen (inclusief het verkrijgen van de daarvoor
benodigde subsidies) en het aanbieden van collectieve diensten aan bedrijven op deze terreinen. Hoewel
deze stichting succesvol opereert, is gebleken dat de
juridische en financiële reikwijdte te beperkt is.
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Strategische lijn
De bestaande publiek-private samenwerking Stichting
bedrijven Terreinen Management (BTM) Parkstad
Limburg dient doorontwikkeld te worden tot een
Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB). Deze organisatie moet dan verantwoordelijk worden voor de
herstructureringsopgave van de regio op het gebied
van bedrijventerreinen: dus planning, programmering, (aansturing van de lokale) uitvoering, financiering, enz. In dat kader dienen op regionale schaal
afspraken gemaakt te worden over de uitgifte van bedrijventerreinen (wat, waar, wanneer), de grondprijs
toerekeningsmethodiek en het up-to-date houden van
(geherstructureerde) bedrijventerreinen door het uitvoeren van een beheer- en onderhoudplan.
Vanzelfsprekend hoort bij deze organisatie financiële
slagkracht. Deze organisatie dient het herstructureringsproces te faciliteren en ervoor te zorgen dat in een
tijdsbestek van ongeveer 10 jaar de gehele voorraad
voldoet aan zowel bedrijfseconomische als ruimtelijke
vereisten. In tegenstelling tot de voorgaande herstructureringsprocessen is daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor de private ruimtes. Parkmanagement als
instrument van beheer dient op alle terreinen operationeel te zijn en door alle partijen financieel gedragen
te worden. Uitgifte van nieuwe kavels op bestaande
terreinen dient minimaal op basis van een afgestemd
uitgifte protocol te geschieden en de planning, programmering en realisatie van de werklocaties wordt
ook regionaal ter hand genomen. Onderdeel van deze
opdracht is tevens een actualisatie van de herstructureringsopgave. Op basis van huidige informatie wordt
ingeschat dat de financiële opgave zeker hoger is. Er
dient minimaal rekening gehouden te worden met een
tekort in de orde van grootte van € 40 mln.
De advisering over de wijze van aanpak van deze lijn
wordt medio 2010 opgeleverd. Daarna start het politieke besluitvormingsproces.
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Operationele lijn
Daarnaast worden voor 4 bedrijventerreinen concrete
(master)plannen ontwikkeld. Deze plannen zijn voor
een flink deel reeds  uitgewerkt in uitvoeringsplannen
om die terreinen weer te laten voldoen aan de huidige
vereisten van deze werklocaties. Het gaat dan in totaal om de herstructurering van   250 ha. Onderdeel
van deze plannen is een raming van de daarmee
gepaard gaande kosten. Ook deze plannen worden
medio 2010 opgeleverd. Met als uitdrukkelijk doel dat
uiterlijk begin 2011 met de uitvoering van deze herstructureringsopgave gestart kan worden.
Concrete acties en resultaten in 2010/2011
● In 2010 wordt een organisatieopzet geleverd voor
een structurele organisatie voor de herstructurering van de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg.
Deze organisatie is een opvolger van de huidige
BTM organisatie. Vanzelfsprekend is dit een ‘ingevulde’ organisatie met   taken, (overgedragen)
bevoegdheden en financiering. Partners in dit proces zijn gemeenten, provincie Limburg, Liof/LHB,
Ondernemend Limburg (LWV en MKB met name)
en eventueel geïnteresseerde ontwikkelaars. Deze
organisatie dient in 2011 operationeel te zijn. De rol
van de diverse ministeries kan gelegen zijn in regelgeving en mogelijk het verstrekken van een experimentele startsubsidie.
● In 2010 worden de Masterplannen opgeleverd voor
de herstructurering van 4 bedrijventerreinen inclusief de uitwerking van delen daarvan in uitvoeringsplannen. De start van de uitvoering is eveneens
in 2010 voorzien. Partners hierin zijn wederom de
Parkstad gemeenten, de provincie Limburg, de
LHB en de op de verschillende bedrijventerreinen
actieve ondernemersorganisaties. De rol van de diverse ministeries kan gelegen zijn in het leveren van
deskundigheid inzake het toepassen van bepaalde
regelgeving (bijv. de moderniseringsbepaling) en in
het verstrekken van noodzakelijke fondsen om de
herstructurering te kunnen realiseren.
● Derde resultaat is het integreren van de ruimtebehoefte aan werklandschappen in de stedelijke herstructureringsopgave als gevolg van de bevolkingskrimp.
● Er komt een opzet van een actueel systeem dat op
stadsregioniveau direct inzicht geeft in de leegstand
van het bedrijfsonroerend goed. Niet alleen geeft
dat op de bedrijven- en stedelijke- diensten- terreinen inzicht in leegstand. Maar ook het buiten deze
terreinen gelegen bedrijfsvastgoed (met name kantoorpanden) is hiermee in beeld.
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5.3.5. Onderwijsboulevard: Campus
		 Xperience Parkstad
De uitdaging
In Zuid Limburg in het algemeen en in Parkstad in het
bijzonder, is de krimp van de bevolking in volle gang.
Bij gelijkblijvende omstandigheden zijn er over 25 jaar
50% minder jongeren, 50% meer ouderen en is de beroepsbevolking met 1/3 deel gekrompen. Deze trend
heeft een enorme impact op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zetten de regionale onderwijsinstellingen in
op een versterkte samenwerking om het aanbod en
de kwaliteit van de huidige onderwijsinfrastructuur en
–voorzieningen in stand te houden.
De aanpak
ROC Arcus college, Hogeschool Zuyd, Open
Universiteit Nederland en Stichting Voortgezet
Onderwijs Parkstad Limburg hebben vergaande
plannen ontwikkeld om een voor Nederland uniek
Xperience Parkstad te realiseren. De integrale afstemming van onderwijs, bedrijfsvoering, locatie en
stad, vormt de onderwijscampus Xperience Parkstad;

een zeer dynamische omgeving, waar iedereen zijn
of haar talenten zal ontdekken en ontwikkelen, waar
nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en
waar voor iedereen, op elk moment in zijn of haar
leven en carrière, de mogelijkheid aanwezig is voor
her-, bij- en omscholing.
Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat
concentratie van onderwijsinstellingen katalyserend
werkt op de economische ontwikkeling van een stad
en van de regio. Onderwijs trekt hoogopgeleide kenniswerkers aan. De rol die onderwijsinstellingen zelf
hebben in het scheppen van werkgelegenheid voor
hoger én lager opgeleiden wordt vaak onderschat. Ze
behoren tot de grotere werkgevers, hebben een spinoff in de vorm van startende ondernemers en trekken
andere kennisintensieve organisaties aan.
De onderwijscampus Xperience Parkstad ligt aan een
directe kennisas die loopt van de campusontwikkeling van de RWTH in Aken, langs de Open Campus
Avantis en de Zorgvallei (Zorgacademie).

Figuur 12: Impressie van Campus Xperience Parkstad.
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In 1984 vestigde de Open Universiteit Nederland zich
op deze locatie. Successievelijk werden daarna nog
8 gebouwen en de benodigde infrastructuur ontwikkeld en gerealiseerd. In 1993 realiseerde SVO/PL
(toen nog OSB) de nieuwbouw voor haar VO-school
Sintermeerten. De Hogeschool Zuyd vestigde in 1999
haar hoofdvestiging in een modern gebouw in de onmiddellijke nabijheid. Daarmee is de opsomming niet
compleet, want in de loop van de tijd hebben in ditzelfde gebied ook andere opleidings- en kennisinstituten een plek gevonden. Bijvoorbeeld de European
Association of Distance Teaching Universities, politie
opleidingsinstituut, de Nederlandse Taalunie en het  
NEderlands kennisInstituut Maatschappelijke Effecten
Demografie (Neimed).
Voor de komende jaren worden een reeks van infrastructurele bouwprojecten voor Xperience Parkstad
gepland.  Voor de ontwikkeling van Campus Xperience
Parkstad ramen de onderwijsinstellingen dat de investeringen ca. €147.000.000 zullen belopen, waarvan zij
zelf het leeuwendeel al geregeld hebben:
●
●
●
●
●
●

Nieuwbouw Arcuscollege;
2
De ontwikkeling en bouw van ca. 12.000m onderwijs/kantoorgebouwen op het terrein van de Open
Universiteit;
De bouw van een biomassa-energiecentrale om
Xperience Parkstad CO2 neutraal te maken;
De bouw van een energietoren als landmark voor
Xperience Parkstad en als studieobject voor studenten;
De aanleg van extra parkeerplaatsen op het terrein
van de Open Universiteit;
Duurzame renovatie van bestaande gebouwen.

De omvang van de dagelijks aanwezige populatie studenten en medewerkers ligt in 2012 in de orde van
grootte van 10.000. Dit aantal kan nog toenemen ten
gevolge van de komst van bedrijven die een vestiging
in de nabijheid van Xperience Parkstad wenselijk achten, bijvoorbeeld op het aangrenzende bedrijventerrein
Coriopolis. Bij het realiseren van Xperience Parkstad
is het relevant dat een levendige en veilige omgeving
voor de studenten en medewerkers wordt gecreëerd én dat een goede balans wordt gevonden in de
noodzakelijke voorzieningen op Xperience Parkstad
(winkel/ horeca/sport/recreatie) en in de belendende
wijken en de stad. Sommige faciliteiten kunnen in de
bestaande gebouwen worden ondergebracht, andere
wellicht in de openbare ruimte op de campus. De inrichting van het campusterrein en het versterken of
zonodig wijzigen van functies van het terrein of gebouwen zal de nodige investeringen vergen.

Xperience Parkstad heeft een open karakter, wil een
onderdeel van de stad zijn en zal daarom open moeten staan voor de aangrenzende wijken. Veiligheid impliceert dat de infrastructuur en voorzieningen op de
campus van dien aard moeten zijn dat studenten en
bezoekers zich ook tijdens avonden en weekends veilig voelen op de Onderwijscampus. De invulling van
de onderwijscampus moet een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de regionale centrumfunctie van
Parkstad Centrum.
Onderwijsinhoudelijke samenwerking op Xperience
Parkstad biedt dus een kans om de aantrekkelijkheid
van de regio voor jonge professionals te bevorderen en
om het opleidingsniveau van de beroepsbevolking te
verhogen. Concentratie en medegebruik van elkaars
voorzieningen op Xperience Parkstad kan met name
de uitval in de overgangssituatie in de beroepskolom
terugdringen door natuurlijke koppelingen in de keten
voor de leerlingen. Praktijknabij leren en afstemming
van de inhouden van de curricula in co-creatie met
het bedrijfsleven borgen de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. De doelstellingen die de onderwijsinstellingen daarbij voor ogen staan, zijn de volgende:
●
●

●
●
●

Het verzorgen van excellent, kwalitatief hoogwaardig, en een volwaardig en toekomstbestendig onderwijsaanbod voor de (Eu-)regio.
Het verhogen van onderwijsrendement (geen dropouts, alle leerlingen met startkwalificatie op de
markt, geen verspilling MBO- of HBO-talent), gerelateerd aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
Het kiezen van duurzaamheid als offensief, bindend
thema daarbij.
Het versterken van de kennisinfrastructuur en innovatiekracht in samenwerking met het (Eu-)regionale
bedrijfsleven.
Het realiseren van maximale efficiëntie in de (onderwijsondersteunende) bedrijfsprocessen waardoor meer middelen beschikbaar komen voor de
primaire processen.

Om dit te realiseren hebben de partijen een onderwijsinhoudelijk meerjarig overall programma opgesteld dat bestaat uit de volgende zes programmalijnen
(zie ook 5.5):
●
●
●
●
●
●

Communicerende onderwijsvaten: kennisdeling in
de keten
Doorlopende leerlijnen
Duurzaamheid
Deling en uitbouw pedagogisch-didactische expertise
Professionalisering medewerkers en leven-lang-leren
Gezamenlijke leerwerkbedrijven

De Onderwijsinstellingen voorzien in de maatschappelijke taak om een Leven Lang Leren te faciliteren.
Onderwijsactiviteiten vinden plaats tussen 07.00 en
22.00 uur en in de weekends, omdat veel volwassenen
in de avonduren en in het weekend onderwijs volgen
én omdat studenten steeds meer projectmatig werken
en daardoor niet gebonden zijn aan strikte lesroosters.
s t a d s r e g i o p a r k s t a d l i m b u r g
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5.4. Parkstad Centrum
Het centrum van Heerlen is het centrum van Parkstad.
Podium voor de spreekwoordelijke Culturele Lente,
motor voor onze regionale economie en kristallisatiepunt voor hoogstedelijk wonen. Een ontmoetingsplaats met een eigen karakter. Onderscheidend ten
opzichte van de omringende steden, een verrijking
van de stedelijke en culturele kwaliteiten van Zuid
Limburg en de Euregio. Parkstad Centrum heeft zich
de afgelopen jaren ontwikkeld van de binnenstad van
Heerlen met 90.000 inwoners tot het hoogstedelijk
centrum van Parkstad Limburg met 252.000 inwoners, bijna een kwart van alle Limburgers.

De realisatie, doorontwikkeling en de verdere verbinding van deze iconen moet worden afgerond. Om
die reden krijgen de projecten Transformatie Royal
Bioscoop en Herinrichting Van Grunsvenplein de allerhoogste prioriteit. Binnen 4 jaar moeten deze projecten volledig afgerond zijn en beschikt Parkstad
Centrum over de stadsiconen die passen bij de vijfde
stad van Nederland. Iconen voor de mensen in de
stad. Toegankelijk voor de mensen in de stad. Iconen
die structuur maar vooral ook karakter geven aan het
de binnenstad van Heerlen als hoogstedelijk centrum
van stadsregio Parkstad.

Het belang van een sterk centrum kan niet worden
onderschat als het gaat om de ontwikkeling van een
regio. Het centrum moet voorzien in de regionale behoefte naar hoogstedelijke voorzieningen. Om de regionale woon- en werkomgeving aantrekkelijk en leefbaar te houden moet er, naast stadsdeelcentra met
hun buurtvoorzieningen, een hoogstedelijk aanbod
van winkels, bedrijvigheid, wonen, vermaak, kunst en
cultuur in de directe omgeving zijn. Parkstad Centrum
moet voldoen aan die behoefte. Het belang van die
magneetfunctie van het centrum wordt in Parkstad
versterkt door de natuurlijke bevolkingskrimp in het
gebied. Met onze strategische agenda en dus ook
met een sterk Parkstad Centrum willen wij bewoners,
bezoekers en bedrijven overtuigen in de regio te blijven en potentiële bewoners, bezoekers en bedrijven
verleiden om naar de regio te komen.

Binnen deze Peutz-driehoek gaan wij vooral investeren in de ontmoetingsplek, de openbare ruimte.
Hierbij ligt de nadruk niet zozeer op de stenen maar
op de mensen en hun beleving. Net als bij de iconen
verschuift het van inrichting naar programmering. Hoe
zorgen wij dat er iets te beleven valt? Het antwoord
daarop is gelegen in het stimuleren van een dynamisch cultureel en uitgaansleven en in het stimuleren
van wonen in de binnenstad tot op een regionale en
liefst Euregionale schaal. De stad moet ook na winkelsluiting aantrekkelijk blijven. Het centrum is immers
24 uur per dag de belangrijkste imagodrager voor de
Stadsregio Parkstad. Een gevoel van trots m.b.t. de
eigen stad(sregio) levert een sterkere binding op, zodat mensen minder snel hun heil elders zoeken en
wegtrekken. Om die trots te genereren (of liever: te
verdienen), heeft het stadscentrum een duidelijke
identiteit, kwaliteit en levendigheid nodig, die gekoesterd en steeds versterkt wordt.

Parkstad is een van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland, de vijfde stad van Nederland.
Het centrum van Parkstad is het gebied tussen drie
stadsiconen, fysieke monumenten die de successen
uit het verleden van de regio markeren en die een
veelbelovende belichaming vormen van de kansen
die er voor de Stadsregio Parkstad Limburg in de toekomst in het verschiet liggen. Deze Peutz-Driehoek
bestaat uit het Glaspaleis (SCHUNCK*), het Parkstad
Theater en de Royal Bioscoop. De afgelopen jaren is
er flink geïnvesteerd in deze iconen. Het Glaspaleis
en het Parkstad Theater zijn geheel gerenoveerd en
de Royal is door ingrijpen van de gemeente behouden
voor de stad. Ook is flink ingegrepen in de gebieden
rondom deze iconen. Rondom het Glaspaleis zijn het
Pancratiusplein en de Bongerd opgeknapt, voor het
Parkstad Theater is begonnen aan de herinrichting
van het Van Grunsvenplein en tegenover de Royal is
fase 1 van het Maankwartier opgeleverd. Het centrum
heeft door deze ontwikkelingen een flinke impuls gekregen en wij mogen het mes nu niet in het varken
laten steken.
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Concretisering in projecten en activiteiten
Maankwartier realiseren
Dit stationsgebied vormt een entree van ruim 9
miljoen bezoekers aan het centrum van Parkstad
Limburg. Met de grootschalige ontwikkeling ontstaat
een icoon voor stad en regio. Het verbindt de zuid- en
noordzijde van het spoor en vormt daarmee de derde pool van de driehoek Glaspaleis/Pancratiusplein
– Theater/VanGrunsvenplein – Maankwartier/Royal/
Stationsplein. Het transformatieproces wordt met het
Maankwartier afgerond en biedt een nieuw elan aan
de stationsomgeving. Het Maankwartier geeft mede
gestalte aan de optimalisering van de kwaliteit van de
verbindingen naar Aken en de Randstad in het vooren natransport. Het Maankwartier heeft een functioneel programma in kantoren (max. 19.000 m2, grootschalige detailhandel (max. 12.000 m2), kleinschalige
detailhandel (max. 2.000 m2) een hotel, een nieuw
station, circa 110 woningen en circa 1.000 ondergrondse parkeerplaatsen. Het Maankwartier is allure
in verbinding en ontmoeting.
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Transformatie Royal – de Peutz driehoek 
completeren
De drie geesteskinderen van Peutz , te weten het
Glaspaleis, Het Parkstad Limburg Theater Heerlen
en de Royal zijn de hardware van de culturele lente
en hebben daardoor in het centrum van Parkstad een
betekenis als vindplaats voor stedelijke cultuur.
Het zijn door hun totaal verschillende schaal niet alleen iconen voor de Stadsregio maar ook bakens voor
bezoekers. Ze leiden niet alleen naar de plekken als
zodanig, maar hebben ook betekenis voor de aard en
schaal van de beoogde uitingen van stedelijke cultuur
die geprogrammeerd zullen worden. Ze bieden daarbij ook een relevante context voor de urban culture
in de openbare ruimte, de uitingen en het cultuurdiscours in de straat.
Het is dan ook belangrijk dat de gebouwen met een
icoonfunctie in kwaliteit en uitstraling in evenwicht
worden gebracht. Na het Glaspaleis en Parkstad
Theater Heerlen moet nu de transformatie van de
Royal als filmtheater maar ook als dé ontmoetingsruimte van Parkstad opgepakt worden. De ligging van
de Royal in de entree van het Maankwartier als reizigers-, woon- en werkknooppunt biedt daarbij buitengewone mogelijkheden.
Culturele lente
Bij de invulling van de culturele lente staat de programmering en de productie centraal. Daarnaast zijn
ook het erfgoed en de versterking van de culturele dynamiek van groot belang.
► programmering
Zoals aangegeven is er in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de opwaardering van de fysieke culturele infrastructuur van Parkstad Centrum en ligt er wat
dat betreft zeker nog een opgave voor de nabije toekomst.  Daarnaast is er op verschillende fronten een
begin gemaakt met de realisatie van de bijbehorende
programmatische ambities en kwaliteiten.
Het Glaspaleis is gerenoveerd (2003) en opereert
sinds 2009 onder de nieuwe/oude naam SCHUNCK*:
een innoverende en voorbeeldstellende museum-,
presentatie- en educatie-instelling die zich de komende jaren verder moet ontwikkelen tot een ware
dynamo voor kunst en cultuur in Parkstad. Daarbij
past ook de programmering van een reeks hooggeprofileerde, internationale toptentoonstellingen
(o.a. Oskar Niemeyer, John Cage en Niki de Saint
Phalle) die een sterke impuls zullen geven aan de
bovenregionale uitstraling van het culturele centrum
van Parkstad. Binnen de profilering als “newseum”
zal er door SCHUNCK* werk gemaakt worden van
voorbeeldstellende publiek-private samenwerkingsprojecten zoals het Euregionale Collectors House.
Dit Euregionale Collectors House heeft de potentie
om een vierde landmark te worden in het Parkstad
Centrum naast de Peutz driehoek.
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De Nieuwe Nor (2006) is het nieuwe poppodium van
Parkstad, en trekt uit heel Zuid Limburg, en zelfs de
Euregio jongeren naar zijn pop- en danceprogrammering. Met de komst van dit kleine podium (350 bezoekers), die van het poppodium in het Parkstad Theater
(1300 bezoekers) en die van de vernieuwde Rodahal
in Kerkrade (2500 bezoekers) ligt er een Parkstad een
sterke infrastructuur voor pop, van klein tot grootschalig. Voeg daar bij de festivals als Booch?, ParkCity Live
en Pinkpop en Parkstad is met zijn ambitieuze programmering hét centrum voor pop in de hele Euregio.
Parkstad Theater Heerlen met zijn gerenoveerde grote zaal en nieuwe vlakke vloerzaal (2007) heeft niet
alleen zijn publiek van voor de renovatie terug. Met
zijn musicals, opera, theater, dans, pop- en klassieke
muziek, cabaret en jeugd- en familietheater trekt het
publiek uit heel Zuid Limburg. De samenwerking met
Aken is onder andere in de vorm van het gerenommeerde internationale dansfestival Schritt_macher
Festival op gang gekomen en zal de komende jaren
verder worden uitgebouwd tot een Euregionaal dansplatform. Met een vernieuwde zaal in Kerkrade staat
er een theatervoorziening in Parkstad een stedelijke
agglomeratie van 250.000 inwoners waardig.
Cultuurhuis ‘t Patronaat (2007) moet zich de komende
periode ontwikkelen tot hét podium voor de amateurkunst en voor jonge makers. kuS (Kunstencentrum
Signe) profileert zich steeds meer als podium voor
kunstenaars uit de regio Parkstad en daarbuiten.
De festivals hebben nieuwe energie en meer financiële speelruimte gekregen. Internationaal profileren
zich zeer uiteenlopende festivals als Cultura Nova en
The Notorious IBE. Nieuwe festivals en evenementen ontstaan. De festivals in de Stadsregio Parkstad
Limburg, maar ook de cultuurproducties, zijn bij uitstek urban: ruw, ongepolijst, op bijzondere locaties in
de openbare ruimte. Ze verhouden zich in hun artistieke zeggingskracht tot de dynamiek en de ontwikkeling van de stad. Kunst die wringt en schuurt.
► Productie
In de komende fase zal er verder werk gemaakt worden van het productieklimaat. Het gaat daarbij onder andere om het versterken van de rol van Cultura
Nova, om het creëren van goede condities voor de
ontwikkeling van de creatieve industrie en om het stimuleren van  cultuurproductie. Een belangrijke rol zal
weggelegd zijn voor het op te richten cultuurproductiehuis Parkstad. Het gaat daarbij om kunstproductie
met een sterk identificerende waarde naar de eigen
inwoners. Kunstenaars die in Parkstad verblijven en
werken vergroten de aantrekkelijkheid van de stad.
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► Erfgoed
Er zijn plannen om het vele cultureel erfgoed in Heerlen
meer zichtbaar en beleefbaar te maken, o.a. door de
Thermen Heerlen, uniek in West Europa, weer terug
te geven aan de openbare ruimte. Ook het schachten het ophaalgebouw van de voormalige Oranje
Nassau I Mijn (in het stationsgebied en grenzend aan
het Maankwartier) krijgt een opwaardering tot hoogwaardig bezoekerscentrum. Historisch Goud krijgt de
opdracht om het hele verhaal van Heerlen en de regio
van oude Steentijd, Romeinen, Middeleeuwen, Vroeg
Moderne en Moderne tijd te vertellen en alle cultuurhistorisch betekenisvolle en bijzondere plekken in de
hele regio met de historie van de stad en de regio te
verbinden.
Private en publieke collecties moderne kunst uit de regio en daarbuiten zullen een structurele zichtbaarheid
krijgen in het geplande Collectors House, een unieke
vorm van publiek-private samenwerking op het terrein
van modern en hedendaags erfgoed.
► Dynamiek
De culturele dynamiek in Parkstad Centrum heeft
onder de naam van Culturele Lente nieuwe vleugels
gekregen. Het lelijke eendje is hard op weg om uit
te groeien tot een mooie zwaan, die als volwassen
en volwaardige partner bij de realisatie van de ambities van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 (VIA
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2018) de culturele belangen van Parkstad kan vertegenwoordigen, Voor de ontwikkeling van Parkstad in
relatie tot VIA 2018 is het verder van belang dat er
een nadere analyse wordt gemaakt van de specifieke
culturele identiteiten en kwaliteiten van Parkstad en
dat aan de hand van een strategische ‘mapping’ van
de culturele infrastructuur de belangrijkste cuturele
‘dynamo’s’ geïdentificeerd en in stelling gebracht worden. Het culturele veld wil daartoe een kwartiermaker
of intendant VIA 2018 aantrekken.
Herstructurering openbare ruimte
De openbare ruimte is bij uitstek het domein van de
overheid. Met name de openbare ruimte heeft invloed
op de sfeer, de verblijfskwaliteit en beleving van ontmoetingsplekken. Het herinrichten ervan is echter een
dure en tijdrovende zaak. Het gaat daarbij vooral om
kleinschalige ingrepen die, in hun onderlinge samenhang, wel van groot belang zijn voor de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum. Er is de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in
de openbare ruimte, o.a. via het pleinenplan. Waarvan
de realisatie van het Pancratiusplein een in het oog
springend voorbeeld is.

Morenhoek afronden
Het complex ‘Morenhoek’ uit de jaren ’60 is eigentijds gerenoveerd en voorzien van een nieuwe, jonge
invulling: het is een combinatie geworden van creatieve industrie en jong wonen, in het hart van het
centrum. Het is het eerste project dat is gerealiseerd
in het kader van de Integrale Centrum Visie, waarin
de gemeente Heerlen met onder andere ISV subsidies heeft geparticipeerd om het aan te jagen (ca. €
500.000). Jongeren en studenten aan de stad binden ziet Heerlen als een noodzakelijke voorwaarde
op weg naar de vitale en dynamische Stadsregio van
de toekomst. Ook is hier inderdaad de beoogde olievlekwerking van uitgegaan: het Savelbergklooster is
gerenoveerd en gemoderniseerd, de Luciushof krijgt
een grondige renovatie, aan de Gasthuisstraat wordt
het woongebied ‘Klein Vaticaan’ afgemaakt.
Schinkel-Zuid ontwikkelen
Het oude, leegstaande winkelcentrum De Plu is
aangekocht door de ontwikkelaarscombinatie 3W
Vastgoed en Multi Vastgoed. Hiervoor zijn samen met
de gemeente plannen in ontwikkeling om een volledig
nieuw winkelcentrum te realiseren, in combinatie met
wonen en culturele invulling.
In 2007 is onder meer een werkplaats ‘wonen’ georganiseerd, waaruit bleek dat voor dit kwadrant vooral
gedacht wordt aan vernieuwend wonen op het dak
van de winkels: ‘grondgebonden’ woningen rond een
groen pleintje, maar ook loftachtige woningen. Voor
het aangrenzende Schinkelkwadrant-Noord wordt
eerder gedacht aan herenhuizen met kantoor aan
huis en een (gemeenschappelijke) binnentuin.
Naar aanleiding van de plannen voor Schinkel-Zuid
is er een detailhandelsonderzoek opgesteld, waarin
onderzocht is hoeveel ruimte er nog is voor toevoeging. Hieruit is gebleken dat zowel het Maankwartier
als Schinkel-Zuid gerealiseerd kunnen worden; sterker nog, om als Parkstad de concurrentie met omringende koopcentra aan te kunnen, moet er juist nu geïnvesteerd worden in het hoogstedelijk centrum van
Parkstad. Naast aandacht voor de kwantitatieve toevoeging aan het winkelarsenaal is er met name veel
aandacht voor het kwalitatieve aspect. Vernieuwende
(winkel)concepten en “niet meer van hetzelfde” zijn de
uitgangspunten bij de programmatische invulling van
zowel het Maankwartier als Schinkel-Zuid. Op deze
wijze ontwikkelt het centrum van Heerlen zich nog
meer tot aantrekkelijk koopstad in de (Eu)regio.

Burgemeester Van Grunsvenplein
Dit plein ligt aan de voet van het Parkstad Theater, dat
onlangs grondig is gerenoveerd en is uitgebreid met
een vlakke vloerzaal/poppodium inclusief een nieuwe
programmering die de concurrentie aankan met het
Euregionale cultuur aanbod. Het plein ligt er echter nog
steeds min of meer bij als een desolate vlakte en is in
die zin nogal ongastvrij naar onze (theater)bezoekers.
Vanuit de bewoners en bezoekers van de stad is een
visie op het plein ontwikkeld, die zal bestaan uit een
combinatie van een cultureel evenementenplein en
een stadspark rondom het theater.
Creatieve economie
De regio wil de creatieve sector actief ondersteunen,
waarin Parkstad Centrum een aanjagende functie
vervult. Het belang van de creatieve economie ligt op
een aantal terreinen: 1) de creatieve sector zorgt voor
een prettig en dynamisch woon-, leef- en werklimaat
wat een belangrijke vestigingsfactor voor potentiële bewoners en bedrijven is, 2) de creatieve sector
zorgt voor dynamiek en creativiteit in het leven van
de inwoners en het bestaande bedrijfsleven en 3) de
creatieve sector zorgt zelf voor vele banen. Op dit moment wordt het aantal arbeidsplaatsen in de creatieve
industrie in Heerlen alleen al geschat op 1000. Om
de creatieve economie te stimuleren is het Actieplan
Creatieve Industrie opgesteld. In dit plan is een groot
aantal acties opgenomen variërend van het realiseren
van een strategisch huisvestingsplan tot het organiseren van netwerkevenementen, van het starten van
een jaarlijkse ideeënwedstrijd tot het uitbouwen van
het cultuurproductiehuis. Het centrum van Parkstad
Limburg vormt de kern van de creatieve economie in
Parkstad Limburg. Ook wordt zoveel mogelijk aangesloten bij kansen die ICT en WiFi bieden. Op het gebied van huisvesting en ICT-infrastructuur worden komende jaren nog flinke investeringen verwacht. Denk
bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor een verdere
uitbouw van het draadloos en glasvezelnetwerk
Heerlen Live. Dergelijke projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele lente en dynamiek
in Parkstad-centrum.

Oranje Nassaustraat laten herleven
Deze straat, van oudsher de mooiste winkelstraat van
Heerlen die ook vele Parkstedelingen aantrok, krijgt
een facelift, zodat Heerlenaren weer trots worden op
hun Oranje Nassaustraat. Zij wordt opnieuw bestraat,
met een duidelijkere identiteit als kwalitatieve winkelen flaneerstraat. De gemeente Heerlen investeert hier
in 2010 ca. € 1 miljoen in.
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5.5. Arbeidsmarkt en Onderwijs
De uitdaging
Een beroepsbevolking die in kwalitatief opzicht (samenstelling) en in kwantitatief opzicht (omvang) beantwoordt aan de verwachtingen van het bedrijfsleven, is een belangrijke factor in het behouden en
aantrekken van economische bedrijvigheid (vestigingsklimaat). Een vitale (regionale) economie steunt
op een effectief arbeidsmarktbeleid en is tegelijkertijd
voedingsbodem voor dat arbeidsmarktbeleid. Deze
sterke wisselwerking maakt dat krimpregio’s het risico
lopen om in een neerwaartse spiraal te komen van
een zichzelf steeds versterkende krimp.
De arbeidsmarkt in Parkstad Limburg kenmerkt
zich door een structurele mismatch tussen vraag en
aanbod, een structureel hoge werkloosheid en een
lage participatiegraad. Dit zijn algemene problemen,  
niet uniek voor een krimpregio. Wel wordt Parkstad
Limburg bij het aanpakken van deze arbeidsmarktvragen geconfronteerd met het vergrootglaseffect van
krimp. Door krimp en de arbeidsmarktproblematiek
trekken de hoger opgeleide, initiatiefrijke leden van de
beroepsbevolking bovengemiddeld weg, hetgeen de
bevolkingsdaling weer verder aanjaagt. De structurele
mismatch neemt dus toe waardoor de opgave om het
kwalificatieniveau van de beroepsbevolking beter te
laten aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven,
eveneens groeit. Bovendien maakt de mismatch op
de arbeidsmarkt de regio potentieel minder aantrekkelijk voor (nieuwe) bedrijven als vestigingsregio. Dit
jaagt niet alleen het wegtrekken van de hoger opgeleiden verder aan maar ook de werkloosheid.
Op het terrein van onderwijs zijn de effecten van krimp
voelbaar op het vlak van de huisvesting, de kwaliteit
en diversiteit van het onderwijsaanbod en het onderwijzend personeel. De kosten voor huisvesting dalen
minder snel dan het aantal leerlingen terwijl de bekostiging sterk aan het leerlingaantal is gerelateerd.
Het dalend leerlingaantal roept vragen op over het in
stand kunnen houden van schoollocaties. De diversiteit van het onderwijsaanbod (m.n. beroepsrichtingen
in het VMBO) komt onder druk te staan bij dalende
leerlingaantallen. Kan de kwaliteit en diepgang van
het aanbod worden gegarandeerd wanneer de basis
steeds verder versmalt (bijv. 1 docent per vakgebied)?
Daarmee samenhangend dient een afweging te worden gemaakt over de voor- en nadelen van concentraties en regionale spreiding (kwaliteit, kosten, wijkfunctie, mobiliteit, enz.).
Door het dalend leerlingaantal neemt de vraag naar
onderwijzend personeel af. In combinatie met de vergrijzing, stagneert daarmee de natuurlijke doorstroom
en verversing van het onderwijzend personeel. Op dit
moment is er potentieel sprake van een overschot aan
leerkrachten maar kunnen straks, wanneer de ‘prop’
van de babyboom is uitgestroomd nog voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten worden
aangetrokken bij een krimpende beroepsbevolking?
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Hoofdlijnen van de aanpak
Het centrale uitgangspunt van de strategie op het vlak
van arbeidsmarkt en onderwijs is het realiseren van
een structurele kwaliteitsslag. In het onderwijs omdat
bevolkingsdaling de kwaliteit zwaar onder druk zet; in
de beroepsbevolking omdat het gevraagde competentieniveau steeds hoger wordt en de beroepsbevolking
laaggeschoold is; en in het regionale arbeidsmarktinstrumentarium omdat de opgave complexer wordt en
meer maatwerk nodig is. De ambitie is te komen tot:
●
●

een sterke kennis- en onderwijsinfrastructuur, als
drager voor de innoverende kracht van de regio;
en
een goed opgeleide, beroepsbevolking, als aanjager van een dynamische regionale economie.

Deze kwaliteitsslag kan alleen worden gemaakt door
een langdurig aanhoudend investeringsbeleid.  Deze
investeringen moeten de benodigde kritische massa
creëren als basis voor het aanjagen van innovatie
en ontwikkeling. Het is daarbij van belang steeds te
focussen op een schaalniveau, passend bij de uitdaging. Clustering en concentratie moeten in evenwicht
zijn met kwaliteiten als maatwerk, bereikbaarheid, relatieve nabijheid en laagdrempeligheid.
De komende jaren wil Parkstad Limburg samen met
de maatschappelijke partners uit onderwijs en bedrijfsleven de uitdagingen op het vlak van arbeidsmarkt en onderwijs aanpakken via een inzet op de
volgende vier hoofdlijnen:
A. realiseren van een evenwichtige onderwijsspreiding in relatie tot de 
herstructureringsvisie 
B. doorontwikkeling van de regionale 
infrastructuur voor kennis, onderwijs en scholing
C. investeren in de competentieontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking 
D. optimalisering inzet van de regionaal 
beschikbare beroepsbevolking 

A. realiseren van een evenwichtige onderwijsspreiding in relatie tot de herstructureringsvisie
Het dalend leerlingenaantal in de Stadsregio Parkstad
Limburg heeft ook zijn weerslag op de scholen in de
regio. Een ontwikkeling die er toe zal leiden dat het
aantal schoollocaties afneemt. Daarbij ontstaan vragen over de regionale spreiding, de bereikbaarheid
van onderwijsvoorzieningen, het effect daarvan op de
mobiliteitsbehoefte en de impact op de leefbaarheid
daar waar er ook sprake is van een wijkfunctie.
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B. Doorontwikkeling van de regionale 
Infrastructuur voor kennis, onderwijs en scholing
Een sterke infrastructuur voor kennis, onderwijs en
scholing is cruciaal voor de economische en maatschappelijke vitaliteit van de regio:
● Een positieve impact op het vestigingsklimaat
voor het behouden en aantrekken van bedrijven
en mensen
● Sterk ondersteunend naar het innoverend vermogen van bedrijven
● Een voorwaarde voor het upgraden van de (toekomstige) beroepsbevolking
Deze doelstelling wordt geoperationaliseerd langs de
volgende actielijnen:
● Ontwikkeling van specialistische kennis- en innovatiecentra, gekoppeld aan de economische speerpunten
● Versterken van de kwaliteit en samenhang binnen
de regionale onderwijsinfrastructuur (doorlopende
leerlijnen; structuurdoorbrekende maatregelen binnen onderwijs; investeren in professionele ontwikkeling leerkrachten)
C. Competentieontwikkeling van de beroepsbevolking
Een beroepsbevolking die in kwalitatief opzicht beantwoordt aan de verwachtingen van het bedrijfsleven, is
een belangrijke factor in het behouden en aantrekken
van economische bedrijvigheid (vestigingsklimaat).
Het gemiddelde kwalificatieniveau van de beroepsbevolking in Parkstad Limburg is laag. Hoger opgeleiden
trekken meer dan gemiddeld weg uit de regio. Een
brede benadering is nodig. Zowel werkenden als niet
werkenden en alle leeftijden moeten worden bereikt,
om zo een brede laag in de beroepsbevolking naar
een mbo-niveau te tillen. Op termijn moet de beroepsbevolking in de regio sterk zijn op MBO+ en HBO niveau.
Deze doelstelling wordt geoperationaliseerd langs de
volgende actielijnen:
● Ontwikkelen van een integrale visie op onderwijs en
competentieontwikkeling in de regio;
● Versterken van de regionale expertise op vlak van
competentie-ontwikkeling, scholing, evc, enz;
● Ontwikkelen van een regionaal Scholingsfonds of
Employability Fonds (bundeling geldstromen voor
scholing werkenden, werkzoekenden en beroepsonderwijs);
● Talentontwikkeling voor lerenden en werkenden.
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D. Optimalisering inzet regionaal beschikbare beroepsbevolking
Bij een krimpende beroepsbevolking is het van groot
belang dat een zo groot mogelijk aandeel van de
potentiële beroepsbevolking daadwerkelijk participeert op de arbeidsmarkt. In de Stadsregio Parkstad
Limburg is de participatiegraad laag, zodat de krimp
deels kan worden opgevangen door de actieve deelname te bevorderen. Daarnaast wil de regio ook
maatregelen nemen om tot een betere benutting te
komen van haar specifieke ligging ten opzichte van de
regio Aken. Ontsluiting van de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt geeft toegang tot een ruimer potentieel
aan goed opgeleide arbeidskrachten.
Deze doelstelling worden geoperationaliseerd langs
de volgende actielijnen:
● Verhogen van de participatiegraad via een maatwerkbenadering
● Ontsluiting grensoverschrijdende arbeidsmarkt
De belangrijkste concrete projecten en acties in
2010 - 2011
A. realisatie van een evenwichtige onderwijsspreiding in relatie tot de herstructureringsvisie
De afgelopen jaren zijn in Parkstad al door alle betrokken partijen al stappen gezet om de gevolgen van
krimp in het onderwijs op te vangen. Zo is het aantal
basisscholen van het grootste schoolbestuur voor primair onderwijs in de regio al van 75 locaties naar het
huidige aantal van 59 locaties teruggebracht, een daling van 20%. Daarmee is een groot deel van de herstructureringsopgave van de onderwijshuisvesting in
het basisonderwijs uitgevoerd. Ook in het voortgezet
onderwijs hebben al ingrepen plaatsgevonden. Het
Charlemagne College bijvoorbeeld is in 2009 voortgekomen uit een fusie van 2 scholen voor voortgezet
onderwijs (Kerkrade en Landgraaf)
De implementatie van de herstructureringsvisie wonen via de wijkenaanpak is het concrete aanknopingspunt voor het tot stand brengen van een evenwichtige
spreiding. Op niveau van de concrete wijkontwikkelingsplannen komen ook de vragen aan bod over de
huisvesting van het primair onderwijs. Op dat niveau
zullen de betrokken onderwijsbesturen samen met de
betrokken gemeente en andere bij de wijkontwikkeling betrokken partijen keuzes moeten maken om tot
een goed evenwicht te komen, waarbij kwaliteit van
onderwijs, betaalbaarheid van voorzieningen en de
leefbaarheid en sociale functie van de basisschool in
een buurt in hun onderlinge samenhang zijn bekeken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reeds opgedane
kennis en ervaring in de regio en ook de verschillende
onderzoeken die al zijn uitgevoerd.
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Op regionaal niveau zal vooral in beeld worden gebracht hoe de verschillende plannen zich tot elkaar
en de omliggende wijken verhouden. Op die manier
moet vroegtijdig worden gesignaleerd waar en in welk
opzicht zich mogelijk conflicterende ontwikkelingen
lijken af te tekenen. Hierbij ligt het voor de hand dat
het met name situaties betreft waarbij meerdere gemeenten en/of schoolbesturen betrokken zijn. Op die
manier kan in een vroeg stadium door de betrokken
gemeenten en schoolbesturen een gezamenlijk heroverwegingsproces in gang worden gezet.
B. Doorontwikkeling van de regionale 
Infrastructuur voor kennis, onderwijs en scholing
Projecten als de Solar Academy (Opleidingen voor
werknemers in de zonneceltechnologie), de Wijk van
Morgen en Ribuilt10 zijn ankerpunten voor de noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op het vlak van kennisontwikkeling, innovatie en
opleiding. Bakens van vertrouwen in het vermogen
van de Stadsregio Parkstad Limburg om succesvol
de transformatie naar dynamische en vitale regio te
doorlopen.
► Solaris (zie 5.3.1)
Samen met ECN, Liof en de provincie Limburg wordt
gewerkt aan het ‘doen landen’ op de Open Campus
Avantis van een R&D Instituut (Werktitel: Solaris). Dit
R&D instituut moet niet alleen een innovatie-impuls geven aan de zonne-energie bedrijven in de regio maar
ook de kennislijn Hogeschool Zuyd -RWTH-IMEC op
het terrein van de nieuwe energie versterken.
► Onderwijsboulevard: Campus Xperience Parkstad
(zie 5.3.5.)
ROC Arcus college, Hogeschool Zuyd, Open
Universiteit Nederland en Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg hebben vergaande plannen
ontwikkeld om een voor Nederland uniek Xperience
Parkstad te realiseren.





De Solar Academy BV is een initiatief van ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) i.s.m. de NV Industriebank,
LIOF en Solland Solar Energy BV. Het biedt praktijkgerichte
en theoretische opleidingen aan voor operators, ingenieurs
en managers die werken in de zonnecelindustrie (productie van zonnecellen, zonneceltoepassingen en het gebruik
van zonne-energie). De Solar Academy is complementair
aan de breder georiënteerde opleiding op het gebied van
energie bij de RWTH, Hogeschool Zuyd en de MBO opleidingen.
De Wijk van Morgen is een project van de Hogeschool Zuyd
i.s.m. het ROC Arcus College, waar studenten kunnen werken aan bouwkundige projecten waarin duurzaamheid en
nieuwe energie concreet worden toegepast.
Kennis Instituut voor Duurzaam Bouwen gekoppeld aan de
Hogeschool Zuyd

10
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De integrale afstemming van onderwijs, bedrijfsvoering, locatie en stad, vormt het Xperience Parkstad;
een zeer dynamische omgeving, waar iedereen zijn
of haar talenten zal ontdekken en ontwikkelen, waar
nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en
waar voor iedereen, op elk moment in zijn of haar
leven en carrière, de mogelijkheid aanwezig is voor
her-, bij- en omscholing.
Xperience Parkstad is door haar omvang en haar
unieke samenstelling in staat om een significante rol
te spelen in regionale en internationale netwerken.
Xperience Parkstad wordt dan ook nadrukkelijk gepositioneerd als de 5de kenniscampus in EGTS-Stadsregio
Parkstad Limburg – Städteregion Aachen. Xperience
Parkstad is ook een energie-autarkische voorziening
als duurzaamheidsvoorbeeldproject (link naar de Open
Campus Avantis en het thema Nieuwe Energie)
► Zorgacademie (projectperiode is 2009 – 2011)
De Zorgacademie Parkstad Limburg wordt gerealiseerd in het gebied dat wordt aangeduid als de zorgvallei, gelegen tussen drie zorginstellingen (Atrium
MC – ziekenhuis, Mondriaan -GGZ, Sevagram-V&V).
Het concept van de Zorgacademie bestaat uit drie onderdelen:
● Zorginnovatie
● Onderwijsinnovatie
● Skillslab: onderwijs- en zorginnovatie komen samen
in het skillslab, de leer- en trainingsplek
De doelstellingen van de Zorgacademie zijn als volgt
geformuleerd:
● Opleiding en scholing op maat
o Afstemmen van opleidingsbehoeften op de beroepscompetentieprofielen van de zorginstellingen
o Genereren van voldoende instroom van voldoende
niveau (initiële opleidingen, zowel jongeren, zij-instromers, uitkeringsgerechtigden, enz.)
o “Upgraden” van zittend personeel (Leven Lang
Leren)
● Zorginnovatie versnellen;
● Interactie tussen zorg- en onderwijsinnovatie
o Incorporatie van zorginnovatie in opleiding en scholing
o Versnellen van zorginnovatie in zorginstellingen
Concreet zullen in 2011 de volgende resultaten zijn
behaald:
● De inrichting van een EVC-centrum (erkenning verworven competenties)
● Een set van maatwerkmodules die in een combinatie van afstandsleren (in een virtuele leeromgeving)
en ´klassiek´ leren worden aangeboden (blended
learning)
● Een systeem van aantrekkelijk flexibel vraaggestuurd maatwerkonderwijs
● Een ‘Portal Zorgacademie Parkstad’, waaraan maatwerk opleidingsmodules (m.n. blended learning),
elektronische portfolio’s, vacaturesites, kennisdatabanken, virtuele assessments en ondersteuningssystemen gekoppeld kunnen worden
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De financiering bestaat uit eigen investering van de
partners (Atrium MC, Mondriaan, Sevagram, OU
Nederland, Hogeschool Zuyd en ROC Arcus College),
subsidies van Parkstad Limburg, de Provincie Limburg
en het Hoger Platform Beroepsonderwijs (HPBO).
De projecten Xperience Parkstad en Zorgacademie vormen ook de basis voor één van de experimenten die door
Parkstad Limburg zijn ingediend in het kader van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met
Kwaliteit’.
Binnen dat experiment worden concreet de volgende aspecten opgepakt:
●
Ontwikkelen van doorlopende leerlijnen
●
Leven lang leren
C. Competentie-ontwikkeling beroepsbevolking:
Al enige jaren wordt in Parkstad Limburg gewerkt
aan het aanpakken van de structurele mismatch op
de arbeidsmarkt. Samen met de onderwijspartners is
ingezet op een optimale benutting van de mogelijkheden die de projectdirectie Leren en Werken (min.
SZW) biedt om duale trajecten voor werknemers
en werkzoekenden te realiseren. Langs deze weg
zijn de afgelopen 2 jaar (2008 – 2009) in Parkstad
Limburg 1250 opleidingstrajecten gerealiseerd. Voor
2010 is ingezet op 1800 scholingstrajecten. Via het
sectorconvenant Zorg, Onderwijs en Arbeidsmarkt
(2007) is werkgemaakt van scholing in de zorgsector in Parkstad Limburg (400 extra scholingstrajecten
in 2008 – 2009). Op Zuid-Limburgse schaal is een
convenant afgesloten voor de procesindustrie. In
Parkstad Limburg zijn in dat verband eveneens 80 extra scholingstrajecten gerealiseerd.

D. Uitbreiden beschikbare beroepsbevolking

► Leven Lang Leren in Limburg
(projectperiode 2010-2011)

●

In 2008/ 2009 heeft de voorbereiding van het project
Servicecentrum Leven Lang Leren Limburg (SCLLLL) plaatsgevonden. Het project beoogt het ontwikkelen en verankeren van de noodzakelijke expertise
en instrumenten om leven lang leren daadwerkelijk
mogelijk te maken voor grote aantal werknemers en
werkzoekenden. Het project is opgedeeld in 5 werklijnen:

► Ontsluiting grensoverschrijdende arbeidsmarkt

●
●
●
●
●

Hierbij wordt ook aangehaakt op de projecten die
in het kader van het grensoverschrijdend openbaar
vervoer worden gerealiseerd. Een verbeterde bereikbaarheid van de grensregio (Städteregion Aachen) is
een van de cruciale randvoorwaarden voor het daadwerkelijk ontsluiten van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Vergelijken en afstemmen EVC procedures
Actief loopbaanmanagement
Flexibilisering onderwijs
Virtueel Leernetwerk
ePortfolio

Betrokken partijen zijn: OU Nederland, Hogeschool
Zuyd, ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh.
De totale kosten voor de projectperiode zijn
€1.700.000 en worden gedekt door eigen inbreng van
de partners en subsidies van Parkstad Limburg, provincie Limburg, Technocentrum Limburg en EFRO.
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► Bevordering participatie
●
●
●

o
o
o
o
●

●
●
●

Mensen op een hoger niveau brengen op de participatieladder (bijzondere aandacht voor vrouwen)
Mensen doen mee naar vermogen (variërend van 1
tot 10 dagdelen per week)
Komen tot een integrale en ontschottende aanpak;
zowel aan de mens en de middelenkant alsook aan
de kant van de diverse werksoorten, in projectvorm
geclusterd in de volgende programmalijnen
Toezicht en ondersteuning
Beheer en onderhoud
Individuele zorg en welzijn
Dienstverlening
Voorkomen van terugval en uitval uit het arbeidsproces van mensen die als de economie weer aantrekt,
echt nodig zijn
Een aanpak waarbij de regie- en resultaatsturing
nadrukkelijk bij de gemeente ligt

Project Slide 2008-2010: Investeren in Duits taalonderwijs in het VO en internationale stages
Project Onderwijs Netwerk Ondernemen - Denk,
Durf en Doe: Euregionaal ondernemerschap
Ontwikkeling werklijn binnen de EGTS met
Städteregion Aachen
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bron: Internationale Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land
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6. Verbindend element tussen herstructurering en
economische structuurversterking
De strategie op weg naar het beeld ‘Parkstad Limburg
2040: een duurzaam vitale regio’ is een integrale strategie. De realisatie van de programmalijnen opgenomen in de pijlers Herstructurering en Economische
structuurversterking moet dan ook in nauwe onderlinge samenhang en wisselwerking plaatsvinden.
Om deze integraliteit in de uitvoering te ondersteunen,
brengen wij een verbindend element in de vorm van
een proces aan. Dit proces moet niet alleen de concreet bij de uitvoering van de diverse programma’s en
projecten betrokken partners verbinden. Het moet ook
voor de burgers en andere geïnteresseerde partijen
een platform bieden om de ontwikkelingen te volgen
en zich actief te engageren in het transformatieproces. Op die manier wordt het transformatieproces als
positieve ontwikkeling verankerd in het collectieve
bewustzijn van Parkstad en draagt het zo bij aan het
tot stand brengen van een positieve identificatie: dit is
wat wij realiseren, wij zijn Parkstad!
Als middel om dit proces te kunnen vormgeven en
over een periode van tien jaar tot resultaat te laten
komen is gekozen voor de IBA, de Internationale
BauAustellung.

6.1. Internationale BauAustellung - IBA
Parkstad Limburg staat de komende twee decennia
voor een enorme transformatieopgave tengevolge
van de demografische ontwikkeling. Parkstad Limburg
heeft hierbij voor een kwalitatieve herstructureringsstrategie en -programma gekozen: van meer naar beter. In de komende drie decennia worden er processen
in werking gezet waarbij door middel van selectieve
ingrepen kwantiteit plaats zal maken voor kwaliteit.
De geschiedenis leert ons echter dat elk langdurig
stedelijk- of regionaal ontwikkelingsprogramma binnen een overzichtelijk tijdsbestek óók successen en
ijkpunten nodig heeft. Programma’s alleen bezitten
zelden het vermogen optimisme en enthousiasme op
te wekken die nodig zijn voor een breed en langdurig
draagvlak en om de beoogde doelen en de beoogde
kwaliteit te bereiken.
Tevens zal er bij een transformatieopgave met een
omvang zoals de stadsregio Parkstad Limburg die
kent alles aan gedaan moeten worden om alle krachten in die regio te mobiliseren. Deze krachten zullen
gebundeld moeten worden om vervolgens samen te
werken aan de transformatieopgave. Er kan hierbij
gedacht worden aan lokale bestuurders, marktpartijen, onderwijs- en zorginstituten en niet te vergeten
de inwoners van de stadsregio Parkstad Limburg. Om
te zorgen voor de benodigde synergie tussen de bovengenoemde partijen zal de krimp en de noodzaak
tot transformeren en samenwerken op een positieve
en heldere manier gecommuniceerd moeten worden.
Een Internationale BauAusstellung lijkt daarvoor het
geschikte instrument.
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De stadsregio Parkstad Limburg is zich bewust van
het feit dat zij een demografische voorsprong heeft
op de rest van Nederland. Parkstad Limburg is samen
met de regio’s Zeeuws-Vlaanderen en NoordoostGroningen een van de regio’s waar de bevolkingsdaling zich nu al op een significante schaal manifesteert. In de toekomst zal echter 60 procent van de
Nederlandse gemeenten te maken krijgen met een afnemende bevolking. Deze demografische voorsprong
houdt niet alleen in dat Parkstad Limburg voorop loopt
wat betreft de bevolkingsafname maar ook wat betreft
het anticiperen en reageren op, en het counteren van
deze bevolkingsafname. Parkstad Limburg neemt
dan ook haar verantwoordelijkheid om haar kennis en
kunde omtrent hoe om te gaan met een krimpende
bevolking te delen met andere gemeenten en regio’s
in Nederland. Een Internationale BauAusstellung
heeft bewezen een goed podium te zijn om specifieke kennis omtrent regionale transformatieprocessen
naar buiten toe te ventileren. Aan de hand van een
IBA tracht de stadsregio Parkstad Limburg onder andere haar rol van laboratoriumfunctie op een goede
manier in te vullen.
Kortom, met de doorvoering van een IBA creëert de
Stadsregio Parkstad Limburg een podium waarop de
kwaliteiten en competenties in het oplossen van herstructureringsvraagstukken kunnen worden getoond,
aan de hand van voorbeeldprojecten op internationaal
niveau.

6.2. Wat is een Internationale
BauAusstellung?

Een Internationale BauAusstellung, kortweg een
IBA, is een van oorsprong Duits fenomeen dat zijn
intrede maakt in het jaar 1901 (IBA Darmstadt’s
Mathildenhöhe). Een directe vertaling van het Duits
naar het Nederlands levert de woorden Internationale
Bouw Tentoonstelling op. Het woord tentoonstelling
is in deze echter misleidend. Een IBA moet namelijk
niet gezien worden als een tentoonstelling in de traditionele zin van het woord. Het is geen fysieke tentoonstelling waar je een entreekaartje voor koopt, een
toegangspoortje doorloopt en vervolgens in een expositieruimte kunt kijken naar objecten. Een IBA daarentegen, is een instrument dat met nieuwe ideeën
en projecten in de economische, sociale en culturele
sector economische zwakke steden of regio’s tracht
om te vormen tot economisch sterke en vitale gebieden. Een IBA is een in tijd begrensd ontwikkeltraject
en structuurprogramma dat brede belangstelling en
verwachtingen schept, de spanning met betrekking tot
het resultaat opbouwt en voor een langere periode de
focus richt op een gebied. Daarnaast zijn IBA’s imagoversterkend en zijn ze een krachtig marketinginstrument. Zo is het Ruhrgebied er in anderhalf decennium
in geslaagd het beeld van een structuurzwak gebied
en het lelijke eendje onder de Duitse regio’s te laten
kantelen naar een aantrekkelijke en kansrijke regio. In
de regel worden IBA’s dus aangegrepen om bedreigingen in kansen om te vormen.
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Uniek aan het fenomeen IBA is dat het geen vastgestelde inhoud heeft en niet is ingebed in een vooraf
bepaalde structuur. De traditie heeft het begrip echter
de betekenis gegeven van een werkplaats voor een
gebied waar innovatie en transformatie gewenst is.
Doordat een IBA vormvrij is en geen vastgestelde inhoud heeft zijn er door de decennia heen allerlei soorten IBA’s georganiseerd en is het fenomeen IBA onderhevig geweest aan evolutie. Een gemeente of regio
beslist doorgaans zelf of ze een IBA wil organiseren
en welk thema of concept zij daaraan verbindt. Dat
thema of concept is een afgeleide van de stedelijke of
regionale problematiek waaraan die stad of regio haar
transformatie op gebaseerd heeft. Zo heeft de enorme
afname van de bevolking in Oost-Duitsland geleid tot
de IBA Stadtumbau-Ost en heeft het wegtrekken van
de zware industrie in het Ruhrgebied ervoor gezorgd
dat daar de IBA-Emscherpark georganiseerd werd.
Ter verduidelijking van het begrip IBA geven wij hieronder een voorbeeld uit de praktijk. Andere bekende
voorbeelden zijn IBA Emscherpark ’89-’99 en IBA
Fürst-Pückler-Land ’00-‘10
IBA Stadtumbau-Ost ’02-‘10
De regio Sachsen-Anhalt, gelegen in Oost-Duitsland,
heeft sinds de val van de muur te maken met een
enorme bevolkingsdaling. Sinds 1989 heeft SachsenAnhalt maar liefst 14 procent van haar populatie verloren. Volgens de statistieken telde Sachsen-Anhalt
in het jaar 2006 nog 2.44 miljoen inwoners. Tegen het
jaar 2011 zal dit aantal verder gedaald zijn naar net
iets boven de 2,3 miljoen inwoners.
Het proces van bevolkingsdaling zorgt ervoor dat er
een nieuw discours moet ontstaan, wil men de vraagstukken die er ontstaan op onder andere de gebieden
van educatie, economie, landschap, identiteit en wonen op de langere termijn kunnen oplossen. Om die
reden besloot de regio Sachsen-Anhalt in 2000 om
een IBA te organiseren. Het doel van deze IBA was
het opbouwen van praktische kennis op het gebied
van stedelijke ontwikkeling in een situatie van krimp.

Het werk van de IBA in Sachsen-Anhalt legt de focus
op het ondersteunen van de participerende steden bij
het realiseren van hun ideeën. Methoden daarbij zijn
onder andere processen van burgerparticipatie, publieke activiteiten en architectonische en kunstzinnige
ingrepen in de gebouwde omgeving.
Om dat te bewerkstelligen worden er innovatieve methoden ontwikkeld op het gebied van financiering, gebiedsmanagement en ruimtelijke ordening. Op deze
manier kunnen steden die te maken hebben met een
significante bevolkingsdaling voorzien worden van oplossingen waarmee ze die krimp kunnen aanpakken.

6.3. IBA Stadsregio Parkstad Limburg
Parkstad Limburg bevindt zich op dit moment op een
omslagpunt waarbij de focus verschuift van het maken van beleid en visies naar het uitvoeren daarvan.
In dat perspectief is het gewenst de transformatieopgave te thematiseren aan de hand van een instrument
dat op een creatieve en innovatieve manier oplossingen en antwoorden kan bieden voor de vraagstukken
waarmee de regio op dit moment en de toekomst te
maken heeft. Deze vraagstukken, ten gevolge van de
bevolkingsdaling, spelen zich bijvoorbeeld af op het
gebied van de openbare ruimte, burgerparticipatie,
herstructurering van de woningmarkt, vormen van
identiteit etc. Een kijkje over de grenzen heeft ons laten zien dat zo een instrument bestaat. De IBA is een
beproefd instrument dat zijn waarde heeft bewezen
bij het transformeren van steden en regio’s en van
absolute meerwaarde kan zijn voor het transformatieproces in de stadsregio Parkstad Limburg. De vraag
die dan rest is welke vorm een IBA moet aannemen
en welke doelen het moet dienen.

Daarbij worden projecten en strategieën ontworpen
om kleine en middelgrote steden waarvan de bevolking afneemt te versterken op economisch, sociaal
en cultureel gebied. Van de in totaal 19 steden die
deelnemen aan de IBA Sachsen-Anhalt zijn profielen
ontwikkeld op basis van de regionale en lokale kwaliteiten. Op die manier probeert men kwalitatieve groei
te bewerkstelligen aan de hand van projecten die toekomstbestendig zijn.
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Doelstellingen IBA Stadsregio Parkstad Limburg
In het voorliggende Regioprogramma benoemt de
Stadsregio Parkstad Limburg haar ambities op de
korte, middellange en lange termijn. Het organiseren van een IBA zal er mede voor moeten zorgen dat
deze ambities worden waargemaakt en tracht dat te
bewerkstelligen door het opstellen van de volgende
doelstellingen:
1)

Dienen als vliegwiel voor de transformatieopgave
Een IBA kan dienen als instrument waarmee de transformatieopgave en de urgentie daarvan op een duidelijke en heldere manier gecommuniceerd kan worden
naar alle betrokken partners in de regio. Op die manier
wordt er getracht het proces van de transformatie te
versnellen. Het markeren van een duidelijk startpunt
kan als een katalysator werken voor de economische
structuurversterking en de herstructurering van de
woningmarkt.
2)

Zorgen voor synergie tussen de afzonderlijke beleidsvelden
Het orgaan Parkstad Limburg is actief op drie beleidsvelden te weten Economie, Ruimte & Mobiliteit
en Wonen. Op deze drie terreinen is de laatste jaren
ontzettend veel werk verzet waarbij er niet altijd kruisbestuiving heeft plaatsgevonden tussen de beleidsvelden. Dat is een bewuste keuze geweest aangezien
de urgentie van de problematiek om snel handelen
vraagt. Nu de beleidsjaren voor een groot deel achter de rug liggen en de focus komt te liggen op de
uitvoering van het beleid dient er meer aandacht te
worden geschonken het integrale karakter van de
transformatieopgave. De IBA’s die in het verleden zijn
georganiseerd hebben aangetoond een goed podium
te zijn waarop actoren werkzaam in verschillende beleidsvelden elkaar kunnen vinden. Projecten die onder de “IBA-vlag” zullen vallen, zullen per definitie een
integraal karakter moeten dragen.
3)

Het accent leggen op kwaliteit, creativiteit en innovatie
Krimp is een relatief nieuw fenomeen in Nederland en
brengt gevolgen met zich mee op allerlei vlakken. Het
politieke en economische denken is echter nog steeds
gericht op de groei van de bevolking. Daarom zullen
er nieuwe methoden en technieken ontwikkeld moeten worden om de slag van kwaliteit naar kwantiteit te
maken. Aan de hand van een IBA kunnen creativiteit
en innovatie gestimuleerd worden.
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4)

Dienen als positieve communicatiedrager 
naar de inwoners van Parkstad en het bevorderen van burgerparticipatie
Nu de omslag van beleid naar uitvoering gemaakt
zal worden, is het tijd om de inwoners van Parkstad
Limburg nog meer te betrekken bij het transformatieproces. Er zal duidelijk naar de burgers gecommuniceerd moeten worden wat er gaat gebeuren en waarom. Een IBA zal het transformatieproces een gezicht
geven en op een positieve manier naar buiten trachten te brengen. Tevens zullen er projecten opgezet
worden die de burgerparticipatie moeten vergroten.
5)

Het imago en de bekendheid van, en de 
identificatie met de regio sterk verbeteren
Met het verdwijnen van de mijnindustrie uit ZuidLimburg in de jaren ’60 is een niet alleen een economische drager verdwenen. De mijnen hebben
decennia lang het sociale en culturele leven in de
Stadsregio Parkstad bepaald. Het gat dat met het sluiten van de mijnen achterbleef is nooit echt opgevuld.
De IBA heeft in Duitsland bij vergelijkbare situaties
(bv. Ruhrgebied) aangetoond er perfect in geslaagd
te zijn de bevolking te voorzien van een hernieuwde
trots. Daarnaast heeft een IBA de kwaliteiten om de
regio ook nationaal beter op de kaart te zetten. De IBA
moet daarbij het instrument worden om de opgedane
kennis in Parkstad Limburg op het gebied van krimp
te delen met de rest van Nederland.
6)

Het versterken van het investeringsklimaat
Indien er op een positieve manier wordt gesproken
over de Stadsregio Parkstad Limburg en hoe zij de
bevolkingsdaling aanpakt kan dat betekenen dat
het imago van de regio een positieve impuls krijgt.
Een IBA moet investeerders laten zien dat Parkstad
Limburg een regio is met ontzettend veel kwaliteiten
waar investeringen de moeite waard zijn.
7) Het binden van partners
Parkstad Limburg staat aan de vooravond van een
enorm transformatieproces. Dit proces zal decennia
in beslag nemen. Het is dus zeer gewenst om alle partijen die actief zijn in deze regio ervan bewust te maken dat ook zij deel uit maken van dit proces. Ook zij
kunnen en moeten bouwen een vitale en dynamische
toekomst voor de regio. Het organiseren van een IBA
houdt mede in dat alle partners gemobiliseerd en tevens gecommitteerd worden aan het transformatieproces.
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6.4. Proces
Reeds in april 2009 heeft er een werkbezoek plaatsgevonden aan de regio Sachsen-Anhalt in OostDuitsland. Sachsen-Anhalt heeft in 2002 IBA opgestart
die in 2010 afgesloten zal worden. Het hoofdthema
was krimp waarmee de vergelijking met de stadsregio
Parkstad Limburg snel gemaakt is. Vanuit Parkstad
waren enkelen bestuurders en stakeholders (o.a.
Topteam Krimp) aanwezig om te kijken hoe de organisatie van een IBA in elkaar steekt en welke effecten
de IBA en de IBA-projecten tot nu toe hebben gehad
voor de participerende steden.  
Het werkbezoek aan Sachen-Anhalt heeft het enthousiasme over de IBA als mogelijke “kapstok” voor de
transformatieopgave niet weggenomen. Integendeel,
begin 2010 is er een offerteaanvraag opgesteld met
daarin het verzoek voor een haalbaarheidsstudie voor
een IBA in Parkstad Limburg. De haalbaarheidsstudie
bestond uit drie componenten, te weten:
● Conceptontwikkeling: een eerste aanzet voor een
eventueel conceptuele richting voor een IBA in
Parkstad Limburg.
● Creëren van draagvlak: de betrokken partners in de
regio peilen, informeren en enthousiasmeren over
een mogelijke IBA
● Randvoorwaarden voor succes: onderzoek naar de
randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn wil een
IBA kans van slagen hebben. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan financiële middelen, organisatorische mogelijkheden en de bereidheid tot
samenwerking.

Indien alles volgens de vooraf opgestelde planning
verloopt zal het uiteindelijke startschot van de IBA
plaatsvinden in 2012.
Rol en bijdrage Rijksoverheid
De ervaringen die binnen de IBA Parkstad Limburg
worden opgedaan rondom anticiperen en acteren op
krimp, kan een raamwerk bieden voor de rest van
Nederland dat in een later stadium ook met krimp te
maken krijgt. Om die reden is de IBA Parkstad van
nationaal belang.
De Rijksoverheid wordt gevraagd een actieve rol te
spelen bij zowel het opstarten als het uitvoeren van
de IBA. In de integrale gebiedsontwikkeling zal de
samenwerking met en coördinatie tussen de verschillende ministeries (Vrom, OCW, LNV en EZ) noodzakelijk zijn, net als de financiële bijdragen die het Rijk
zal moeten leveren. Om daarin gecoördineerd op te
kunnen treden zullen de met het Rijk afgestemde programmering en financieringsvoorstellen over de periode tot en met 2020 onderwerp moeten zijn van het
MIRT-overleg.

Er zijn vier bureaus gevraagd een offertevoorstel in
te dienen. Na de beoordeling van de offertes is de
opdracht uiteindelijk gegund aan bureau Berenschot.
Medio april is er gestart met de uitvoering van het onderzoek. De verwachting is dat na het zomerreces de
resultaten bekend zullen zijn.
Wat gaan we in 2010-2011 doen voor de IBA?
Het jaar 2010 zal in het teken staan van de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek. Uit het onderzoek zal moeten blijken wat de slagingskansen zijn
voor een IBA in de Stadsregio Parkstad Limburg.
Onderdeel van de opdracht die bureau Berenschot
gegund is, is ook het ontwerpen van een werkatelier
voor de IBA. Indien uit de haalbaarheidsstudie naar
voren komt dat een IBA inderdaad het geschikte instrument is voor Parkstad Limburg zal er een concretiseringsslag gemaakt moeten worden. Dat houdt in dat
2011 in het teken zal staan van het vormgeven van de
IBA. Daarbij moet gedacht worden aan het ontwerpen
van een hoofdthema en concept, het vormgeven van
de organisatiestructuur, het selecteren van projecten,
het organiseren van de financiën enz. Deze werkgroep zal zes tot negen maanden in beslag nemen.
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7. Kaders voor de uitvoering
7.1. Maatschappelijke effecten,
indicatoren en programmalijnen
De overkoepelende lange termijn doelstelling van
het Regioprogramma luidt:
Het tot stand brengen van een duurzaam economisch
vitale en welvarende regio met een nieuw stabiel
demografisch evenwicht. Een stabiel demografisch
evenwicht veronderstelt dat de bevolking zich naar
omvang heeft gestabiliseerd (rond de 220.000 inwoners) en dat de samenstelling naar leeftijdsopbouw
voldoende breed is in de leeftijdsgroep van reproductieve leeftijd (20 – 40 jaar).
Om deze doelstelling te bereiken moeten een aantal
maatschappelijke effecten worden gerealiseerd.
Deze effecten kunnen vooral op de middellange
(2020) en lange termijn (2040) zichtbaar worden. Om
de vooruitgang ten aanzien van deze maatschappelijke effecten te kunnen meten worden per maatschappelijk effect een aantal indicatoren benoemd.
Om tot een meting te komen zal eerst een nulmeting
moeten worden gemaakt. Deze zal in de tweede helft
van 2010 plaatsvinden.
Daarnaast moet ook de koppeling worden gelegd tussen de maatschappelijke effecten en de programmalijnen. Het is van groot belang om voortgang te monitoren en de bijdrage hieraan vanuit de twee pijlers en
de daarin ondergebrachte programmalijnen concreet
en meetbaar te maken. Op die manier kan een antwoord worden gegeven op de vragen: ‘doen we de
juiste dingen?’, ‘doen we de dingen goed genoeg?’ en
‘wat moeten we meer of anders doen?’
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Een dynamische en zelfredzame
bevolking

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

Een veerkrachtige economische
structuur

Opleidingsniveau
Deelname aan EVC-trajecten
Uitkeringsafhankelijkheid
Voortijdig schoolverlaters
Arbeidsmobiliteit
Arbeidsparticipatie
Gemiddeld inkomen
Aantal startende ondernemers
Deelname aan verenigingsleven
Burgerinitiatieven (nieuw en in stand gebleven)
Benutting scholingsaanbod leven lang leren
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Het aantal vestigingen
Bruto regionaal product
Groei in de speerpuntsectoren
aantal octrooien en patenten aangevraagd in regio
door MKB
Benutting innovatiesubsidies (o.a. vouchers) door
MKB
Aantal startende ondernemingen
Doorgroei ondernemingen
Aantal faillissementen
Aantal bedrijfsbeëindigingen
Leegstand kantoren en retail
Kritische massa op de arbeidsmarkt

Indicatoren Regioprogramma

Maatschappelijk effecten
Regioprogramma

Herstructurering
● Ontwikkelen gedifferentieerd aanbod aan woonmilieus met goede prijs-kwaliteitverhouding

Onderwijs en Arbeidsmarkt
● Competentie ontwikkeling (beroeps)bevolking
● Optimalisering deelname regionaal beschikbare beroepsbevolking

Herstructurering
● Stabilisatie woningmarkt en -prijzen
● Verbeteren evenwicht retailmarkt

Centrum Parkstad
● Aanbod hoogstedelijke regionale voorzieningen

Open Campus Avantis & Nieuwe Energie
● Ontwikkeling open innovatieruimte

Gebiedsontwikkeling Parkstadring
● Versterken economische clusters: zorg, toerisme en financieel-administratieve
diensten
● Verbetering kwaliteit en ruimtebenutting bedrijventerreinen

Infrastructuur als drager economische ontwikkeling / grensoverschrijdend OV
● Verbeteren bereikbaarheid van economische clusters in de regio

Programma’s en doelen
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Een leefbare regio

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Een goede kennis- en onderwijsinfrastructuur

Percentage leegstand woningen
Diversiteit woonmilieus
Invulling openbare ruimte
Voorzieningenniveau
Diversiteit en kwaliteit cultureel aanbod
Uitbreiding hectare mensgericht regionaal landschap en natuur
Positieve identificatie met imago Parkstad
Beoordeling leefbaarheid door inwoners
Afwijking van gemiddelde verkoopprijs in
Parkstad t.o.v. landelijk gemiddelde wordt kleiner

Diversiteit in onderwijsaanbod
Aanwezigheid R&D instituten / expertisecentra op
speerpunten
Kwaliteitslabels onderwijsinstellingen
Beter onderwijsrendement: minder uitval
Wisselwerking onderwijs – bedrijfsleven
Aanbod leven lang leren voorzieningen

Indicatoren Regioprogramma

Maatschappelijk effecten
Regioprogramma

Centrum Parkstad
● Kristallisatiepunt hoogstedelijk wonen
● Aanbod hoogstedelijke regionale voorzieningen
● Cultureel aanbod met bovenregionale uitstraling

Herstructurering
● Ontwikkelen gedifferentieerd aanbod aan woonmilieus met goede prijs-kwaliteitverhouding
● Stabilisatie woningprijzen
● Netto onttrekking van 6.000 woningen
● Invulling openbare ruimte in stedelijk gebied
● Regionale landschapsontwikkeling
● Evenwicht in retail aanbod
● Wijkgebonden basiszorgverlening
● Realisatie aanbod zorgwoningen

Onderwijs en Arbeidsmarkt
● Doorontwikkeling regionale infrastructuur voor kennis, onderwijs en scholing

Open Campus Avantis & Nieuwe Energie
● Ontwikkeling open innovatieruimte

Gebiedsontwikkeling Parkstadring
● Realisatie Infrastructuur kennis, onderwijs en duurzame ontwikkeling: campusontwikkeling

Programma’s en doelen
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net-

effecten

Een grensoverschrijdende
werkstad

Maatschappelijk
Regioprogramma
●
●
●
●

In- en uitgaande arbeidsmarktpendel
Samenwerking tussen onderwijsinstellingen
Benutting grensoverschrijdend OV
Grensoverschrijdend winkelen

Indicatoren Regioprogramma

Onderwijs en Arbeidsmarkt
● Betere benutting grensoverschrijdende arbeidsmarkt
● Creëren kritische massa op de arbeidsmarkt

Open Campus Avantis & Nieuwe Energie
● Campusontwikkeling t.o.v. campusontwikkeling RWTH Aachen

Gebiedsontwikkeling Parkstadring
● Campusontwikkeling t.o.v. campusontwikkeling RWTH Aachen

Infrastructuur als drager economische ontwikkeling / grensoverschrijdend OV
● Verbeteren internationale bereikbaarheid van de regio
● Versterken positionering ten opzichte van Euregio en Städteregion Aachen

Programma’s en doelen

7.2. Regionale investerings- en ontwikkelingsprojecten
De tijdshorizon van de programmalijnen is 2014.
Binnen dat tijdsbestek moeten een aantal concrete resultaten worden bereikt of processen onomkeerbaar
in gang zijn gezet. Om dat te bereiken wordt gewerkt
met regionale investerings- en ontwikkelingsprojecten. Deze majeure projecten zijn bepalend voor de
ontwikkelingsrichting. In het kader van de realisatie
van deze projecten zal een zekere mate van ontwikkeling van instrumenten, kaders, e.d. plaatsvinden.
Deze worden niet separaat benoemd maar zijn integraal onderdeel van het realisatieproces van de regionale investerings- en ontwikkelingsprojecten.

Programma Herstructurering
Programma doelen:
o Versterking van de leefbaarheid
o Ontwikkelen gedifferentieerd aanbod woonmilieus met
goed prijs-kwaliteit verhouding
o Verbeteren evenwicht retailmarkt
o Netto onttrekking van 5.500 woningen
o Realisatie zorgwoningen
o Modelontwikkeling wijkgebonden basiszorgverlening
o Invulling openbare ruimte stedelijk gebied
o Regionale landschapsontwikkeling
o Realisatie fase 1 business case wijkenaanpak

Programma indicatoren
o Leegstand terugbrengen naar frictieniveau
o Leefbaarheidscore in Parkstad ontwikkeld zich boven landelijk gemiddelde
o Het vertrekoverschot in Parkstad is gedaald ten opzicht
van de periode 2000 – 2009
o Betere verbindingen tussen aanwezige natuurgebieden
o Toename wandel-, fiets- en ruiterpaden.
o Uitbreiding van aantal hectares regionaal landschap
o Toename buurtgroen

Mogelijke regionale investeringsprojecten:
Integrale wijkenaanpak
● Kerkrade West
● Brunssum Centrum
● Hoensbroek
● Vrieheide
● Nieuwenhagen
● Overige projecten: integrale herstructureringsprojecten in wijken buiten de aangewezen vijf.
Regionale landschapsontwikkeling
● Corio Glana: integrale ontwikkeling Geleenbeekdal onderdeel Parkstad
● Oostflank Brunssum / Heidennaturpark / Roode Beek: Onderdeel mijnsteenberg / ontkluizing beek; facilitering toeristisch
medegebruik
● Gravenrode/Anstelerbeekdal (incl. Eurodepark)
Mogelijke regionale ontwikkelingsprojecten:
Integrale wijkenaanpak
● Dé-programmeren 1500 bouwtitels
o Onderzoek planschade
o Locatiebepaling en regionale spreiding
● Onderzoek naar mogelijkheden samenvoeging bestaande voorraad
● Experiment Toolkit voor ontbouwing particulier eigendom
Zorg
● ‘Voor elkaar in Parkstad’
o opstellen business case en ontwikkelen toepassingsmodel wijkgebonden basiszorgverlening voor stedelijk en landelijk
gebied (project is ingediend voor subsidie i.h.k.v NPO ZonMw)

regionaal

actieplan

bevolkingsdaling

s ta d s r e g i o

pa r k s ta d

limburg

71

Programma infrastructuur als drager van economische ontwikkeling/grensoverschrijdend OV
Doelen
o Verbeteren bereikbaarheid economische clusters
o Verbeteren (inter)nationale bereikbaarheid
o Versterken positionering t.o.v. Euregio en Städteregion
Aachen

Indicatoren
o Toename grensbewegingen via OV in 2014 t.o.v. 2010
o Reistijd Aken-Eindhoven per trein max. 75 min.
o Aanbesteding elektrificatie en verdubbeling heeft plaatsgevonden
o grensarbeiders in regio Parkstad in 2014 t.o.v. 2010

Mogelijke regionale investeringsprojecten
● Via Avantis: ontsluiting Avantis als 4de RWTH campus
o Aanleg spoor
o Aanleg/aanpassing stations Nuth, Landgraaf, Spekholzerheide en Avantis
● IC verbinding Eindhoven-Aken (Knowlinx)
o Passeerspoor: capaciteitsverhoging Landgraaf
o Rock: directe verbinding Eindhoven – Aken
o Power Up: verdubbeling en elektrificatie
● Buitenring
● Binnenring
● Flankerende infrastructuur
o Abdissenboschweg
o Leisure Boulevard Gravenrode

Programma Gebiedsontwikkeling Parkstadring
Doelen
o Versterken economische clusters (zorg, toerisme en
financieel- adminstratieve diensten)
o Verbetering kwaliteit en ruimtebenutting bedrijventerreinen
o Realisatie Infrastructuur kennis, onderwijs en duurzame
ontwikkeling: campusontwikkeling
o Versterken positionering t.o.v. campusontwikkeling RWTH
Aachen

Indicatoren
o Realisatie investeringvolume van 250 mio. Euro door
marktpartijen langs de Parkstadring
o 15 mio. Euro opbrengst uit gebiedsontwikkeling buitenring
o Stijging bezetting bedrijventerreinen langs buitenring
o Verdubbeling van het aantal overnachtingen in Parkstad
o Verdubbeling van de omzet in de toeristische sector in
Parkstad
o Bouw zorgacademie is gereed
o Realisatie gebouwelijke ontwikkeling Xperience Parkstad
gestart

Mogelijke regionale investeringsprojecten
● Toeristische ontwikkeling Oostflank: Conceptontwikkeling grootschalige toeristische investering
● Entree Gravenrode: gebiedsontwikkeling Gravenrode (Kerkrade en Landgraaf)
● Zorgvallei: Realisatie Zorgacademie (infrastructuur voor onderwijs en zorginnovatie)
● Xperience Parkstad: Infrastructuur voor kennis, onderwijs en duurzame ontwikkeling
● Herstructurering bedrijventerreinen: Realisatie 4 masterplannen (pilots)
o Beitel
o Willem-Sofia
o Abdissenbosch
o Bouwberg
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Programma Open Campus Avantis & Nieuwe Energie
Doelen
o Campus Avantis wordt erkend en gepositioneerd als 4de
campus van de RWTH Ontwikkeling
o Ontwikkelen open innovatieruimte
o Doorontwikkeling van cluster Nieuwe Energie

Indicatoren
o Groei aantal banen op Avantis en Trilandis in 2014 t.o.v.
2010
o Bekendheid van de Euregio als energieregio in Europa is
verdubbeld in 2014 t.o.v. 2010
o Actieve betrokkenheid ECN, RWTH en andere kennisinstellingen bij de R&D ontwikkeling op Avantis

Mogelijke regionale investeringsprojecten
● Solaris: Realisatie open innovatiecentrum zonne-energie
● Mijnwaterproject: Verzelfstandiging via aansluiting van 2 nieuwe afnemers
● The Silicon Mine: Toelevering grondstof zonnecellen. Vestiging Sittard-Geleen
● Datacentrum Avantis: Realisatie glasvezelnetwerk
● Europees Cardiovasculair Centrum: Vestiging op Avantis
● Particle Therapy Centre: Vestiging op Avantis

Programma Centrum Parkstad
Doelen
o Realiseren centrumfunctie voor de hele regio
o Ontwikkelen aanbod hoogstedelijke regionale voorzieningen
o Kristallisatiepunt hoogstedelijk wonen
o Cultureel aanbod met bovenregionale uitstraling

Indicatoren
o Meer bewoners in het centrum in 2014 t.o.v. 2010
o Langere gemiddelde verblijfsduur bezoekers in het centrum
o Meer bezoekers aan culturele evenementen in 2014 t.o.v.
2010
o Verhoging bezettingsgraad detailhandel en kantoorruimte
o Besteding in Centrum blijft gelijk ondanks effecten bevolkingsdaling en internetwinkelen.

Mogelijke Regionale investeringsprojecten
● Transformatie Royal: Voltooïng Peutz-driehoek ����������������������������
(theater, Glaspaleis, Royal)
● Van Grunsvenplein-Schinkelkwartier: Realisatie stadspark en cultuurtuin
● Maankwartier: Herontwikkeling stationsomgeving
● Culturele lente: Investeren in culturele evenementen die regionaal verbindend zijn en een bovenregionale uitstraling hebben of direct gekoppeld zijn aan strategische agenda (bijdrage aan economische ontwikkeling)
● Rodahal: Kwaliteitsimpuls Rodahal en Cultuur/WMC
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Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt
Doelen
o Evenwichtige spreiding onderwijsvoorzieningen i.r.t. herstructureringsvisie
o Doorontwikkeling regionale infrastructuur voor kennis, onderwijs en scholing
o Competentie-ontwikkeling beroepsbevolking
o Optimalisering inzet regionaal beschikbare beroepsbevolking

Indicatoren
o Concrete uitwerking thema ‘onderwijsvoorzieningen’ in de
wijkontwikkelingsplannen en herstructurering
o de inrichting van een EVC-centrum (erkenning verworven
competenties);
o een systeem van aantrekkelijk flexibel vraag gestuurd
maatwerkonderwijs in de zorg;
o doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en mbo-hbo is in minstens 1 beroepskolom ontwikkeld
o Verbetering onderwijsrendement: minder uitvallers
o Wisselwerking onderwijs – bedrijfsleven verbeterd
o Aantal grensoverschrijdende studenten
o Grensoverschrijdende samenwerking inzake arbeidsmarkt is verankerd in de EGTS

Mogelijke Regionale ontwikkelingsprojecten
● Zorgademie: ontwikkeling doorlopende leerlijnen in de zorg en virtuele campus
● Campus Xperience Parkstad: ontwikkeling doorlopende leerlijnen; ontwikkeling onderwijsprofessionals
● Levenlang leren in Limburg: kennisontwikkeling en –borging inzake evc en competentieontwikkeling
● Greening the crisis: opleidingsinitiatief bedrijfsleven in relatie tot nieuwe energietoepassingen

Verbinding tussen herstructurering en economische structuurversterking:
Communicatie en betrokkenheid partners en burgers
Doelen
o Vliegwiel
o Synergie
o Aanjagen creativiteit, innovatie en kwaliteit
o Fungeren als positieve communicatiedrager naar burgers
o Verbetering imago en de identificatie met de regio
o Versterken investeringsklimaat
o Binden van partners

Indicatoren
o IBA Werkplaats fungeert als actieve ontmoetingsplaats
o Partners investeren in IBA proces
o Betrokkenheid burgers bij herstructurering

Regionaal ontwikkelingsproject
● IBA – Internationale BauAustelling Parkstad Limburg 2020
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7.3. Financieel kader voor de uitvoering
Het nevenstaande schema geeft op hoofdlijnen de hybride financiële structuur weer van de Stadsregio nieuwe stijl die wordt opgebouwd vanuit het Regiofonds
als grondslag voor cofinanciering en vertrekpunt voor
de nagestreefde vermenigvuldigingsfactor (multiplier)
door het verwerven van subsidies en bijdragen van
derden.
Wij volstaan hier met een korte toelichting op dit schema. In de begroting 2011 van Parkstad wordt deze
structuur vanzelfsprekend verder uitgewerkt.
De basis voor de betaling van de uitvoeringskosten
van de Strategische Agenda van Parkstad is het
Regiofonds die bestaat uit ongelabeld geld bij Parkstad
en gelabeld geld bij de aangesloten gemeenten. Het
Regiofonds vervult aldus de rol van aanjager van het
multipliereffect (ME). Omdat vaak bij het verwerven
van bijdragen van derden wordt uitgegaan van verdubbeling van eigen geld door andere overheden. Ook
derden, zoals woningcorporaties kunnen partner zijn
bij de uitvoering van de strategische agenda en als
zodanig een bijdrage in de kosten leveren. Daarom
is de gedachte niet vreemd dat het ME van de door
Parkstad in te brengen cofinanciering een factor 4 à
8 of in sommige gevallen (IC verbinding Aken) nog
meer kan zijn.
In de projectenadministratie zal de registratie van
de meeste initiatieven plaatsvinden. De verantwoordingsrapportages zullen dan ook vanaf nu steeds
meer verantwoordingsinformatie vanuit de projecten
(niet jaargebonden) bevatten.
Naast de grote opgaven en de bekostiging daarvan
zoals hiervoor beschreven voert Parkstad ook nog
andere taken uit. In de begroting worden die aanvullende taken soms via andere geldstromen dat hier
genoemd gefinancierd. In de begroting 2011 zijn die
overige taken met inbegrip van de gemeenschappelijke diensten, zoals de GBRD en mogelijke nieuwe
samenwerkingsverbanden in de nabije toekomst, zoals gebruikelijk verder uitgewerkt.
De beschreven ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als
financieel, vergen een aanpassing van de administratie en van de inhoud van planning & control van
Parkstad als besturingssysteem. Op dit moment wordt
gewerkt aan de voorbereiding daarvan. Vanaf 2011
zullen de gevolgen daarvan zichtbaar worden in de
P&C producten van Parkstad.   
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Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht tijdspad uitvoering
Bijlage 2: Overzicht koppeling Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (IAB)
Bijlage 3: Lijst van afkortingen
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22.02.2010
Zomer 2010
Najaar 2010

Vaststellen samenwerkingsovereenkomst
Vaststellen Meerjarig Uitvoeringsprogramma (MUP)
Vaststellen Meerjarig Investeringsprogramma MIP

Regiodialoog met provincie Limburg

12 juli 2010
Najaar 2010
Najaar 2010
Januari 2011
Najaar 2011
Najaar 2010
Najaar 2010
V.a. 12 juli 2010

Vaststellen Regionaal Actieplan Bevolkingsdaling
Instellen Begeleidingscommissie
Ondertekenen convenant
Oprichten EGTS
Opstellen grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie
Opstellen communicatiestrategie incl. deelplannen
(Door)ontwikkelen communicatiemiddelen: online, print, enz.
Communicatie i.r.t. concrete projecten / acties

Convenant met de Rijksoverheid

EGTS

Communicatie

Versterken bestuurskracht

Regioprogramma

2021 - 2040

12 juli 2010
12 juli 2010
Najaar 2010
2012

2015-2020

Vaststellen Regioprogramma
Vaststellen financieel verdeelmodel regiofonds
Selecteren regionale investerings- en ontwikkelingsprojecten 1ste tranche
Selecteren regionale investerings- en ontwikkelingsprojecten 2de tranche

2012 – 2014

2010 - 2014
22.02.2010
Zomer 2010
Najaar 2010

2010 – 2011

Actie
Vaststelling Pact van Parkstad
Aanstellen onafhankelijk voorzitter
Inregelen nieuwe organisatie: regiebureau en programmabureau

Algemeen

Programmering 2010 - 2014

Visie
Strategie
Programmering

Tijdshorizon Regioprogramma

Bijlage 1. Overzicht tijdspad uitvoering
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2010 - 2011
2010
2010 - 2014
2010 - 2011
2011 e.v.
2010 - 2011
2010 - 2011
2010
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

Analyse opgave op terrein zorg en welzijn via NEIMED
Aanstellen kwartiermaker: uitvoeringsgereed maken
Implementatie transitieproject ´Voor elkaar in Parkstad´
Opstellen werkplan zorgwoningen in bestaande voorraad / selectie voorkeurslocaties
Realisatie zorgwoningen

Ontwikkelen van concrete oplossingen in het kader van de 5 business cases en andere herstructureringsprojecten
Ontwikkelen brede en innovatieve visie op openbare ruimte
Startbijeenkomst ontwikkelingstraject innovatieve visie

Retail

Groen en openbare ruimte

Zorg en Welzijn

Vaststellen retailstructuurvisie
Opstarten afstemmingsproces met stakeholders

Uitvoering projecten regionale landschapsontwikkeling

Realisatie herstructureringsprojecten

28.04.2010
Voorjaar 2010
Najaar 2010
2010 - 2011
2010 - 2011
2011
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

Presenteren MKBA Parkstad Limburg
Uitwerking Transformatieplan
Uitwerken Transformatiefonds
Uitwerken 5 business cases voor de Parkstad vijf
Experiment Ontwikkelen Toolkit particulier eigendom
Uitwerking herstructureringsvisie (incl. envelop) Nuth

Wonen

2010 - 2011

Ontwikkelen nationale kennisagenda via NEIMED i.s.m. rijk

Maatschappelijke kader

Najaar 2010
Najaar 2010

2010 - 2014
2010 - 2011

Ontwikkeling instrumenten in samenspraak met Rijk en provincie
Uitwerken Intergemeentelijke Structuurvisie Nuth

Ruimtelijk kader

2010 - 2014

Actie

Herstructurering
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Avantislijn

IC Eindhoven – Sittard – Aken

2010
2010
2010 - 2011
2011
Gereed 2011
2012 - 2014
2012 - 2014
2012 - 2014
2010 – 2011
2012 - 2014
2014

Overleg businesscase en exploitatie tussen NS, AVV, Provincie en Parkstad
Opdracht aan Prorail: quickscan verdubbeling en elektrificatie Heerlen-Duitse grens
Afspraken met V&W over opdrachtverlening verdubbeling Heerlen-de Kissel
Validatie businesscase en financiering exploitatie Duitse zijde door AVV
Aanleg Passeerspoor Landgraaf
Aanpassing van de dienstregelingssymmetrie met de Euregiobahn
Uitbouw van station Herzogenrath gereed
Start dienstregeling Sittard-Aken
Voorbereidende werken: studies, bestemmingsplannen, planvorming en financiering
Voorbereidende werken: exploitatiemodel, planvorming infrastructuur
Start aanleg Avantislijn

Leisure Boulevard Gravenrode

Afhankelijk van selectie in najaar
2010
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

Buitenring

Randweg Abdissenbosch /L42

Voorjaar 2010
Najaar 2010
2011
2011 - 2015

Financiële overeenstemming met provincie Limburg
Ontwikkelen Provinciaal InpassingsPlan (PIP)
Planvorming aansluiting A67 bij Nuth
Start aanleg buitenring

Flankerende infrastructuur     

Gereed 2011

Realisatie 2de fase

Binnenring

2010 – 2011

Actie

Infra als drager van economische
ontwikkeling / grensoverschrijdend OV
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Onderwijsboulevard

Revitalisering werklocaties

Financieel-administratieve dienstverlening

Zorg en de zorgvallei

Toerisme en Parkstad Leisure Ring

Gebiedsontwikkeling Parkstadring

2010 - 2011
Afhankelijk van selectie in najaar
2010
Afhankelijk van selectie in najaar
2010
2010 - 2011
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

Opstellen ontwikkelingsvisie per ‘rood’ en ‘groen’ cluster

Bouw Zorgacademie (investering ROC Arcus College)

2010
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

Opstellen 4 masterplannen (pilots)

Campus Xperience Parkstad

Realisatie nieuwbouw Unilocatie ROC Arcus College (investering Arcus College)

2011 - 2013
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

2010 – 2011

Oprichten Regionaal Ontwikkelbedrijf (opvolger stichting BTM)
Realisatie masterplannen

Afhankelijk van selectie in najaar
2010

Realisatie Datacentrum

Ontwikkeling Zorgvallei

Gebiedsontwikkeling Gravenrode

Toeristische ontwikkeling Oostflank

2010 – 2014

Acties
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2010 - 2011
2010 - 2011

Onderzoek mogelijke koppeling van mijnwater en biowarmtekracht bij Onderwijscampus Xperience
Parkstad
Wijk van Morgen

Competentieontwikkeling

Ondersteunen ontwikkeling kennisinstituten

Kennis- en onderwijsinfrastructuur

2010 – 2012
2010 – 2014
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

Sectorplannen (lopende plannen: zorg, license to operate)
Greening the Crisis (loopt deels al met financiering bedrijfsleven)

2010 – 2014

2010 – 2012

2010 – 2014

2010 – 2014

Leven lang leren in Limburg (lopend ontwikkelingsproject)

Zorgacademie: Facilitering onderwijskundige ontwikkeling (virtuele campus, doorlopende leerlijnen,
evc, enz.) (lopend ontwikkelingsproject)
Xperience Parkstad: Facilitering onderwijskundige ontwikkeling (virtuele campus, doorlopende leerlijnen, evc, enz.)

Acties

Culturele lente: programmering en productie; erfgoed, dynamiek

Overige initiatieven i.h.k.v. Centrumontwikkeling: Morenhoek, Schinkel-Zuid, Oranje Naussaustraat,
Burgemeester van Grunsvenplein

Afhankelijk van selectie in najaar
2010
Afhankelijk van selectie in najaar
2010
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

2010 - 2014

Maankwartier realiseren
Transformatie Royal

2010 – 2014

Acties

Realisatie Particle Therapy Centre (PTC)

Afhankelijk van selectie in najaar
2010
Afhankelijk van selectie in najaar
2010

Afhankelijk van selectie

Realisatie Solaris

Realisatie Europees Cardiavasculair Centrum (CVC)

2010 – 2014

Actie

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Investering sociaal-cultureel domein

Investering fysiek domein

Parkstad Centrum

Top Zorg

Nieuwe energie

Open Campus Avantis & Nieuwe Energie
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2009-2010

Tijdsindicatie
Het voorjaar van
010
november 2009
Eind 2011

Acties Wonen

Parkstad Limburg maakt, samen met provincie en Rijk, een transformatieplan
voor de woningmarkt met bijbehorend financieel arrangement.

Afronding MKBA Parkstad Limburg

Alle gemeenten hebben aantoonbaar de regionale demografische ontwikkelingen in hun woonvisies verwerkt

Begin 2010

Tijdsindicatie

De provincie Limburg stelt de Commissie Deetman in om te komen tot een
integraal meerjaren perspectief voor bevolkingsdaling als basis voor een
Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling

De drie krimpregio’s stellen regionale actieplannen bevolkingsdaling vast.

Acties Algemeen

Acties uit het IAB

Parkstad Limburg heeft al sinds 2006 een regionale woonvisie die aantoonbaar is gebaseerd op de demografische ontwikkelingen.

Het rapport is op 28 april 2010 aan minister Middelkoop aangeboden. De conclusie is dat
investeren in krimpgebieden loont. De MKBA ondersteunt daarmee de herstructureringsvisie van Parkstad Limburg.

Par. 4.2. “Herstructurering Wonen”
In deze paragraaf wordt het transformatieplan en transformatiefonds toegelicht, zoals dat
is ontwikkeld in samenspraak met provincie en Rijk (WWI).            

Deze Commissie is door de Provincie ingesteld. In februari heeft een afvaardiging van het
Parkstadbestuur een gesprek met de Commissie gevoerd. Het eindrapport van de Cie.
Deetman wordt eind 2010 verwacht.

Het voorliggende Regioprogramma ‘naar een duurzaam vitale regio’ is ook het regionaal
actieplan bevolkingsdaling.

Regioprogramma

In het Interbestuurlijk Actieplan bevolkingsdaling ‘krimpen met kwaliteit’ (november 2009) zijn acties opgenomen in relatie tot de verschillende beleidsterreinen en thema’s. Per
actie is aangegeven wie de geadresseerden zijn en welke tijdsindicatie aan de betreffende actie is gekoppeld. In onderstaand overzicht zijn alle acties opgenomen die aan de
Stadsregio Parkstad Limburg, en/of de Parkstad gemeenten zijn geadresseerd. In de laatste kolom is de informatie opgenomen over de wijze waarop de betreffende actie in het
Regioprogramma is opgepakt.

Bijlage 2 Koppeling Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (IAB) en Regioprogramma
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Tijdsindicatie

Eind 2009

Eind 2010

2010

Tijdsindicatie

2010

Medio 2010

Acties Ruimte

Krimp wordt opgenomen als opgave in de regionale
Gebiedsagenda’s, incl. de uitvoeringsagenda’s met voorstellen
voor projecten in krimpregio’s.

Krimpregio’s voeren, in lijn met het Topteamadvies, onderzoeken
uit hoe om te gaan met planschadeclaims en brengen de omvang
van de claims in beeld.

Limburg voert een experiment uit naar alternatieven voor invulling
nieuwe ruimte (experiment NEIMED)

Acties Onderwijs

De 3 krimpregio’s ontwikkelen (samen met schoolbesturen en
buurgemeenten) een visie op de dichtheid van het aantal vestigingen van het primair onderwijs in relatie tot de kwaliteit van
het onderwijs.

Krimpregio’s ontwikkelen, samen met VO- en MBO-schoolbesturen, buurgemeenten en provincie, een lange-termijn visie op de
ontwikkeling van de regionale economie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan (spreiding van) opleidingen/ profielen in het
voortgezet onderwijs.

Binnen de ontwikkeling van de Campus Xperience Parkstad en het thema ‘onderwijs en arbeidsmarkt‘ (par.
5.3.6. en 5.5) speelt de behoefte aan opleidingen, zowel naar inhoud van het aanbod als spreiding, een centrale rol. De verschillende schoolbesturen, gemeenten en provincie Limburg zijn bij dit ontwikkelingsproces
betrokken.

De evenwichtige spreiding van het PO wordt feitelijk opgepakt in het kader van de herstructurering op wijkniveau (wijkenaanpak). In het kader van het thema ‘onderwijs en arbeidsmarkt’ (par. 5.5.) wordt aangegeven
dat op regionaal niveau vooral in beeld wordt gebracht hoe de verschillende plannen zich tot elkaar en de
omliggende wijken verhouden. Op die manier moet vroegtijdig worden gesignaleerd waar en in welk opzicht
zich mogelijk conflicterende ontwikkelingen lijken af te tekenen. Op die manier kan in een vroeg stadium
door de betrokken gemeenten en schoolbesturen een gezamenlijk heroverwegingsproces in gang worden
gezet.

Regionaal actieplan

In de wijkontwikkelingsplannen komt ook het vraagstuk van de vrij vallende ruimte aan bod. In relatie tot
die situaties die zich daarbij concreet voordoen zullen oplossingen worden uitgewerkt (o.a. pocket parks).
Daarnaast wordt gewerkt aan een bredere en meer innoverende visie op en aanpak van het thema ‘openbare ruimte’ Een startbijeenkomst zal plaatsvinden in september 2010 (zie 4.4.)

In het kader van de uitvoering van Onorthodoxxxxx wordt onderzocht hoe om te gaan met planschadeclaims
(par 4.2. – flankerend beleid). Daarnaast wordt ook in het Regioprogramma een oproep gedaan richting
Rijksoverheid om ondersteuning te geven bij het (door)ontwikkelen van het benodigde ruimtelijk instrumentarium. Het voorkomen van planschade is daarbij het uitgangspunt.

In 2009 heeft Parkstad Limburg haar bijdrage voor de regionale Gebiedsagenda aangeleverd aan de provincie Limburg en het ministerie van VROM. De provincie Limburg heeft de bijdragen uit de diverse regio’s
bijeengebracht en als de regionale gebiedsagenda ingebracht in het MIRT overleg. Parkstad Limburg heeft
haar oorspronkelijke bijdrage verder uitgewerkt in het voorliggende Regioprogramma.

Regionaal actieplan
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Tijdsindicatie

In de eerste helft van
2010

2010-2011

In 2010

Tijdsindicatie

2009

in 2009 en 2010

Acties Arbeidsmarkt

Parkstad Limburg en de provincie Limburg stellen een concreet uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt op.

De gemeenten in krimpregio’s voeren met ondersteuning
van SZW regionale arbeidsmarktanalyses uit.

Limburg zet een project op ter verlichting van de werkdruk
in de Limburgse Zorg. Hiertoe wordt ook een experiment
uitgevoerd middels het opzetten van een zorgacademie.
(experiment)

Acties Bewustwording

De provincie Limburg bouwt het expertisecentrum NEIMED
verder uit tot  landelijk (en internationaal) kennisknooppunt,  
(incl. website www.vanmeernaarbeter.nl)

Via het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling wordt kennis uitgewisseld, verzameld en gegenereerd. Deze kennis
wordt ontsloten via www.vanmeernaarbeter.nl

Lopend traject.

Via HS Zuyd / NEIMED wordt overleg gevoerd met provincies Limburg, Groningen en Zeeland en het rijk over
uitbouw en financiering van de website en de aanhaking bij NEIMED.

Regionaal actieplan

Zie par. 5.3.3. en 5.5.De Zorgacademie Parkstad Limburg wordt gerealiseerd in het gebied dat wordt aangeduid
als de zorgvallei, gelegen tussen drie zorginstellingen (Atrium MC – ziekenhuis, Mondriaan – GGZ, Sevagram
– V&V). De doelstellingen zijn:
●
Opleiding en scholing op maat
●
Zorginnovatie versnellen
●
Interactie tussen zorg- en onderwijsinnovatie

In het kader van de definiëring van de 30 arbeidsmarktregio’s, is Parkstad Limburg ingedeeld in de arbeidsmarktregio Zuid Limburg. Binnen de samenwerking die op dat niveau bestaat tussen alle gemeenten en UWV
Werkbedrijf worden regelmatig regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld. Zie ook de volgende link:
https://www.werk.nl/werk_nl/werkbedrijf/meerweten/arbeidsmarktinfo/regionalearbeidsmarktinformatie/regionalearbeidsmarktschetsen

Dit is uitgewerkt in de volgende krachtlijnen:
●
doorontwikkeling van de regionale infrastructuur voor kennis, onderwijs en scholing;
●
investeren in de competentieontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking;
●
optimalisering inzet van de regionaal beschikbare beroepsbevolking.

Het thema ‘onderwijs en arbeidsmarkt’ is voor de regio uitgewerkt in par. 5.5. De ambitie is te komen tot:
●
een sterke kennis- en onderwijsinfrastructuur, als drager voor de innoverende kracht van de regio; en
●
een goed opgeleide, beroepsbevolking, als aanjager van een dynamische regionale economie.

Regionaal actieplan
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Bijlage 3: Lijst van afkortingen
Aczio
APG
AVV
AWBZ
AZL
BTM
BVO
BZK
CBS
CFV
ECN
EGTS
EHS
EIB
EVC
EZ
GGZ
GR
HST
IBA
IC
ISV
LHB
LIOF
LNV
LWV
MIRT
MKB
MKBA
MSP
NEIMED
NNB
NPO
NS
OCW
OPL
PIP
RIGO
RO
ROC
RoCK
ROW
RWTH
SCIRN
SC-LLLL
SVOPL
TIGER
V&V
VMBO
VO
VROM
WGR
WGR+
WMO
WRO
ZonMW
ZVW

Academisch Centrum Zorginnovatie Ouderen i.k.v. Nationaal Programma Ouderenzorg
Algemene Pensioen Groep
Aachener Verkehrsverbund
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
beheerder van ca. 60 pensioenfondsen
bedrijventerreinen management
bruto vloeroppervlakte
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Fonds Volkshuisvesting
Energieonderzoek Centrum Nederland
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
Ecologische hoofdstructuur
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
Erkenning van Verworven Competenties
Ministerie van Economische Zaken
geestelijke gezondheidszorg
Gemeenschappelijke Regeling
hogesnelheidstrein
Internationale BauAusstellung
InterCity
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen
NV Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij
Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Limburgse Werkgevers Vereniging
meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport
Midden en Klein Bedrijf
maatschappelijke kosten baten analyse
Meezenbroek, Schaesbergerveld, Palemig, Vogelaarwijk in Heerlen
Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp
Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling
Nationaal Programma Ouderenzorg
Nederlandse Spoorwegen
Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg
Provinciaal Inpassingsplan
RIGO Research en Advies BV
ruimtelijke ordening
Regionaal opleidingencentrum
Regions of Connected Knowledge
Regionaal Orgaan Wonen
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (technische universiteit)
Shrinking Cities International Research Network
Servicecentrum Leven Lang Leren in Limburg
Stg. Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Toeristische Investering in de Grensoverschrijdende Europese Regio
verpleging en verzorging
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet onderwijs
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen
Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen met plus-taken
Wet maatschappelijke ondersteuning
wet ruimtelijke ordening
Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie
Zorgverzekeringswet
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Colofon

Heerlen 15 juli 2010,
Het Regioprogramma “Naar een duurzaam vitale
regio” is door de Parkstadraad op 12 juli 2010
vastgesteld.
Stadsregio Parkstad Limburg
Postadres:
Postbus 200
6400 AE HEERLEN
Bezoekadres:
CBS-weg 2
6412 EZ Heerlen
T 045 - 570 01 23
F 045 - 574 09 08
E info@parkstad-limburg.NL
I www.parkstad-limburg.nl
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