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INLEIDING 
 

Het jaar 2015 staat voor Stadsregio Parkstad in het teken van de verdieping en verbreding van de samenwerking. 

Afgelopen transitiejaar is hiervoor de basis gelegd. In 2014 is de bestuurlijke en organisatorische structuur van 

Parkstad in lijn gebracht met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Een belangrijke stap daarin was de 

oprichting van de bestuurscommissies met eigenstandige taken, bevoegdheden en werkbudgetten. Hiermee werd 

het primaat van de portefeuillehouders in de thematische samenwerking in Parkstad geïnstitutionaliseerd.  

 

Het jaarplan is één van de stappen in de verdieping. Het jaarplan is het overkoepelende, beleidsinhoudelijke 

document met de prioritering en planning van de voorgenomen activiteiten van Parkstad voor 2015. In het jaarplan 

wordt invulling gegeven aan de Kernagenda. De door de bestuurscommissies geaccordeerde versie van de thema’s 

en taakvelden van de Kernagenda zijn opgenomen in bijlage 1.  

De verbreding van de samenwerking binnen Parkstad krijgt vorm via de regiodagen. Deze dagen zijn bedoeld om 

elkaar bestuurs- en raadsbreed op thematische gronden te ontmoeten en te informeren en concreet te gaan 

samenwerken. In 2014 is gestart met Regiodagen voor de colleges. In 2015 worden ook regiodagen voor de 

gemeenteraden georganiseerd. Het jaarplan 2015 zal één van de bespreekpunten zijn op de eerste Regiodag voor de 

raden. 

 

Het jaarplan is tot stand gekomen in lijn met de primaire verantwoordelijkheid van de bestuurscommissies voor de 

kernagenda. Voorheen werd het jaarplan ambtelijk voorbereid en in concept eerst voorgelegd aan het Dagelijks 

Bestuur voordat het ter advisering werd geagendeerd voor de portefeuillehoudersoverleggen. Vervolgens werd het 

jaarplan definitief vastgesteld.  

 

Nu is het proces omgedraaid. De prioriteiten voor 2015 binnen de kernagenda zijn aangeleverd door de 

bestuurscommissies en verwerkt in het jaarplan. Vervolgens wordt het jaarplan ter vaststelling aangeboden aan het 

Algemeen Bestuur.  
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Het jaarplan is als volgt ingedeeld: 

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de kernagenda en de speerpunten voor Parkstad in 2015. 

De hoofdstukken 2 tot en met 5 bevatten de programmatische plannen, aangeleverd door de bestuurscommissies. 

In hoofdstuk 6 zijn de voorgenomen activiteiten opgenomen van het Dagelijks Bestuur. 

In hoofdstuk 7 is ingegaan op het eerste mogelijke onderwerp (i.c. de AG Charlemagne) voor de flexibele schil. 

De ontwikkelingen rondom het regiobureau, de bedrijfsvoering en de organisatorische transitie zijn opgenomen in 

hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 worden de financiën samengevat en is het voorstel voor de 1
e
 begrotingswijziging 2015 

opgenomen.  

 

De hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn vastgesteld door de onderscheiden bestuurscommissies. Na vaststelling zijn de 

teksten ten behoeve van het jaarplan enigszins geredigeerd. De indeling van de hoofdstukken is daardoor vrijwel 

identiek; inhoudelijk zijn er verschillen in de wijze van presenteren van de voorstellen (variërend van meer tekstueel 

tot meer puntsgewijs). Gelet op de eigenstandige bevoegdheid van de bestuurscommissies zijn de oorspronkelijke 

bijdragen van de bestuurscommissies grotendeels in tact gelaten waardoor de herkenbaarheid behouden is 

gebleven.  
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1. KERNAGENDA EN SPEERPUNTEN 2015 
 

De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad 

zijn vastgelegd in de besluitvorming door de raden van de acht deelnemende gemeenten op 28 oktober 2013. Deze 

uitgangspunten betreffen de kernagenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de met deze samenwerking 

samenhangende financiën.  

 

De samenwerking verloopt via twee sporen, namelijk via de kernsamenwerking en via de flexibele samenwerking 

(flexibele schil), waarmee uiting wordt gegeven aan het centrale uitgangspunt van elkaar binden waar dat nodig is 

en flexibel zijn waar dat kan, uitgaande van de kracht van de coalition of willing. 

Dit leidt tot een kernagenda en een keuze agenda. Thema’s worden tot de kernagenda gerekend indien alle acht 

gemeenten daartoe besluiten en als het thema daadwerkelijk wordt bestempeld als kernthema. Indien aan deze 

laatste voorwaarde niet wordt voldaan is het thema onderwerp voor de keuze agenda met acht deelnemende 

gemeenten.  

 

Het jaarplan 2015 gaat uit van de kernagenda en de keuze agenda.  

 

In de regionale samenwerking is er een cruciale rol voor de vier bestuurscommissies, samengesteld uit de 

portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies zijn gegroepeerd rondom de 

volgende kernthema’s: 

 Wonen en herstructurering 

 Ruimte 

 Mobiliteit 

 Economie en toerisme  

De thema’s en taakvelden zijn schematisch opgenomen in bijlage 1. Naast de taken en bevoegdheden van de 

bestuurscommissies heeft het Dagelijks Bestuur taken op het terrein van regionale samenwerking (organisatie van 

de bestuurlijke samenwerking in Parkstadverband (Governance)), regio- en grensoverschrijdende samenwerking, 

regiobijdragen, verdeling van middelen en bedrijfsvoering.  

 

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn per kernthema / bestuurscommissie de voor 2015 geplande activiteiten 

weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de prioriteiten van het Dagelijks Bestuur.  

 

Voor Parkstad als geheel gaat het in 2015 om de volgende topprioriteiten.  

 

Programmatische speerpunten 2015 uit Kernagenda 

PALET: 
Parkstad Limburg Energietransitie 

PALET een breed gedragen bestuurlijke urgentie vanwege de economische kansen van energietransitie 
en de ruimtelijke afstemmings-vraagstukken inherent aan de energietransitie In 2015 ligt het accent op 
het vervolg op het Ambitiedocument PALET, dat in februari 2014 door het Parkstadbestuur is 
vastgesteld.  

Leisure 

De doorontwikkeling van leisure is gebaseerd op twee bouwstenen:  

 Een verkenning van de mogelijkheden van cultureel erfgoed en leisure; 

 De charette Leisurering Parkstad, waarbij met een groep deskundigen is bekeken welke 

mogelijkheden de buitenring voor het Leisure product van Parkstad kan hebben.  
Deze bouwstenen vormen in 2015 de basis voor de uitwerking van het beleid op het gebied van leisure. 
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Programmatische speerpunten 2015 uit Kernagenda 

Retail 

In 2014 heeft de bestuurscommissie een bestuursopdracht geformuleerd voor de verdere uitwerking 
van het detailhandelsbeleid. Op basis daarvan wordt in 2015 flankerend beleid en instrumentarium 
ontwikkeld, voorafgegaan door een analyse van de belangrijkste beletsels die spelen bij het ten 
uitvoering brengen van de Retailstructuurvisie.  

Wonen en Zorg 

In de zorgsector wordt de organisatie van het wonen en de zorg gescheiden. Hierdoor zullen mensen 
met een zorgindicatie langer thuis blijven wonen. Deze ontwikkeling wordt in de regio nog eens 
versterkt door de vergrijzing. Een gezamenlijke bestuursopdracht door de Bestuurscommissie Wonen en 
door de portefeuillehouders WMO aangaande deze problematiek is in voorbereiding. Bersluitvorming is 
voorzien in het eerste kwartaal 2015.  

Bestuurlijke en overkoepelende Speerpunten 2015 

Strategische Agenda 

In 2015 zal de Strategische Agenda worden ge-update. Hierbij wordt uitgegaan van een bottom up 
benadering vanuit de bestuurscommissies, waarbij het Dagelijks Bestuur zorgt voor het aanbrengen van 
de samenhang, het signaleren van dwarsverbanden en het in beeld brengen van de overkoepelende 
thema’s. 
Het idee is dat de Strategische Agenda van Parkstad tevens kan dienen als input voor de strategische 
agenda’s van de 8 Parkstadgemeenten.  

MIL: Maatschappelijk 
Investeringsfonds Limburg 

Door EIB is becijferd dat voor de periode 2015-2025 de resterende investeringsopgave van het 
Regioprogramma € 1,6 miljard bedraagt, waarvan € 0,8 miljard onrendabel. Kostenreductie, versobering 
en ruimere fasering zijn instrumenten die ingezet kunnen worden om het onrendabele deel van de 
investeringen te beperken. Daarnaast biedt een regionaal financieringsfonds mogelijkheden.  
Door de portefeuillehouders financiën en het Parkstadbestuur is in 2013 ingestemd met de resultaten 
van de 1e fase van het vooronderzoek naar een Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg en besloten 
tot een 2e fase van vervolgonderzoek. In afwachting van de resultaten van Het EIB is die fase 
getemporiseerd. Nu meer duidelijkheid bestaat over de investeringsbehoefte en de fasering is er 
voldoende basis om het onderzoek naar het MIL door te zetten.  

Transitie naar de nieuwe vorm van 
samenwerking 

In 2014 is de transitie verlopen via vier hoofsporen: 

1.De nieuwe vorm van regionale samenwerking is geïnstitutionaliseerd via het instellen van de 

bestuurscommissies met eigenstandige bevoegdheden en een eigen werkbudget. Daarnaast zijn voor 

het eerst regiodagen georganiseerd voor de Colleges. 

2.De uitvoering van kerntaken is voortgezet en een deel van de activiteiten uit de periode van het Pact 

van Parkstad is overgedragen of afgebouwd. 

3.De nieuwe organisatiestructuur van het regiobureau is vastgesteld en medewerkers zijn geplaatst op 

nieuwe functies. 

4.Voor de uitbesteding van de bedrijfsvoering en de huisvesting is er een voorgenomen besluit dat nog 

geconcretiseerd moet worden gericht op invoering per 1 mei 2015.  

Voor wat betreft de bestuurlijke transitie ligt in 2015 de nadruk op het verder inhoud geven aan de 

samenwerking zowel op raadsniveau als collegeniveau. 

In 2015 zullen voor de raden 2 regiodagen worden georganiseerd en ook 4 à 6 voor de colleges, waarvan 

er 2 samenvallen met de regiodagen voor de raden. De samenwerking binnen de bestuurscommissies 

wordt inhoudelijk 2015 uitgediept aan de hand van de actualisering van de Strategische Agenda en aan 

de hand van speerpunten en de activiteiten, die door de bestuurscommissies zelf zijn benoemd in het 

kader van de voorbereiding van dit jaarplan. De samenwerking op ambtelijk niveau verloopt voor een 

belangrijk deel via de voorbereiding van de bestuurscommissies. 
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Voor de uitvoering van het Jaarplan 2015 zijn financiële middelen beschikbaar: 

 

In de begroting 2015 is een – nog te verdelen – werkbudget van € 300.000 opgenomen voor activiteiten van de 

kernagenda.  

 

Daarnaast zijn op 1 oktober 2014 door het Algemeen Bestuur werkbudgetten aan de bestuurscommissies en het 

Dagelijks Bestuur beschikbaar gesteld voor de periode 2014-2015 voor een bedrag van € 1.799.000. De aangegane 

verplichtingen die ten laste van deze budgetten worden gebracht komen in 2014 naar verwachting uit op € 520.000. 

Dit betekent dat er van de restant budgetten voor 2015 nog een bedrag beschikbaar is van € 1.279.000.  

In onderstaande tabel is dit in een totaal overzicht weergegeven. 

   

Bestemming 
Toewijzing in 

2014 

Uitgegeven / 

Verplicht in 2014 
Restant 2015 

Restant budgetten 2013-2014    

 Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 425 - 425 

 Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit 150 43 107 

 Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 425 63 362 

 Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme  425 210 215 

 Werkbudget Dagelijks Bestuur  125  125 

 Budget specifieke bestemmingen Dagelijks Bestuur:  65 20 45 

 Afdekking Verplichtingen voortvloeiend uit beleid voorgaande jaren 184 184 0 

Totaal  1.799 520 1.279 

Onverdeeld werkbudget 2015 (voor verdeling zie hieronder)    300 

Totaal beschikbaar voor activiteiten Kernagenda 2015    1.579 

 

 

In de bijdragen van de bestuurscommissies is aangegeven welke kernactiviteiten in 2015 worden gepland en in 

hoeverre het daarbij noodzakelijk is eenmalig extra middelen in 2015 vrij te maken, die niet kunnen worden 

ingepast binnen het in oktober 2014 beschikbaar gestelde budget voor 2014-2015 van de betreffende 

bestuurscommissie.  

Op basis hiervan en met inachtneming van de middelen die het Dagelijks Bestuur nodig acht voor de uitvoering van 

haar taken in 2015 worden deze middelen als volgt verdeeld: 

 

Voorstel bestemming  onverdeeld werkbudget 2015  Toewijzing 

 Aanvulling werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 68 

 Aanvulling werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme  82 

 Budget Dagelijks Bestuur ten behoeve van Onderzoek MIL 100 

 Budget Dagelijks Bestuur ten behoeve van organisatie Regiodagen  50 

Totaal verdeelde middelen 2015 300 

 

 

Door de Bestuurscommissies respectievelijk het Dagelijks Bestuur zal nog besluitvorming moeten plaatsvinden over 

de daadwerkelijke besteding van deze middelen.  

 

In de bestuursrapportage 2015 zal nadrukkelijk worden gevraagd in hoeverre uitvoering is gegeven aan de 

activiteiten, waarvoor deze middelen ter beschikking zijn gesteld. Indien blijkt dat middelen niet of niet binnen het 

begrotingsjaar worden aangewend kan het Algemeen Bestuur in het kader van de bestuursrapportage besluiten de 

middelen te herbestemmen voor andere initiatieven.  
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2. WONEN EN HERSTRUCTURERING 
 

De belangrijkste opdracht van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering is het terugbrengen van de balans 

op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief. De afgelopen bestuursperioden is er op regionaal niveau een 

sterk beleid ontwikkeld. Dit beleid blijft onverkort van kracht, maar dient door de complexiteit van ontwikkelingen 

mee te bewegen met de ontwikkelingen. Vooral de rijksoverheid legt meer verantwoordelijkheden neer bij de lokale 

overheden, deze krijgen een sterker sturende rol. De verwachting is dat deze ontwikkelingen de nodige 

aanpassingen aan het regionaal beleid tot gevolg zullen hebben. De komende jaren zullen voor deze zaken dan ook 

de nodige capaciteit in mensen en middelen moeten worden gereserveerd willen we deze taken goed kunnen 

uitvoeren. 

 

De meest belangrijke ontwikkelingen zijn:  

1.  De decentralisaties in de zorgsector, waardoor de organisatie van het wonen en de zorg gescheiden wordt en 

mensen met een zorgindicatie langer thuis blijven wonen. Deze ontwikkeling wordt in deze regio nog eens 

versterkt door de vergrijzing.  

2.  De verschuiving van de leegstand van de sociale woningvoorraad naar de particuliere woningvoorraad, 

waardoor de verdunningsopgave voornamelijk in dit gedeelte van de woningmarkt komt te liggen.  

3.  Een toenemende vraag naar huurwoningen (zowel sociaal als vrijehuursector).  

4.  De betaalbaarheid van wonen. Hieronder worden de totale woonlasten voor bewoners verstaan. 

5.  Integraliteit van de totale vastgoedopgave, de aanpak van de retail leegstand heeft net zoals de zorgopgave 

impact op het woonbeleid, dit betekent dat er meer integraal gekeken moet worden naar de ruimtelijke en de 

vastgoedopgave in de regio.  

6.  Veranderende nationale regelgeving maakt dat gemeenten een meer sturende rol krijgen richting o.a. 

woningcorporaties. (Novelle/herzieningswet). Daarnaast heeft Provincie Limburg zich nadrukkelijk aan het 

woningmarktfront gemeld, het is van belang dat het al ontwikkelende Parkstadbeleid past binnen de 

Provinciale en Zuid-Limburgse afspraken. 
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SPEERPUNTEN VOOR DE BESTUURSCOMMISSIE WONEN EN HERSTRUCTURERING 2015 

A. Beleid 

 
Woonvisie 

Indien de Novelle/herzieningswet doorgaat betekent dit dat gemeenten meer sturende afspraken moeten maken 

met woningcorporaties. Daarnaast heeft het scheiden van Wonen en Zorg grote impact op het wonen. De huidige 

woonvisie biedt onvoldoende handvaten om deze concrete afspraken te maken. Dit maakt het nodig dat er eind 

2015 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe woonvisie, waarna door gemeente een lokale doorvertaling 

kan worden gemaakt van de regionale kaders. 

 

Wonen & Zorg 

Voor het onderwerp Wonen & Zorg dient specifiek ingezoomd te worden, een mogelijke bestuursopdracht wordt 

verwacht begin 2015. Deze bestuursopdracht dient echter zowel door de BC Wonen als de WMO wethouders te 

worden gegeven. Input uit de verdiepingsslag zal worden verwerkt in de nieuw op te stellen woonvisie. 

 

B. Programmering 
 

Statiegeldregeling  

Het proces voor het instellen van een statiegeldregeling is in 2014 gestart. In 2015 zal het effectief tot uitvoering 

komen.  

Aanpak particulier bezit 

In 2013 en 2014 zijn diverse pilots op het gebied van de particuliere woningmarkt gestart. De bedoeling is om de 

aanpak te intensiveren en ook een coalitie te sluiten met betrokken partijen zoals NHG, banken, vereniging eigen 

huis etc. 

REGULIERE ACTIVITEITEN 2015 

A. Platform 

 
Het ondersteunen van de Bestuurscommissie Wonen, en de diverse daaraan gelieerde overleggen, zoals met DB 

ROW (Regionaal Overleg Woningcorporaties) behoort tot de reguliere activiteiten. Daarnaast worden thematische 

bijeenkomsten voorbereid, gericht op actuele onderwerpen met diverse stakeholders. Het bureau is eerste 

aanspreekpunt en vraagbaak voor bestuurders, ambtenaren en stakeholders. 

 

Op het niveau van Zuid-Limburg wordt ambtelijke ondersteuning verleend voor het domein Wonen. De 

platformfunctie richt zich op het Stedenoverleg Ruimte en Wonen (tripool), Bestuurlijk Overleg Wonen Zuid-Limburg 

en Bestuurlijk Kern Overleg Zuid-Limburg, Provincie Limburg. 

 

Niet alleen de regio Parkstad heeft in Nederland te maken met bevolkingsdaling. Ook in gebieden in Groningen, 

Zeeland, Friesland en Overijssel komt bevolkingsdaling voor. In 2015 wordt ingezet op het gezamenlijk delen van 

kennis over deze specifieke problematiek (zoals o.a. particuliere woningvoorraad) om zo niet het wiel steeds 

opnieuw te hoeven uitvinden. 
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B. Monitoring 

 
In 2015 zullen de volgende monitoring activiteiten worden uitgevoerd: 

 Envelop 2014 – 2030, de huidige enveloppe moet worden herijkt. Belangrijke wijziging is ook de doorkijk richting 
2030. 

 Plancapaciteitsmonitor (provinciaal) implementeren (inclusief werkafspraken) 
 Monitoren Regionale afspraken ROW 
 Provinciale Woonmonitor Parkstad Limburg 
 Verkenning Update Sociale Kernvoorraad 
 Bijdrage aan het leefstijlenonderzoek 
 Bijdrage aan de plancapaciteitsmonitor van de provincie 
 Bijdrage aan de GIS monitor van de woningcorporaties 
 Monitoren verduurzaming van de woningvoorraad 
 Monitoring van de effecten van het scheiden van Wonen en Zorg? 

 
C. Ondersteuning 

 

Vanuit het regiobureau worden bestaande beleidskaders bewaakt, worden gemeenten geïnformeerd en 

geadviseerd over wijzigingen in het beleid en worden verzoeken en aanpassingen op huidig beleid ambtelijk 

voorbereid. Op het terrein van de regionale woningmarktprogrammering zijn er de volgende reguliere activiteiten:  

 

o Evaluatie van de Regionale Woningmarktprogrammering. 

o Behandelen van verzoeken om projecten/locaties toe te voegen aan de Regionale Woningmarktprogrammering. 

 

Daarnaast worden adviezen aan gemeenten verstrekt over de toepassing van het Structuurvisiebesluit Wonen en 

Retail en afbouw plancapaciteit (o.a. JEP). Voor wat betreft instrumentontwikkeling lopen in 2015 de volgende 

projecten: 

 

o Afronden pilot hoogbouwflats 

o Fondsvorming, opschalen aanpak Particulier Bezit 

o Coöperatieve aanpak Particulier Bezit 

o Verzekeringsmodel afbouw plancapaciteit ontwikkelen 

o Woon-zorg arrangementen Heerlerheide. 

 

D. Instrumentontwikkeling 

 

In 2015 wordt vanuit het programma Wonen gewerkt aan instrumentontwikkeling via de volgende projecten:  

o Project Hoogbouwflats Parkstad (afronding 2015) 

o Het project Hoogbouwflats Parkstad Limburg zal in 2015 worden afgerond. De resultaten van dit project zullen aan 

de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering worden gepresenteerd en in samenwerking met Platform 31 en 

de Provincie Limburg in Nederland worden gedeeld. Het eerste fysieke pilotproject zal in 2015 worden opgestart. 

o Woningmarktestafette (afronding 2015) 

o Het project Woningmarktestafette zal in 2015 worden afgerond. De eerste resultaten van het project 

Woningmarktestafette zullen in 2015 worden gepresenteerd. 

o Studentenhuisvesting (1 jaar doorzetten) 

o In Aken is een forse toename van het aantal studenten. Aken heeft aan de omliggende regio’s gevraagd 

studentenhuisvesting aan te bieden. Dit heeft geresulteerd in diverse projecten. Met name het laatste half jaar van 

2014 is het project goed gaan lopen. Bovendien loopt er nog een procedure om niet-EU studenten ook in Parkstad te 

kunnen huisvesten. Daarnaast is het voornemen om het studeren aan de RWTH te promoten onder studenten in 

Parkstad.  

o PALET (Parkstad Limburg Energietransitie) sociale huurwoningen 
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o In het kader van de regionale ambities op het gebied van energietransitie is in 2014 een project gestart om de 

gehele sociale woningvoorraad te verduurzamen waarbij de inkomsten de uitgaven moeten dekken. (afronding 

2015) 

 

AF TE BOUWEN TAKEN  

Het afhandelen van de verplichtingen die met gemeenten aangegaan zijn rondom de wijkenaanpak zal ook in 2015 

nog capaciteit vergen. Deze capaciteit (geschat wordt circa 0,2 fte op jaarbasis) is niet voorzien in de basisformatie 

van het Regiobureau. Hiervoor zal een beroep moeten worden gedaan op tijdelijke extra capaciteit.  

 

BENODIGDE FINANCIËLE MIDDELEN UITVOERING JAARPLAN 2015 

- Thematische bijeenkomsten wonen  €   20.000 

- Wonen & Zorg 2 jaar    € 100.000  

- Pilots wonen & zorg    €   30.000 

- Woonvisie update    € 100.000 

- Studentenhuisvesting    €   80.000 

- Particulier Bezit    €   60.000 

- Plancapaciteit/verzekeringsmodel  €   10.000 

- Regulier monitoring en overig   €   30.000 

Totaal:      € 430.000 
Resterend budget BC Wonen   € 362.100 
Claim op nog te verdelen middelen   €   67.900 
 

 

Het resterend werkbudget van de bestuurscommissie is € 362.100. Van het oorspronkelijke budget van € 425.000 

zijn in 2014 drie verplichtingen aangegaan voor totaal € 62.900: 

 

- Studentenhuisvesting     €   45.000 

- Vrijehuursectormarkt     €     9.500 

- Envelop      €     8.400  

 

In het verdeelvoorstel van het werkbudget 2015 is voor de bestuurscommissie Wonen een bedrag opgenomen van 

€ 67.900 in overeenstemming met het plan van de commissie.  
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3. ECONOMIE EN TOERISME 
 

INLEIDING 

In 2015 ligt het accent binnen de thema’s van de bestuurscommissie Economie en Toerisme bij het uitzetten van de 

koers voor de komende jaren in het licht van de thema’s uit de kernagenda. Dat betekent dat inhoudelijk de 

uitgangspunten worden herijkt en ook gekeken wordt naar de wijze waarop daaraan wordt gewerkt.  

Wat de inhoud betreft gaat het om het updaten en uitwerken van bestaand beleid. Met het vernieuwen van de 

strategische agenda zullen ook de economische doelstellingen op regioniveau tegen het licht worden gehouden. 

Daarnaast zal ook de manier van samenwerking aan de orde zijn. Waar wordt de samenwerking geïntensiveerd, 

waar wordt opgeschaald, hoe gaan we de dialoog aan met het bedrijfsleven en hoe participeren we in 

samenwerkingsverbanden met de markt en het maatschappelijk middenveld.  

De bestuurscommissie Economie en Toerisme wil drie begrippen centraal stellen in de aanpak van het werkveld 

economie: de drie A’s. Deze staan voor Aanjagen, Acquisitie en Activeren. Dit zou in ieder geval de basis kunnen zijn 

voor een discussie over de aanpak die regionaal door de bestuurscommissie wordt voorgestaan. 

SPEERPUNTEN VOOR DE BESTUURSCOMMISSIE ECONOMIE EN TOERISME IN 2015 

Bij het opstarten van de bestuurscommissies in 2014 zijn voor de bestuurscommissie economie en toerisme de 

volgende speerpunten benoemd: 

1. Update en uitwerking van het retail beleid 

2. Update en uitwerking van het leisure beleid 

Met beide onderwerpen is in 2014 een begin gemaakt.  
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Op 16 oktober heeft er in het Parkstad Limburg Stadion een bestuursconferentie detailhandel plaatsgevonden. Op 

basis van de uitkomsten van die bijeenkomst is een bestuursopdracht geformuleerd, die aan de bestuurscommissie 

is voorgelegd. Deze bestuursopdracht is de basis voor de verdere uitwerking van het detailhandelsbeleid.  

Op het gebied van leisure is het afgelopen jaar aan twee belangrijke bouwstenen voor de uitwerking van het beleid 

gewerkt. In de eerste plaats is in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een opzet gemaakt voor een 

project waarbij de mogelijkheden worden verkend tussen cultureel erfgoed en leisure. Daarnaast is op 30 en 31 

oktober een zogenaamde charette Leisurering Parkstad gehouden, waarbij met een groep deskundigen is bekeken 

welke mogelijkheden de buitenring voor het Leisure product van Parkstad kan hebben. Deze bouwstenen zullen in 

2015 worden meegenomen in de uitwerking van het beleid op het gebied van leisure. 

A. Beleid 

 

 Retail 

In navolging van de door de bestuurscommissie Economie en Toerisme genomen besluiten in het laatste kwartaal 

van 2014, zal in 2015 een effectievere aanpak van het regionale detailhandelsbeleid worden ontwikkeld. Als 

startmoment heeft daartoe op 16 oktober 2014 een conferentie plaatsgevonden. Daarbij waren de bestuurders en 

ambtenaren (economie, ruimte, wonen) van de acht Parkstadgemeenten, een ambtelijke vertegenwoordiging van 

de provincie Limburg, het ministerie van BZK en het ministerie van I&M aanwezig. Tijdens de conferentie is gebleken 

dat de Retailstructuurvisie, samen met het Structuurvisiebesluit Retail, nog altijd als leidend kader wordt beschouwd 

voor regionale detailhandelsontwikkelingen. Echter de huidige situatie laat zien dat het behalen van de gestelde 

doelstellingen voor 2020 (“een gezonde regionale winkelstructuur”) onder druk is komen te staan, o.a. vanwege de 

effecten van autonome trends in de detailhandelsmarkt en de constatering dat de omvang van de regionale 

winkelvoorraad en de leegstand de afgelopen jaren zijn toegenomen (“verdringingsmarkt”). Tijdens de conferentie is 

het gevoel geuit dat het bestaande beleid te weinig concrete afspraken en handvatten biedt om met diverse 

situaties om te gaan. Bovendien is gebleken dat dit vraagstuk integraal dient te worden opgepakt, waarbij een 

regierol is weggelegd voor de overheid.  

 

Derhalve is uitgesproken dat het de hoogste tijd is om – zoals in de Retailstructuurvisie al is aangekondigd – 

flankerend beleid en instrumentarium te ontwikkelen, voorafgegaan door een analyse waaruit helder zal moeten 

blijken wat momenteel de belangrijkste beletsels zijn om de Retailstructuurvisie tot uitvoering te brengen en 

daarmee de gestelde doelstellingen voor 2020 te behalen. Op basis van die analyse zal in het eerste half jaar van 

2015 een voorstel worden uitgewerkt voor flankerend beleid en instrumentarium, waarbij onder andere gekeken zal 

worden naar planologisch-juridische mogelijkheden, financieel instrumentarium en grensoverschrijdende aspecten. 

Parallel hieraan zal er een inventarisatie worden gemaakt van de verborgen, ongewenste plancapaciteit in vigerende 

bestemmingsplannen, vooral geënt op het inzichtelijk maken van de meest risicovolle 

bestemmingsplanmogelijkheden en –locaties, die tot een significante verstoring van de regionale 

detailhandelsmarkt zouden kunnen leiden (zie ook onderdeel ruimte, midterm review structuurvisie). Onderhavig 

voorstel zal uiterlijk 16 juli 2015 aan de bestuurscommissie Economie en Toerisme worden voorgelegd, waarbij ook 

een voorstel zal worden gedaan voor het traject na de zomer en o.a. de betrokkenheid van marktpartijen van belang 

is.  

 

Leisure 

De Leisure-sector is in de afgelopen tien jaar de sterkst groeiende economische sector van Parkstad Limburg 

geweest. Ook gerelateerd aan andere op de toerist gerichte markten (Maastricht, Heuvelland, Veluwe, enz.) kan 

vastgesteld worden dat het Leisureproduct een grote sprong heeft gemaakt. Trendstudies (o.a. van NRIT) laten zien 

dat de Leisuremarkt sterk in beweging is. Op dit moment komt ongeveer 80% van de toeristen in Zuid Limburg uit 

Nederland. De Nederlandse toerist zal, zo laten de studies zien, in toenemende mate zijn vakantie, ook de short 

break vakanties, in het buitenland doorbrengen. Om de verworven status van Parkstad Limburg als Leisure 

destinatie te behouden zal een aantal stappen gezet moeten worden. Op de eerste plaats zal de potentiële toerist 

het toeristisch aanbod van Parkstad Limburg als één geheel moeten ervaren. Op die manier wordt duidelijk dat 

Parkstad Limburg niet alleen voor de dag-attractie bezoeker (80% van de bezoekers is voor een beperkte tijd in 

Parkstad Limburg) interessant is, maar ook voor een langer verblijf een aantrekkelijke destinatie is. Daarnaast wordt 

samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gewerkt aan de ontwikkeling van gebiedsgebonden 
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herbestemming van Cultureel erfgoed. Daarbij worden drie “rode lijnen” onderscheiden. Deze drie rode lijnen 

worden bepaald door drie historisch belangrijke perioden:  de Romeinse periode, de middeleeuwse periode en de 

industriële (mijnindustrie) periode. 

B. Programmering  

 

Doorontwikkeling PALET 

De concretisering van de energietransitie opgave is omvangrijk. Vanuit economiehoek zal vooral aandacht worden 

besteed aan de samenwerking tussen de drie O’s, zoals bij BIHTS. Het faciliteren van die samenwerking en specifiek 

voor BIHTS is voor Parkstad een belangrijk thema in 2015. Daarbij zal de aanhaking van het ‘eigen’ bedrijfsleven, het 

stimuleren van innovatie en het breed uitrollen van best-practices belangrijke aandachtspunten zijn. 

Leisure 

In aansluiting op de constatering onder beleid (hiervoor), dient serieus werk gemaakt te worden van het onder één 

noemer brengen het Leisureaanbod, waardoor een grotere zichtbaarheid bereikt wordt. De Alliantie Entree Parkstad 

is daarbij een goede partner. De programmatische doorvertaling van de conclusies van de Charrette Entree Parkstad 

zal in 2015 vorm krijgen. 

 

Parallel aan de programmatische doorvertaling van de Entree Parkstad Limburg zal energie gestoken moeten 

worden in het gezamenlijk vermarkten van het Leisure-aanbod. Met name als we de buitenlandse toerist willen 

verleiden zal het voor de buitenlandse toerist duidelijk moeten zijn dat Parkstad meer is dan een dag(deel) bij Gaia 

Zoo, of Mondo Verde of C-City, of… Hij/zij zal de Awareness moeten hebben dat je gemakkelijk een week of tien 

dagen binnen Parkstad Limburg vertier kunt vinden. Het Leisure aanbod zal de Interesse moeten opwekken. Pas dan 

zal er ook additionele vraag (Demand) ontstaan, waarna we samen met VVV Zuid-Limburg en andere partners Actie 

(AIDA=is een bekende marketing strategie) kunnen ondernemen om de toerist naar hier te halen. Tenslotte moet 

dan ook de Service op alle terreinen kloppen, congruent zijn met de gewekte verwachtingen. Aansluiten bij en 

ondersteunen van initiatieven zoals het Museum landschap, of de Via Belgica zal het aanbod versterken. 
 

REGULIERE ACTIVITEITEN 2015 

A. Platform 

 

Parkstad biedt in eerste instantie een platform voor overleg en afstemming, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De 

bestuurscommissie, als overlegorgaan van portefeuillehouders, is in de nieuwe GR een besluitvormend orgaan. Een 

dergelijk construct is uniek in Nederland. Na een opstartperiode zal in 2015 moeten blijken hoe dit in de praktijk 

werkt. Daarnaast is de vraag of we dit vehikel intensiever gaan gebruiken.  

Twee onderwerpen die daarbij regelmatig ter discussie worden gesteld zijn “promotie en acquisitie” en 

“arbeidsmarkt”. Binnen Parkstad bestaat al vele jaren een ambtelijk afstemmingsoverleg Promac. Ambtelijk wordt 

intensivering van de samenwerking op dit terrein als quick win gezien. Daarnaast zou ook de integratie van het 

arbeidsmarktbeleid in het regionaal economisch beleid een toegevoegde waarde kunnen hebben. 

Van de zijde van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld is vaak aangedrongen op beleidsafstemming 

op regionaal niveau. Ook van de kant van het regiobestuur zijn vaak initiatieven genomen om deze afstemming te 

verbeteren. Met dat doel is oorspronkelijk de Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (OPL) opgericht. Er zijn 

vele redenen aan te geven waarom dit niet structureel van de grond is gekomen. Dit overleg in algemene zin is voor 

verbetering vatbaar. Op deelterreinen zijn wel in meer of mindere mate structurele overlegstructuren geëffectueerd 

(corporaties, zorgsector). Op het terrein van economie is het Overlegplatform toerisme een dergelijk sectoraal 

overleg, waarin beleidsontwikkeling met het veld wordt afgestemd. 

De verhoudingen met de markt zijn ook aan de orde wanneer het gaat om de positie van de regio in constructen als 

BIHTS en BTM. Nu participeert de regio respectievelijk in de raad van toezicht en in het bestuur. De vraag is of deze 

positie voor een publieke partij vanuit haar rol als subsidieverstrekker of financier / opdrachtgever wenselijk is.  
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Tenslotte is de bestuurscommissie ook belangrijk als afstemmingsorgaan als het gaat om overleg met hogere 

overheden, zoals de provincie en het Rijk. Dit is nu bijvoorbeeld aan de orde bij het POL, op thema’s als 

bedrijventerreinen en retail. Een vraag, die de komende periode zal blijven spelen, is de opschaling van het werkveld 

economie naar Zuid-Limburgs niveau, in de vorm van LED of in andere vormen.  

B. Monitoring 

 

Wat monitoring betreft zal vooral het handhaven van de bestaande monitoring voorrang hebben. 

  

C. Ondersteuning 

 

Belangrijke ontwikkeling op economisch terrein in Parkstad was het sluiten van het convenant tussen APG, UM en 

provincie over de smart services campus. Dit betekent erkenning van het belang en de potentie van dit cluster, 

commitment van een belangrijke speler voor de ontwikkeling hiervan en aansluiting bij de kennisas. Het begeleiden 

van de ontwikkeling van de smart services als economisch cluster ligt primair bij de gemeente Heerlen. Parkstad 

neemt deel aan de smart service Hub en participeert in projecten.  

Uit het retailtraject zullen waarschijnlijk (pilot)projecten voortkomen, die moeten leiden tot nieuwe instrumenten. 

Te denken valt daarbij aan het op regionaal niveau brengen van de straat-aanpak leegstand, of het aansluiten bij het 

initiatief van platform 31 met betrekking tot de aanloopstraten. Ook andere initiatieven zullen zich aandienen. 

AF TE BOUWEN TAKEN  

In de afgelopen periode is voor ongeveer € 70 miljoen subsidie via Parkstad aan gemeenten of projecten beschikt. 

Het ging daarbij onder andere om het regiofonds (Parkstad), het regiodialoogfonds (Parkstad en provincie) en het 

transformatiefonds (Rijk en provincie). De afwikkeling van deze subsidiebeschikkingen vragen nog altijd de nodige 

aandacht. Dat betreft het monitoren en rapporteren over de uitvoering (regiodialoog- en transformatiefonds), het 

aanpassen van beschikkingen (BIHTS) en het toekennen van middelen aan de uitvoering van deelprojecten (PV-

project, regiodialoog). Dit vraagt relatief veel capaciteit van de kleine organisatie.  

Op het terrein van de Bestuurscommissie Economie en Toerisme vraagt met name de afwikkeling van de subsidies 

voor de herstructurering van bedrijventerreinen en de subsidie aan BIHTS de nodige aandacht. Met de stichting 

BIHTS wordt onderzocht of een aanpassing van de beschikking aan de orde is.  
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BENODIGDE FINANCIËLE MIDDELEN UITVOERING JAARPLAN 2015 

Taak Thema Al besloten Nog te besluiten 

1. Platformfunctie   € 7.500 

2.Beleid Retail € 100.000  

Leisure, RCE project € 25.000  

Leisure Charrette € 35.000  

Leisure, vervolg Charrette  € 35.000 

3.Programma PALET, doorontwikkeling  € 40.000 

Retail projecten  € 60.000 

Uitvoeringsprogramma toerisme
1 

 € 25.000 

DIPL  financiering 2015
1 

€ 50.000  

Leisure, bouwsteenplannen  € 35.000 

Promotie en Acquisitie  € 25.000 

4.Monitoring o.a. Lokatus, bedrijventer. Monitor  € 20.000 

5.Instrument ontwikkeling Retail  € 30.000 

6.Going concern Advisering  € 20.000 

7. onvoorzien   € 25.000 

Sub Totaal  € 210.000 € 297.500 

Totaal   € 532.500 

Beschikbaar werkbudget 
2014/2015 

  € 425.000 

Gewenste aanvulling    € 107.500 

 
 

In het verdeelvoorstel van het werkbudget 2015 is voor de bestuurscommissie Economie en Toerisme een bedrag 

opgenomen van € 82.500. Het onderdeel onvoorzien (€ 25.000) is niet meegenomen in het verdeelbesluit. 

Onvoorziene zaken dienen door een bestuurscommissie zelf te worden opgelost door middel van stringente 

bewaking en eventuele herprioritering.  
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4. MOBILITEIT 
 

INLEIDING 

Het mobiliteitsbeleid van Parkstad is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:  
 Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) 2011-2020 
 Actieplan Fiets Parkstad Limburg 
 Voorstel Duurzame Mobiliteit 

In deze beleidsnota’s is aangesloten bij de Parkstad Agenda en de ontwikkelingen op het gebied van de 

energietransitie.  

Parkstad richt zich conform de Kernagenda met name op beleid en programmering en niet langer op 

projectuitvoering. Binnen beleid en programmering blijft de focus gericht op het leveren van een bijdrage aan de 

Parkstad Agenda en aan energietransitie. De financiële mogelijkheden voor de programmering, zoals de BDU en het 

werkbudget mobiliteit, zullen daarvoor worden ingezet. Voor de BDU vanaf 2016 (tot en met 2016 is de BDU 

vastgelegd) zal een beleidsvoorstel worden opgesteld uitgaande van de speerpunten van het jaarplan 2015 jaarplan. 

 

Externe ontwikkelingen van belang voor het beleid en de programmering van Parkstad op het gebied van mobiliteit 

zijn: 
 De afnemende groei van de automobiliteit; 
 De ontwikkeling van het regionale OV, het Limburgnet vanaf eind 2016. Hiervoor worden ontwikkelteams 

ingericht door de provincie en wordt voor Zuid-Limburg een onderzoek gedaan naar een betere afstemming van 
ruimtelijke locaties en OV; 

 Veranderingen in het doelgroepenvervoer mede als gevolg van de decentralisaties vanaf 2016; 
 Innovaties op het terrein van mobiliteit en duurzaamheid. 
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SPEERPUNTEN VOOR DE BESTUURSCOMMISSIE MOBILITEIT IN 2015 

A. Beleid 

 

Het beleid dat is vastgelegd in de drie beleidsnota’s van Parkstad bevindt zich in de programmerings- en 

uitvoeringsfase (zie hierna: programmering). In 2015 is er geen herijking van beleid voorzien. Indien in de toekomst 

sprake is van nieuw beleid of herijking van bestaand beleid, zal – indien daar aanleiding toe is – worden overwogen 

aan de Parkstadgemeenten te vragen bevoegdheden over te dragen aan Parkstad.  

 

Ook in 2015 zal door Parkstad worden bijgedragen aan beleidsvorming en projecten van derden, voornamelijk aan 

provinciale trajecten zoals PVVP, de provinciale beleidsnota Fiets, het uitvoeringsprogramma Verkeersmanagement 

en Parkstad Bereikbaar. 

 

B. Programmering 

 

De programmering kent twee hoofdsporen: 
 Economische structuurversterking met daarin onderscheid in wegeninfrastructuur en euregionaal openbaar 

vervoer 
 Energietransitie 

 

ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: WEGENINFRASTRUCTUUR 

1. Buiten- en Binnenring 

 

Met de ondertekening van het Bestuursconvenant in 2005 is de samenwerking tussen Parkstadgemeenten, Parkstad 

Limburg en de Provincie Limburg gestart om tot de aanleg van de Binnen- en een Buitenring te komen. Nadat het 

oorspronkelijke Provinciale Inpassingsplan door de Raad van State in 2011 was vernietigd, heeft de Raad van State in 

mei 2013 besloten de uitspraak over een aangepast Provinciaal Inpassingsplan aan te houden. Vervolgens heeft de 

Raad van State – op verzoek van Provinciale Staten – besloten tot gedeeltelijke opheffing van de schorsing, 

waardoor in het 4
e
 kwartaal van 2013 kon worden gestart en mogelijk het tracé in 2017 kan worden opengesteld. De 

investering blijft in dat geval binnen het taakstellend budget van € 441 miljoen. 

 

Hoewel de Buitenring in samenwerking wordt gerealiseerd, betreft het een provinciale weg en is de Provincie 

Limburg derhalve het bevoegd gezag in besluitvorming in relatie tot de aanleg en verantwoordelijk voor de aanleg. 

Met de provincie zijn afspraken over de uitvoering gemaakt en deze zijn verwoord in een overeengekomen 

uitvoeringsovereenkomst en financieringsovereenkomst tussen partijen (provincie, gemeenten (met uitzondering 

van Kerkrade) en Parkstad). Parkstad coördineert en monitort deze afspraken over de uitvoering en financiering 

tussen provincie en gemeenten. 

 

In het kader van de Buitenring Parkstad is met de provincie Limburg afgesproken dat Parkstad Limburg de 

taakstelling heeft € 15 miljoen aan opbrengend vermogen te genereren via (gebieds-)ontwikkelingen aan, op of 

langs de Buitenring. Parkstad onderzoekt hiervoor mogelijkheden. 

 

2. Knelpunten onderliggend wegennet Buitenring 

 

In de overeenkomsten met de provincie over de Buitenring zijn voor de volgende knelpunten op het onderliggend 

wegennet als gevolg van de Buitenring afspraken gemaakt over een bijdrage vanuit de provincie. 
 Akerstraat-Noord in Heerlen (Hoensbroek) 
 Steenenkruis in Landgraaf 
 Kruising Hamstraat/Stationsstraat in Kerkrade 

 

Parkstad ondersteunt de gemeenten bij het creëren van en het maken van afspraken over oplossingen hiervoor.  
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3. N274 Onderbanken en L42/B221 Landgraaf 

 

In het kader van de Buitenring wordt de N274 ter hoogte van Onderbanken verbreed naar 2x2 rijstroken. Daarnaast 

vindt een studie plaats naar het Duitse deel tot de aansluiting met de B56. Parkstad ondersteunt hierbij de provincie 

en gemeente Onderbanken. 

Provincie en de gemeente Landgraaf worden ondersteund bij het prioriteren en realiseren van de L42/B221 als 

verbinding tussen Buitenring en Duits hoofdwegennet. 
 

4. Radialen en hoofdwegen 

 

Voor de economische structuurversterking zijn ook de radialen en hoofdwegen van belang, vanwege de 

bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Deze zijn in beheer bij de gemeenten. Vanuit de programmering (zoals de 

BDU) worden gemeentelijke projecten – waar zinvol en mogelijk - ondersteund. 
 

5. Verkeersveiligheid 

 

Vanuit het regionaal belang ondersteunt Parkstad vanuit de programmering (zoals BDU) de verbetering van de 

verkeersveiligheid via infrastructurele maatregelen en verkeerseducatie. 

 

ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: EUREGIONAAL OPENBAAR VERVOER 

6. Treinagenda 

 

Parkstad werkt vanuit het interregproject RoCK mee aan de doortrekking van de intercity van Eindhoven – Aken. 

Hierin zijn de volgende deelprojecten voorzien: 
 Elektrificatie baanvak Landgraaf-Herzogenrath 
 Elektrische sneltrein Maastricht-Heerlen-Aachen 
 Tussentijdse pendel Heerlen-Aachen 

Voor het onderzoek naar een intercityverbinding naar Aachen zijn 2 begeleidingsgroepen en 2 stuurgroepen 

ingesteld en vindt er opdrachtgevers-overleg IC en bestuurlijk overleg Grens OV plaats. Parkstad is 

vertegenwoordigd in deze overleggen. 

De planning van de Avantislijn is tijdelijk aangehouden in verband met het overleg met het rijk over de 

infrastructuuruitbouw op Heerlen-Herzogenrath. Parkstad steunt de gemeente Kerkrade om alvast de Heuvellandlijn 

door te trekken tot Kerkrade-West en daarbij station Kerkrade-West te realiseren. Dit onderwerp staat op de agenda 

van het bestuurlijk overleg Grens OV. 

7. Stations 

  

Vanuit het interregproject Citizens’ Rail werkt Parkstad aan verbetering van de stations: 

 Station Nuth, plan is opgesteld en wordt bestuurlijk besproken met provincie (mede als invulling van 
gebiedsontwikkeling Poort van Parkstad, net zoals de visievorming Mijnspoor). Gestreefd wordt naar uitvoering 
van de eerste maatregelen in 2015. 

 Station Kerkrade-West, plan is opgesteld en er wordt bestuurlijk geprobeerd dit alvast te realiseren met 
doortrekking van de Heuvellandlijn door provincie 

 Station Kerkrade-Centrum, plan is opgesteld en maakt deel uit van de realisatie van CreativeCity in 2015 en 2016 
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8. OV knooppunten 

 

Het station in Nuth en de stations in Kerkrade zijn OV knooppunten, punten waar verschillende vormen van OV of 

mobiliteit samenkomen (trein/bus/fiets, bus/fiets). Deze OV knooppunten zijn van belang voor het goed 

functioneren van het Euregionaal OV. Vanuit de programmering (zoals de BDU) worden gemeentelijke projecten – 

waar zinvol en mogelijk - ondersteund. 
 

ENERGIETRANSITIE 

9. E-mobiliteit 

 

In Parkstadverband wordt in 2015 een beleids- en implementatieplan opgesteld voor een e-laad-infrastructuur. De 

gemeenten kunnen hun beleid daarop afstemmen. 

In 2015 wordt geïnventariseerd of er onder de gemeenten en grote bedrijven in Parkstad belangstelling is voor 

deelname - via een leaseconstructie - aan een pilot e-carsharing. Hierbij worden elektrische auto’s ingezet voor 

wisselend personeel en eventueel ook andere particulieren. Het idee is dat indien de pilot na 2 jaar succesvol blijkt 

er uitbreiding plaatsvindt op basis van kostenneutraliteit. 

Onder de werktitel “Voor Parkstad Bereikbaar” wordt bekeken welke maatregelen uit de regio’s Parkstad en Sittard-

Geleen meegenomen kunnen worden in de rijkssubsidie voor Maastricht Bereikbaar en Beter Benutten 2 (e-

carsharing, stadsdistributie, stimuleren van het fietsgebruik). Er wordt bezien of in dit uitvoeringsprogramma e-

fietsen onder aantrekkelijke voorwaarden ter beschikking kunnen worden gesteld (via een werkgeversbenadering). 

 

10. Fietsen 

Hierbij wordt met name aandacht geschonken aan het interlokale fietsnetwerk en de snelfietsroutes Heerlen-

Aachen en Kerkrade-Herzogenrath. Vanuit de programmering (onder andere BDU) zullen gemeentelijke projecten 

hiervoor waar zinvol en mogelijk ondersteund worden. 

 

11. Stadsdistributie 

Op dit moment loopt een pilot van de gemeente Heerlen waarbij de bevoorrading van hun locaties gebeurt vanuit 

een centraal distributiepunt. Er wordt bezien of deze pilot uitgebreid kan worden naar gemeenten en grote 

bedrijven in heel Parkstad en misschien later ook op Zuid-Limburgse schaal (Beter Benutten 2). 
 

REGULIERE ACTIVITEITEN 2015 

De reguliere activiteiten bij Mobiliteit bestaan uit ondersteuning van de bestuurscommissie en de voorzitter, van het 

ambtelijk overleg (vooroverleg bestuurscommissie) en de BDU. 

Voor wat betreft de BDU ontvangt de regio jaarlijks BDU-middelen van de provincie voor verkeersveiligheid, 

bereikbaarheid en verkeerseducatie. Parkstad inventariseert projecten en stelt de subsidieaanvraag vast. De 

provincie geeft de beschikkingen af, gemeenten voeren de projecten uit en via Parkstad worden de projecten met 

de provincie afgerekend. Het gaat totaal om jaarlijks € 2 miljoen. Daar de BDU tot 2016 al voorzien is, zal er voor de 

BDU vanaf 2016 een beleidsvoorstel opgesteld worden uitgaande van de speerpunten van dit jaarplan. 
 

AF TE BOUWEN TAKEN  

 

Eind 2014 zijn de activiteiten voor Mijnspoor (als onderdeel van het aandachtsveld Integrale Gebiedsontwikkeling) 

overgedragen aan de gemeente Heerlen,  die hierbij samenwerkt met Brunssum en Nuth. 

De interreg projecten RoCK en Citizens’Rail (onderdeel van grensoverschrijdend openbaar vervoer) lopen nog door 

tot en met 2015. Dan eindigt de overeenkomst. In 2015 zullen nog het hele jaar hiervoor werkzaamheden worden 

verricht. In de basisformatie van Parkstad is hier geen capaciteit meer voor opgenomen. In samenhang met 

capaciteit voor andere aflopende projecten zal hiervoor tijdelijk extra capaciteit moeten worden ingezet, aangezien 

ook door de versnelde uitstroom van personeel hiervoor geen medewerkers uit de bovenformatie beschikbaar zijn. 
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5.  RUIMTE  
 

INLEIDING 

Met de intergemeentelijke structuurvisie “Ruimte voor Park & Stad” is in 2009 (en de aanvulling Nuth in 2011) 

kaderstellend ruimtelijk beleid voor Parkstad Limburg vastgesteld. De structuurvisie vormt het kader op basis 

waarvan regionale afstemming plaatsvindt over fysiek-ruimtelijke problematiek, nieuwe ontwikkelingen en 

strategische projecten. De structuurvisie heeft een integraal karakter, en omvat ontwikkelrichtingen en 

sturingsprincipes voor de thema’s toerisme, economie, wonen, ruimte en mobiliteit. Vanuit een aantal 

overwegingen zal in 2015 een ‘mid-term’-review van de vigerende intergemeentelijke structuurvisie worden 

uitgevoerd. 

 

Daarnaast zal het jaar 2015 voornamelijk in het teken staan van het traject ‘Parkstad Limburg Energietransitie’ 

(PALET). Vanwege een breed gedragen bestuurlijke urgentie is in het najaar van 2013 gestart met PALET, enerzijds 

omdat energietransitie economische kansen met zich meebrengt en anderzijds omdat het een ruimtelijk 

afstemmingsvraagstuk is gebleken. Dit thema zal namelijk de druk op het ruimtegebruik verhogen en wat voor de 

een wenselijk is, is voor de ander onwenselijk of concurrerend. In februari 2014 heeft het Parkstadbestuur het 

Ambitiedocument PALET vastgesteld en momenteel wordt gewerkt aan de noodzakelijke vervolgfasen zoals de 

bestuurscommissie Ruimte die heeft bepaald. 

 

Vanuit het programma Ruimte wordt evenals in voorgaande jaren de Integrale Gebiedsontwikkeling rondom de 

Buitenring facilitair en procesmatig ondersteund en zal vanuit het programma bijgedragen worden geleverd aan  

het proces rondom de integrale herziening van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), de provinciale 

structuurvisie. 
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SPEERPUNTEN VOOR DE BESTUURSCOMMISSIE RUIMTE IN 2015 

A. Beleid 

Midterm review intergemeentelijke structuurvisie 

De Intergemeentelijke Structuurvisie “Ruimte voor Park & Stad” vigeert sinds november 2009. Normaliter heeft een 

structuurvisie een ‘houdbaarheidsdatum’ van zo’n 10 jaar. Sinds de totstandkoming van de structuurvisie hebben 

zich tal van (macro- en micro-) ontwikkelingen in diverse beleidsterreinen voorgedaan, zoals in de detailhandel, de 

woningmarkt en de energietransitie.  

 

Met betrekking tot de detailhandel blijkt dat de vraag naar winkels de afgelopen jaren kwalitatief is veranderd en 

kwantitatief is afgenomen. Dit vraagt om een effectievere aanpak en een andere benaderings- en handelswijze. 

Tijdens de bestuursconferentie over het thema detailhandel in oktober 2014, waarin een door het regiobureau 

uitgevoerde analyse van de detailhandelvoorraad is gepresenteerd, is geconcludeerd dat een integrale benadering 

noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanuit een oogpunt van leefbaarheid en de situering van woongebieden (zie hiervoor 

ook het onderdeel economie en toerisme). 

Daarnaast is de energietransitie de afgelopen jaren bij uitstek een ruimtelijk afstemmings- en verdeelvraagstuk 

gebleken. Een aantal duurzame energievormen kan leiden tot gemeentegrens overstijgende effecten.  

De opgave in het maatschappelijk vastgoed is ook relatief nieuw, en de regionale omvang nog onbekend. Met 

betrekking tot het behoud van cultureel erfgoed moet steeds vaker worden gezocht naar duurzame vormen van 

herbestemming, waarbij de verbinding wordt gezocht met toerisme. Ten slotte is een veranderende wetgeving 

(Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 wordt vastgesteld) op komst, die raakt aan de structuurvisie.  

 

Door de bestuurscommissie Ruimte is – mede op basis van de hiervoor genoemde zaken - in september 2014 

geconcludeerd dat de tijd rijp is om de vigerende structuurvisie tegen het licht te houden. De planning is medio 2015 

een ‘mid-term’-review aan de bestuurscommissie voor te leggen en een besluit te nemen over het vervolgtraject. 

Dat kan variëren van: geen actie ondernemen, gedeeltelijk herzien of thematische aanvullen, integraal herzien (“een 

nieuwe structuurvisie”), een omgevingsvisie maken of het effectief programmatisch aanpakken van bepaalde 

thema’s via onder andere instrumentariumontwikkeling. De juridische (on)mogelijkheden zullen onderdeel 

uitmaken van de ‘mid-term’-review.  

De kosten van dit traject worden geschat op maximaal € 20.000 en worden ingepast in het werkbudget van de 

bestuurscommissie. Hiervoor wordt een plan van aanpak met onderbouwde begroting opgesteld. De hoogte van de 

kosten is afhankelijk van de wijze waarop het proces wordt vormgegeven.  

 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

Het integraal herziene Provinciaal Omgevingsplan Limburg, de provinciale structuurvisie, is in december 2014 door 

Provinciale Staten vastgesteld. Voor de regio Zuid-Limburg zal in 2015 in een vervolgproces een aantal thematische 

uitwerkingen worden opgesteld, zoals voor het thema energie. Vanwege het voorbeeld stellende traject PALET zal 

Parkstad op bestuurlijk en ambtelijk niveau worden betrokken. De bestuurlijke en ambtelijke gremia (‘Bestuurlijk 

Kern Overleg’ en ‘Kernteam Zuid-Limburg’) zullen de integraliteit van de thematische visies ‘bewaken’. 

Ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 

Het Ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie is in februari 2014 door het Parkstadbestuur vastgesteld. 

Het Ambitiedocument (PALET 1.0) maakt inzichtelijk hoe de energiehuishouding in Parkstad is georganiseerd, welke 

sectoren hoeveel energie gebruiken, op welke manier het mogelijk is om via besparingsmaatregelen dit 

energiegebruik te reduceren en op welke wijze het ruimtelijk realistisch en verantwoord is duurzame energie op te 

wekken. In een intensief proces is op basis daarvan, in samenwerking tussen H+N+S Landschapsarchitecten, 

Hogeschool Zuyd, Wageningen Universiteit en Parkstad, een onderbouwde regionale ambitie geformuleerd: 

“Parkstad is in 2040 een duurzaam energieneutrale regio”.  
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Uit PALET blijkt dat in Parkstad jaarlijks tussen de 500 en 550 miljoen euro wordt betaald aan energiekosten, die 

vrijwel geheel uit de regio verdwijnen. Energietransitie biedt kansen voor de regionale werkgelegenheid, via 

mogelijke toepassing van energiebesparende maatregelen en regionale opwekking van duurzame energie. 

Energietransitie betekent dus ook economie, werkgelegenheid en besteedbaar inkomen. 

 

Na de totstandkoming van PALET 1.0 heeft de bestuurscommissie Ruimte in juli 2014 besloten per gemeente 

afzonderlijk een verdere uitwerking (PALET 2.0) te laten maken. Hierin zullen de gemeente-specifieke potenties voor 

energiebesparing en duurzame energieopwekking, gegeven de uitgangspunten van PALET 1.0, inzichtelijk worden 

gemaakt. Dat geldt ook voor het huidige gebruik, de zogenaamde nulmeting. Op basis daarvan zullen in het laatste 

hoofdstuk van de rapportages concrete aanbevelingen worden gedaan om op de korte termijn aan de slag te gaan 

met de energietransitie. De acht verdiepingsrapportages (per gemeente één) in het kader van PALET 2.0 zullen 

medio januari 2015 worden afgerond en opgeleverd en worden voorgelegd aan de bestuurscommissie Ruimte.  

 

De bestuurscommissie Ruimte heeft in september 2014 besloten dat PALET 1.0 en 2.0 zullen worden aangeboden 

aan de raden en colleges van de acht gemeenten ter vaststelling als (gemeentelijk) kaderstellend beleid. De 

bedoeling is dat een raadsbesluit gepaard gaat met een besluit tot het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Dit 

besluitvormingsproces zal in nauw overleg met de acht Parkstadgemeenten worden vormgegeven met daarbij een 

nader te bepalen vaststellingsmoment in de acht raden. In februari zal aan de bestuurscommissie Ruimte hiervoor 

een voorstel worden gedaan. 

 

Overigens volgt Parkstad, vanwege de nadrukkelijke relatie met PALET, nauwlettend de voortgang en 

ontwikkelingen rondom de Structuurvisie Schaliegas van het Rijk.  

 

B. Programmering 

Regionaal Uitvoeringsprogramma PALET (PALET 3.0).  

Bij vaststelling van PALET 1.0 heeft het Parkstadbestuur de opdracht gegeven tot het opstellen van een Regionaal 

Uitvoeringsprogramma PALET (PALET 3.0). Dit traject start in januari 2015, nadat de rapportages in het kader van 

PALET 2.0 zijn afgerond. PALET 3.0 zal namelijk gestoeld zijn op de resultaten uit PALET 1.0 en 2.0, waaruit feitelijk 

de eerste kwalitatieve contouren van het uitvoeringsprogramma voor de korte termijn voortkomen.  

PALET 3.0 start in de vorm van een bestuursconferentie. Daarvoor worden bestuurders met de portefeuilles ruimte, 

wonen, economie, mobiliteit en duurzaamheid uitgenodigd. Tijdens deze conferentie staat een terugblik op het 

voorgaande proces en de kwalitatieve resultaten die daaruit zijn voortgekomen centraal. Op basis van de 

kwalitatieve uitkomsten wordt op basis van een brede discussie gestreefd naar het verkrijgen van een aantal 

richtinggevende uitspraken over kwantitatieve doelstellingen voor de periode van nu tot 2040. 

Daarna zal in overleg met de bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke partners en zo mogelijk met burgers,  

gezocht worden naar realistische eerste stappen en maatregelen in de energietransitie in Parkstad.  

 

De planning is PALET 3.0 met naar verwachting één regionale en acht lokale componenten, eind 2015 op te leveren. 

De kosten ervan worden geraamd op maximaal € 120.000 en worden ingepast in het werkbudget van de 

bestuurscommissie. Hiervoor wordt een plan van aanpak met onderbouwde begroting opgesteld. De hoogte van de 

kosten is afhankelijk van de wijze waarop het proces wordt vormgegeven.  
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REGULIERE ACTIVITEITEN IN 2015 
 

A. Monitoring 

 

De bestuurscommissie Ruimte vormt het regionale platform voor casuïstiek, thema’s en ontwikkelingen op het 

gebied van ruimtelijke ordening. Sinds de vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie (2009 en 2011), vindt 

jaarlijks een monitoringscyclus plaats, afwisselend op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Het doel van deze cyclus is om 

lokale ruimtelijke ontwikkelingen te bespreken en te bezien hoe die zich verhouden tot de intergemeentelijke 

structuurvisie. Hiervan wordt verslaglegging gedaan. In het verlengde daarvan is Parkstad het aanspreekpunt voor 

gemeenten als zich ontwikkelingen voordoen die mogelijk op gespannen voet staan met de intergemeentelijke 

structuurvisie (bijvoorbeeld ‘nee, tenzij’-principe of ‘ja, mits’-principe) of in meer algemene zin inhoudelijke 

afstemming gewenst is.  

 

B. Ondersteuning 

De ondersteuning voor wat betreft de Integrale Gebiedsontwikkeling rondom de Buitenring wordt in gewijzigde 

vorm gecontinueerd. Het betreft programmatische en procesmatige werkzaamheden om gewenste 

ontwikkelprocessen op gang te brengen. Deze richten zich onder andere op het stimuleren van de ontwikkeling van 

Oostflank Brunssum, Poort van Parkstad, Gebrookerbos, Parc Gravenrode en Mijnspoor. Dit in samenspraak met de 

andere bestuurscommissies. De bestuurscommissie Ruimte kan – op verzoek van een gemeente(n) – besluiten 

binnen deze reikwijdte middelen beschikbaar te stellen voor programmatische en procesmatige werkzaamheden.  

 

De ontwikkeling van de groene toeristisch-recreatieve clusters in samenwerking met het programma 

Economie/Toerisme wordt voortgezet. De relatie van landschappelijke waarde, toerisme, recreatie en objecten van 

cultuurhistorische waarde (via bv. herbestemming) staat daarbij voorop. Met de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed is daarvoor een samenwerking aangegaan. De ambitie is te komen tot een beleidsmatige verbinding met de 

programmatische aanpak ter versterking van toerisme en recreatie in Parkstad. 

 

AF TE BOUWEN TAKEN  

In 2015 zullen de volgende activiteiten zijn beëindigd: 

a. Ondersteuning Parkstad Centrum. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente Heerlen. 

b. Afstemming ruimtelijke ontwikkelingen met Stadt Aachen en Städteregion Aachen. In 2014 zijn hiervoor ook al 

geen activiteiten ontplooid.  

De (aflopende) activiteiten voor de Groenagenda zullen zich in 2015 richten op een periodieke monitoring van de 12 

nog lopende projecten waaraan Parkstad Limburg een financiële bijdrage heeft verstrekt. In het verlengde daarvan 

wordt de bestuurscommissie periodiek geïnformeerd over de voortgang. Deze werkzaamheden stoppen op het 

moment dat alle nog lopende projecten zijn afgerond.  

Aangezien de inhoudelijke en administratieve afronding van de projecten is voorzien per eind 2015 zullen in 2015 

nog het hele jaar aan de groenagenda werkzaamheden zijn verbonden. In de basisformatie van Parkstad is hier geen 

capaciteit meer voor opgenomen. In samenhang met capaciteit voor andere aflopende projecten zal hiervoor 

tijdelijk extra capaciteit moeten worden ingezet, aangezien ook door de versnelde uitstroom van personeel hiervoor 

geen medewerkers uit de bovenformatie beschikbaar zijn. 
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6. BESTUUR, SAMENWERKING EN OVERKOEPELENDE ACTIVITEITEN  
 

Onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur is in 2014 de transitie van zowel de bestuurlijke als de 

ambtelijke organisatie op basis van de besluitvorming door de gemeenteraden van 28 oktober 2013 grotendeels 

doorgevoerd. Deze transitie kende vier hoofdthema’s, te weten: 

a. Het aanpassen van de bestaande gemeenschappelijke regeling  

b. Het nader uitwerken van de agenda 

c. De transformatie van de organisatie 

d. Het uitbesteden van de bedrijfsvoering 

Alleen voor het onderdeel bedrijfsvoering is de besluitvorming nog niet afgerond. Gestuurd wordt op een overgang 

per 1 mei 2015. (zie hoofdstuk 8 Regiobureau en Bedrijfsvoering)  

 

In de rolverdeling tussen de het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissies heeft het Dagelijks Bestuur primair de 

verantwoordelijkheid voor; 

1. De besturing en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling. 

2. Het bevorderen en invullen van de samenwerking binnen Parkstad. 

3. Het leggen van dwarsverbanden en initiëren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten. Dit via het aanhaken 

aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) 

die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen. 

4. Het vervullen van de werkgeversrol voor de Parkstad-organisatie. 

5. De communicatie naar de stakeholders, zoals gemeenteraden, colleges, provincie, maatschappelijke 

organisaties. 

6. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor BAG/GEO.  
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BESTURING EN VERANTWOORDING 
 

In 2015 zal de Gemeenschappelijke Regeling worden aangepast in lijn met de wetswijziging van de wet 

gemeenschappelijke regeling. De gevolgen van de wetswijziging zullen integraal in kaart worden gebracht. Nu al kan 

worden gemeld, dat de wijziging gevolgen heeft voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen 

Bestuur. Aan artikel 14 is namelijk een 3
e
 lid toegevoegd, luidende: “De leden van het dagelijks bestuur mogen 

nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur uitmaken…” . Voorts heeft de wijziging in ieder geval ook 

gevolgen voor de termijnen waarop begroting- en jaarstukken worden toegezonden aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. In de planning- en control agenda voor 2015, die in december is vastgesteld door het 

Dagelijks Bestuur, is hiermee rekening gehouden. 

 

In de besturing van de gemeenschappelijke regeling heeft het Dagelijks Bestuur een overkoepelende rol. In 2015 is 

een update voorzien van de Strategische Agenda. Dit vanuit een bottom up benadering door de 

bestuurscommissies, waarbij het Dagelijks Bestuur het proces coördineert en dwarsverbanden zal leggen tussen de 

activiteiten en prioriteiten van de Bestuurscommissies. 

In lijn met de primaire verantwoordelijkheid van de bestuurscommissies voor de uitvoering van de activiteiten van 

de Kernagenda is in 2014 besloten werkbudgetten toe te kennen aan de bestuurscommissies en aan de besteding 

ervan een aantal spelregels te koppelen. Het Algemeen Bestuur wijst de werkbudgetten toe. Het Dagelijks Bestuur 

blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor een rechtmatige besteding van deze budgetten.  

Inherent aan een daadkrachtig en flexibel bestuur is de beschikbaarheid van een (relatief beperkt) flexibel inzetbaar 

budget. Dit maakt onderdeel uit van het werkbudget van het Dagelijks Bestuur.  

 
SAMENWERKING BINNEN PARKSTAD 

 

De samenwerking binnen Parkstad verloopt primair via bestuurscommissies waarin de portefeuillehouders van de 

deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd. Deze worden ondersteund door ambtelijke werkgroepen. De 

bestuurscommissies zijn in 2014 geformaliseerd met daarbij eigenstandige bevoegdheden. 
 

De verbreding van de samenwerking binnen Parkstad krijgt vorm via de regiodagen. Deze dagen zijn bedoeld om 

elkaar bestuurs- en raadsbreed op thematische gronden te ontmoeten en te informeren en concreet te gaan 

samenwerken. In 2014 is gestart met regiodagen voor de colleges. In 2015 zal ook worden gestart met regiodagen 

voor de gemeenteraden. De idee is dat voor de colleges 4 à 6 regiodagen worden gehouden en voor de 

gemeenteraden twee. De regiodagen voor de gemeenteraden zijn in combinatie met een regiodag voor de colleges. 

Het accent van de regiodagen voor de gemeenteraden ligt op de presentaties vanuit de bestuurscommissies over 

wat de plannen voor het komende jaar zijn en wat is bereikt / gerealiseerd in het afgelopen jaar. Dit betekent dat 1 

regiodag zal worden georganiseerd rondom het jaarplan en 1 regiodag rondom het jaarverslag. 

Voor de regiodagen van de colleges ligt het accent op innovatie, marketing en strategie van de regio. De voortgang 

van de uitvoering van het jaarplan vormt daarnaast een vast onderdeel van deze regiodagen. 

De kosten voor het organiseren van Regiodagen voor raden en colleges worden geraamd op € 50.000.  
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FACILITEREN VAN DE UITVOERING VAN DE KERNAGENDA 
 

Het Dagelijks Bestuur faciliteert de uitvoering van de programma’s van de Kernagenda, die primair tot de 

verantwoordelijkheid van de bestuurscommissies behoort. Het Dagelijks Bestuur geeft hieraan invulling via een 

actieve rol in de bovenregionale samenwerking, zoals met de provincie, op het niveau van Zuid-Limburg en in 

euregioverband met de AG Charlemagne. Ook door het ontwikkelen van programma-overstijgende instrumenten, 

zoals het Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg wordt hier invulling aan gegeven  

 

Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg 

De financiering van de opgave waar de regio voor staat is aanzienlijk. Niet alleen de overheid zal vele miljoenen 

moeten investeren in wijken en buurten. Dat geldt evenzeer voor andere partijen, die daarbij wellicht geholpen 

moeten worden om de financiële lasten te kunnen dragen. De financieringsbehoefte is afhankelijk van de hoogte 

van de te maken kosten en de fasering ervan. In 2014 is door EIB hier onderzoek naar verricht en het rapport is in 

concept gereed. 

 

De oplevering van het definitieve eindrapport “Investeringsopgave Regioprogramma Parkstad Limburg” wordt begin 

2015 verwacht. Op basis van het conceptrapport kan worden geconcludeerd dat voor de periode 2015-2025 de 

resterende investeringsopgave van het Regioprogramma € 1,6 miljard bedraagt, waarvan € 0,8 miljard onrendabel. 

Kostenreductie, versobering en ruimere fasering zijn instrumenten die ingezet kunnen worden om het onrendabele 

deel van de investeringen te beperken. In het rapport wordt daarnaast de aanbeveling gedaan een regiofonds te 

starten ter financiering van de verliesgevende projecten. In het conceptrapport is aangegeven dat hiervoor vreemd 

vermogen zal moeten worden aangetrokken. Een van de mogelijke instrumenten daarvoor is het Maatschappelijk 

Investeringsfonds Limburg (MIL).  

 

Door de portefeuillehouders financiën en het Parkstadbestuur is al in 2013 ingestemd met de resultaten van de 1
e
 

fase van het vooronderzoek naar het MIL. Daarna is de offerte aanvraag voor de 2
e 

fase uitgezet, maar ook 

getemporiseerd in afwachting van de resultaten van het onderzoek van EIB. Nu op basis van het eindrapport van het 

EIB meer duidelijkheid bestaat over de investeringsbehoefte en de fasering is er voldoende basis om het onderzoek 

naar het MIL weer op te pakken. Voor de dekking van de kosten zal in 2015 een beroep worden gedaan op het 

werkbudget. Indicatief wordt uitgegaan van een bedrag van € 100.000 in 2015. 

 
WERKGEVER 

 

Het Dagelijks Bestuur vervult de werkgeversrol en is bestuurlijk verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 

Hieraan wordt in het Hoofdstuk Regiobureau en Bedrijfsvoering op ingegaan. 

 

COMMUNICATIE 
 

Voor het slagen van de regionale samenwerking is de betrokkenheid van de raadsleden en externe stakeholders bij 

Parkstad van vitaal belang. De informatievoorziening over Parkstad wordt voor een deel ingevuld via de planning- en 

controldocumenten, zoals jaarplan, bestuursrapportage en jaarverslag. Deze documenten worden opgebouwd 

rondom bestuurlijk toetsbare afspraken. Aan extern georiënteerde communicatie naar raadsleden van 

Parkstadgemeenten en overige stakeholders worden andere eisen gesteld dan aan bestuurlijke communicatie over 

toetsbare afspraken. Een mogelijkheid om in deze leemte te voorzien is – in ieder geval gelijktijdig met elk p&c 

document – een voor raadsleden en overige stakeholders toegankelijke samenvatting te maken. Dit zal bij het 

jaarplan 2015 voor het eerst worden toegepast. Hiervoor worden middelen aangewend uit het werkbudget van het 

Dagelijks Bestuur. 

 

In 2015 zal daarnaast een op maat gesneden communicatieplan worden opgesteld.  
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BAG/GEO 
 

In 2014 is de businesscase uitgewerkt voor een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor BAG-GEO. Het Dagelijks 

Bestuur heeft op 5 november 2014 de businesscase: “Het Gegevenshuis” vastgesteld. Gelijktijdig is het 

voorgenomen besluit genomen om de taken, de organisatie en de medewerkers aan de nieuw op te richten 

Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis” over  te dragen. Dit voornemen is inmiddels voorgelegd aan de 

Ondernemingsraad. 

 

Het Dagelijks Bestuur heeft aan de Colleges van B&W van de Parkstadgemeenten de businesscase aangeboden met 

het advies tot oprichting van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”. 

Totdat de oprichting is geformaliseerd en de overdracht geëffectueerd maakt BAG-GEO nog deel uit van de GR 

Stadsregio Parkstad. In de begroting 2015 zijn daarvoor ook ramingen opgenomen, inclusief ramingen voor de 

desintegratie GBRD en bijdrage voor tijdelijke kosten BsGW. Na de oprichting zullen deze budgetten en de 

administratie ervan worden overgedragen. Dit zal worden geformaliseerd via een begrotingswijzing.  
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7. FLEXIBELE SCHIL 
 

Naast thema’s die behoren tot de Kernagenda en waarvan de financiering loopt via de regiobijdragen van de 

gemeenten is er binnen de samenwerking plaats voor een flexibele schil, waarbij partijen elkaar kunnen vinden via 

de coalition of willing. De voortzetting van de samenwerking in de AG Charlemagne is het eerste onderwerp dat zich 

aandient als mogelijk onderwerp voor de flexibele schil.  

 

Sinds de oprichting in 2012 participeert Stadsregio Parkstad in de Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio, een 

samenwerkingsverband met deelnemers uit de Duitse, Belgische en Nederlandse grensregio. De speerpunten voor 

de Arbeitsgemeinschaft zijn arbeidsmarkt, economie en infrastructuur. De projecten en werkzaamheden binnen 

deze thema’s kunnen zeer divers zijn. Aan AG Charlemagne wordt jaarlijks een bijdrage verstrekt van circa € 47.500.  

 

Deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking wordt niet tot de kernagenda gerekend, ondanks het feit dat de 

AG Charlemagne raakvlakken heeft met diverse thema’s binnen de kernagenda van Parkstad. Wel worden de 

activiteiten als waardevol beschouwd. In 2015 is de samenwerking in eerste instantie tijdelijk voortgezet in 

afwachting van een definitief besluit over deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking. De financiële 

middelen hiervoor in 2015 zijn gevonden in de reserve grensoverschrijdende samenwerking (vermoedelijk saldo per 

31-12-2014 van € 50.000). 

 

Het Dagelijks Bestuur heeft in december 2014 de wens uitgesproken ook na 2015 de samenwerking in de AG 

Charlemagne te willen continueren. Daarvoor zal aan de Colleges van de Parkstadgemeenten in 2015 worden 

voorgesteld voor 2016 en volgende jaren een structurele bijdrage van € 50.000 per jaar toe te kennen. Dit in de 

vorm van een bijdrage als onderdeel van de flexibele schil en berekend conform de gebruikelijke verdeelsleutel van 

Parkstad Limburg.  
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8. REGIOBUREAU EN BEDRIJFSVOERING 
 

ORGANISATIE AANPASSING EN BEZETTING 
 

Het Regiobureau faciliteert de inhoud en de processen van de portefeuillehoudersoverleggen en de andere gremia 

binnen de samenwerking: het DB, het AB. Van daaruit zijn er ook activiteiten verband houdende met de 

voorbereiding van de regiodagen en informatiebijeenkomsten. Het bureau richt zich primair op de thema’s van de 

kernagenda en zorgt daarbinnen voor de bestuursondersteuning, de beleidsvoorbereiding, de programmering, de 

monitoring en de instrumentontwikkeling. Het uitgangspunt is een bureau dat  “mean and lean”  is en van 

kwalitatief voldoende kaliber om aan de eisen van onafhankelijke bestuurlijke ondersteuning, strategische 

programmabewaking en procesmanagement en –coördinatie te kunnen voldoen.  

 

Het Regiobureau nieuwe stijl kent een kernformatie van 9,5 fte voor de uitvoering van taken uit de kernagenda. 

Daarnaast kunnen op verzoek van twee of meer gemeenten onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd: de 

keuze agenda. De personele capaciteit en/of de financiële middelen voor taken ter uitvoering van de keuze agenda 

worden geleverd door gemeenten die participeren in dat thema (coalition of the willing). In 2015 is de formatie 

(tijdelijk) 0,5 fte hoger in verband met het uitvoeren van taken voor de AG Charlemagne.  

 

In 2014 is de nieuwe organisatiestructuur met formatieplaatsen, functiebeschrijvingen en competenties vastgesteld 

door het Dagelijks Bestuur. In december 2014 is de plaatsingsprocedure afgerond. De plaatsing is uitgevoerd 

conform het Sociaal Plan. Aangezien de meeste functies slechts licht waren gewijzigd zijn de medewerkers met een 

vaste aanstelling geplaatst op functies voor zover de formatie in kwantitatieve zin dit toeliet.  

In 2014 is een aanzienlijk deel van de medewerkers met een vaste aanstelling vertrokken. Hierdoor was ultimo 2014 

het aantal te plaatsen medewerkers uitgedrukt in fte 10,25. Hiervan is: 

 9,08 fte geplaatst op functies binnen de kernformatie; 

 0,50 fte geplaatst op de tijdelijke functie ten behoeve van AG Charlemagne; 

 0,67 fte niet geplaatst en dus behorend tot de frictie. 

Daarnaast is vanuit de bedrijfsvoering per 1-1-2015 3,4 fte (in financiële zin) bovenformatief  (zie hierna onder 

bedrijfsvoering). 

 

De uitstroom van personeel in 2014 heeft niet alleen sneller plaatsgevonden dan verwacht; er zijn ook mensen 

vertrokken op vitale functies. Hierdoor is er in kwantitatieve zin weliswaar het doel bereikt, maar in kwalitatieve zin 

is er een zekere scheefgroei ontstaan binnen de programma’s. Dit heeft tot gevolg dat de afbouw/overdracht van de 

niet-kerntaken langzamer verloopt dan verwacht. Om de uitvoering van kerntaken in 2015 zeker te stellen is er 

daardoor in 2015 nog tijdelijk extra capaciteit nodig om de niet-kerntaken verder af te ronden. Voor de dekking van 

de kosten hiervan wordt een beroep gedaan op de frictiekosten. Immers door de succesvolle uitstroom zal het 

beroep op de frictiekosten voor salarisbetalingen meevallen, maar er ontbreekt ook de personele frictiecapaciteit 

om activiteiten af te bouwen. 

 

BEDRIJFSVOERING 
 

Een van de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie was dat de bedrijfsvoering en de huisvesting met ingang van 

2015 zouden worden uitbesteed aan één van de deelnemende gemeenten en dus niet langer in eigen huis zou 

worden gedaan en dat de medewerkers binnen de bedrijfsvoering met een vaste aanstelling mee zouden overgaan 

naar de organisatie(s) die de taken voor huisvesting en bedrijfsvoering zouden overnemen. Medio 2014 is daarvoor 

het offertetraject in gang gezet aan de hand een beschrijving van de bedrijfsvoeringstaken en van het wensenpakket 

voor de huisvesting. 

 

Na ontvangst en bespreking van de offertes van drie geïnteresseerde gemeenten is in oktober 2014 door het 

Dagelijks Bestuur geconcludeerd dat geen van de offertes voldoende passend was om te kunnen overgaan tot 

gunning en werd besloten te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Tevens werd in verband met de continuïteit 
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besloten de directie toe te staan voorzieningen te treffen tot 1 mei 2015 om de continuïteit in de bedrijfsvoering en 

de huisvesting te garanderen en de kosten daarvan – voor zover deze het evenredige deel van het reguliere budget 

overstijgen – ten laste te brengen van het frictiekostenbudget 2015.  

 

Aansluitend daarop is op 10 december 2014 door het Dagelijks Bestuur het voorgenomen besluit genomen de 

huisvesting en de bedrijfsvoering te gunnen aan de Open Universiteit. Dit voornemen wordt nu uitgewerkt in een 

dienstverleningovereenkomst (DVO) gericht op een overgang per 1 mei 2015. De planning is erop gericht om op 

basis van deze  DVO  in maart 2015 tot een definitief besluit te komen.  

 

Een van de uitgangspunten voor de DVO met de Open Universiteit is dat een optimum wordt bereikt tussen over te 

dragen activiteiten en het in eigen beheer blijven uitvoeren ervan. In deze afweging spelen de volgende 

overwegingen mee: 

 

1. De mate waarin de Open Universiteit kan voorzien in de daarvoor benodigde kwalitatieve en kwantitatieve 

capaciteit; 

2. De mate waarin de behoefte aan personele capaciteit voor de bedrijfsvoering van Parkstad in de nieuwe 

situatie matcht met de capaciteiten van de 3,4 fte medewerkers op het terrein van bedrijfsvoering met een 

vast dienstverband, die per 1 januari vooralsnog bovenformatief zijn. 

3. De voorkeur voor het positioneren van sommige taken binnen de bedrijfsvoering in de nabijheid van het 

primaire proces.  

 

Op basis van de voorlopige cijfers worden de structurele kosten voor huisvesting en bedrijfsvoering via de Open 

Universiteit geraamd op € 380.000 per jaar. Daarnaast worden in verband met de overdracht nog incidentele kosten 

geraamd van € 150.000. 

In de begroting 2015 en de meerjarenramingen 2016-2018 is een budget opgenomen van € 265.000 voor 

huisvesting en bedrijfsvoering.  

Uitgangspunt blijft dat de structurele kosten voor de huisvesting en de bedrijfsvoering binnen het budget van € 

265.000 kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent dat in 2015 aan de hand van de feitelijke invulling van de 

huisvesting en de bedrijfsvoering alles in het werk wordt gesteld om met ingang van 2016 de structurele kosten 

(meer) in lijn te brengen met het beschikbare budget. 

Bij het opstellen van het jaarplan 2016 (per ultimo 2015) zal hierover volledige duidelijkheid moeten bestaan. Indien 

de kosten niet binnen het budget blijken te kunnen worden ingepast dan zal daarvoor een oplossing moeten worden 

gevonden. De (theoretische) mogelijkheden daarvoor zijn: 

 

 Verlaging van de kwaliteit van de huisvesting en de bedrijfsvoering; 

 Een structurele verlaging van het werkbudget; 

 Inkrimpen van de kernformatie; 

 Een structurele verhoging van de bijdragen van de gemeenten.  

 

 

FRICTIEKOSTENBUDGET  
 

Voor 2015 zijn de volgende budgetten voor het afdekken van frictiekosten beschikbaar: 

 

 Personele frictiekosten:   €  1.031.000 

 Frictiekosten huisvesting en transitie €     150.000 

 Reserve egalisatie frictiekosten   €     403.000 
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In 2015 zullen de volgende kosten ten laste van het frictiekostenbudget komen: 

 Van de medewerkers is ultimo 9,08 fte geplaatst op functies binnen de kernformatie. Daarbij zijn de 

bestaande salarisafspraken gegarandeerd. Hierdoor komen de salariskosten € 49.000 in 2015 hoger uit dan 

het beschikbare budget. Dit zijn frictiekosten. 

 Van de programmamedewerkers is 0,67 fte niet geplaatst. Deze bovenformatieve loonkosten bedragen in 

2015 € 32.000. 

 De medewerkers in de bedrijfsvoering met een vaste aanstelling zijn per 1 januari 2015 - in financiële zin - 

bovenformatief in afwachting van de definitieve besluitvorming over de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om 

3,4 fte. De loonkosten daarvan zijn in 2015 van € 133.000. In afwachting van de definitieve invulling van de 

huisvesting en de bedrijfsvoering komen de kosten volledig ten laste van het frictiekostenbudget. 

 De extra kosten in verband met het uitstel van de uitbesteding van de huisvesting en de bedrijfsvoering tot 1 

mei 2015 bedragen circa € 100.000. Het Dagelijks Bestuur heeft op 1 oktober 2014 besloten deze 

frictiekosten in de huisvesting en de bedrijfsvoering ten laste van het frictiekostenbudget te brengen. 

 Op basis van het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur over de uitbesteding van de huisvesting en 

de bedrijfsvoering zullen er ook na 1 mei extra kosten verbonden zijn aan de huisvesting en de 

bedrijfsvoering. Mogelijk kan voor deze frictiekosten een deel dekking worden gevonden uit het 

rekeningresultaat 2014. 

 Zoals hiervoor gemeld is er door de versnelde uitstroom van personeel in 2014 een zekere scheefgroei 

ontstaan binnen de programma’s, waardoor de afbouw/overdracht van de niet-kerntaken langzamer 

verloopt dan verwacht. Om de uitvoering van kerntaken in 2015 zeker te stellen is er daardoor in 2015 nog 

tijdelijk extra capaciteit nodig om de niet kerntaken verder af te ronden. Voor de dekking van de kosten 

hiervan wordt een beroep gedaan op de frictiekosten. Het gaat daarbij om circa 1 fte en de kosten worden 

geraamd op € 55.000. 

 

Naast deze frictiekosten zullen ook kosten worden gemaakt voor de begeleiding van werk naar werk voor de 

medewerkers die nu nog boventallig zijn. 

 

Uit het voorgaande is af te leiden dat het beroep op de frictiekostenbudgetten in 2015 minimaal € 369.000 zal 

bedragen. Dit is exclusief kosten van begeleiding van werk naar werk en de te verwachten meerkosten in 2015 voor 

huisvesting en bedrijfsvoering na 1 mei.  

 

In de bestuursrapportage 2014 is gesteld, dat gelet op de voortgang van de transitie, de bereikte resultaten en de 

mogelijke risico’s het mogelijk moet zijn om in het voorjaar van 2015 een financiële tussenbalans op te maken aan 

de hand van de jaarrekening 2014, de stand van zaken over de formatie en de bezetting, de wijze waarop de 

bedrijfsvoering is uitbesteed en de voorbereiding van de begroting 2016. Aan de hand daarvan is het opportuun een 

geactualiseerde prognose van de frictiekosten voor de bestuursrapportage 2015 te maken en de bijdragen van de 

gemeenten daarop aan te passen (en mogelijk te verlagen).  

 

 

AFBOUW SUBSIDIERELATIES 
 

Door Parkstad zijn de afgelopen jaren subsidies verstrekt die nog een aantal jaren kunnen doorlopen. De monitoring 

en afwikkeling van deze subsidies heeft zowel een inhoudelijke als financiële component. Per subsidie is 

geïnventariseerd op welke wijze de afwikkeling kan worden ingevuld. In 2014 is gestart met de overdracht. Een 

aantal subsidies wordt door Parkstad zelf afgerond ( Herstructurering, Groenagenda). Het beheer van het 

werkgelegenheidsfonds is overgedragen aan de gemeente Heerlen. 

Hetzelfde geldt voor de afwikkeling van extern verkregen middelen, zoals EFRO waarvan de afwikkeling complex en 

tijdrovend is en niet vrij is van financiële risico’s.  
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9. FINANCIËN 
 

Het financiële kader voor de uitvoering van het jaarplan wordt gevormd door de begroting 2015. In hoofdlijnen ziet 

de begroting 2015 er als volgt uit. 

 

Omschrijving Bedragen x € 1.000 

Verplichtingen Regiofonds en Buitenring 1.600 

Werkbudget voor activiteiten    } 

Projecten Regiofonds               } 
300 

Regionale initiatieven  26+ p.m. 

BDU p.m. 

Loonkosten formatie, incl. inhuur projecten 828 

Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting  265 

Tijdelijke frictiekosten en transitie   

 Loonkosten  1.031 

 Transitie 100 

 Huisvesting 50 

BAG /GEO 1.480 

Desintegratie taken belastingen en wet WOZ 2.649 

Kosten activiteiten  8.329 

Bijdragen deelnemende gemeenten 4.174 

Bijdragen regionale initiatieven  26+ p.m. 

BDU p.m. 

BAG/GEO 1.480 

Bijdrage BsGW desintegratietaken belastingen  964 

Bijdrage gemeenten desintegratietaken belastingen  1.685 

Dekking activiteiten  8.329 

   

Saldo begroting 0 

 

Aanvullend op de budgetten in de begroting 2015 heeft het Algemeen Bestuur op 1 oktober 2014 de volgende 

werkbudgetten beschikbaar gesteld aan de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur voor de periode 2014-2015. 

 

Bestemming 
Toewijzing in 

2014 

Uitgegeven / 

Verplicht in 

2014 

(vermoedelijke 

cijfers) 

Restant 2015 

 Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 425 - 425 

 Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit 150 43 107 

 Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 425 63 362 

 Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme  425 210 215 

 Werkbudget Dagelijks Bestuur  125  125 

 Budget specifieke bestemmingen Dagelijks Bestuur:  65 20 45 

 Afdekking Verplichtingen voortvloeiend uit beleid 

voorgaande jaren 

184 184 0 

Totaal  1.799 520 1.279 
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Het niet in 2014 bestede deel van deze werkbudgetten blijft beschikbaar voor 2015. De exacte bedragen die voor 

2015 beschikbaar zijn, zullen worden gepresenteerd in de jaarstukken 2014 en bij de bestuursrapportage 2015 via 

een begrotingswijziging worden toegevoegd aan de begroting 2015. 

 

Op basis van de prioriteiten in dit jaarplan wordt het (onverdeelde) werkbudget van € 300.000 verdeeld. Dit is een 

toewijzing van middelen binnen het programma kerntaken. Dit heeft geen effect op de vastgestelde begroting en 

voor dit onderdeel van de besluitvorming over het jaarplan is een begrotingswijziging niet nodig.  

 

Omschrijving Bedragen x € 1.000 

Werkbudget voor activiteiten  - 300 

Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 68 

Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme 82 

Werkbudget Dagelijks Bestuur 150 

Kosten activiteiten  0 

  

Dekking activiteiten  0 

   

Saldo begroting 0 

 
Voor het onderdeel Regionale Initiatieven is wel een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.  

De Regionale Initiatieven zijn gemeentelijke initiatieven en taken waarvan met de gemeenten is afgesproken dat de 

bijdrageverstrekking via Parkstad Limburg loopt. Het betreft de financiering van BTM, het Starterscentrum, het 

Routebureau, VVV Zuid-Limburg en het Vestigingenregister. Parkstad Limburg ontvangt het geld van de gemeenten 

en betaalt dit gebundeld door naar de verschillende instellingen. Daarnaast wordt vanuit het budget voor regionale 

initiatieven een bijdrage geleverd aan het Uitvoeringsprogramma Toerisme. 

Ten tijde van de besluitvorming rond de begroting 2015 was nog niet duidelijk of de (administratieve) activiteiten 

voor de Regionale Initiatieven bij Parkstad zouden blijven. Daarop zijn in de begroting 2015 de bijdragen van de 

gemeenten en de doorbetalingen vooralsnog pro memorie geraamd, met uitzondering van het bedrag van € 26.066 

voor toerisme. Dit laatste bedrag is namelijk niet bedoeld als een doorbetaling aan derden, maar als een financiële 

bijdrage voor het uitvoeringsplan toerisme van Parkstad zelf.  

 

Aangezien de bijdragen voor Regionale Initiatieven zijn opgenomen in de door de bestuurscommissies 

geaccordeerde versie van het zogenaamde blauwe schema (het schema met activiteiten op basis van de 

kernagenda) behoren de activiteiten tot de kernagenda en maken daarmee onderdeel uit van de Parkstadbegroting.  

 

Via het voorstel tot begrotingswijziging worden de volgende bedragen toegevoegd aan de begroting 2015.  

Omschrijving Bedragen x € 1.000 

Regionale initiatieven  902 

Kosten activiteiten  902 

Bijdragen regionale initiatieven  902 

Dekking activiteiten  902 

   

Saldo begroting 0 

 

Het bedrag van € 902.000 is als volgt verdeeld over de organisaties: 

BTM Route-bureau 
Vestigingen-

register 
VVV Starters-centrum Totaal 

98.000 24.890 53.100 630.883 94.952 901.825 

 

Ten aanzien van de ramingen voor BAG/GEO en de afwikkeling van GBRD  wordt opgemerkt, dat deze ramingen 

gehandhaafd blijven totdat de besluitvorming over de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis is 

afgerond en budgetten kunnen worden overgeheveld.
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10. ONTWERP BESLUIT 
 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg,  

d.d. 14 januari 2015 

 gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur; 

 gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg; 

 gelet op het bepaalde in de Financiële verordening Stadsregio Parkstad Limburg 2011; 
 

Besluit: 

1. Het jaarplan 2015 vast te stellen;  

2. Het werkbudget activiteiten 2015 ad € 300.000 als volgt te verdelen: 

 

Omschrijving Bedragen x € 1.000 

Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 68 

Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme 82 

Werkbudget Dagelijks Bestuur 150 

Totaal 300 

 
3. De begroting 2015 als volgt te wijzigen (1e wijziging 2015): 

 

Omschrijving Begroting 2015 
Voorstel 1

e
 

wijziging 
Begroting 2015 na 

1
e
 wijziging 

Exploitatielasten     

 Programma kerntaken 1.526 902 2.428 

 Programma gemeenschappelijke diensten 4.129  4.129 

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen 2.451  2.451 

Totale lasten  8.106 902 9.008 

Baten    

Programma kerntaken  26 902  928 

 Programma gemeenschappelijke diensten 4.129  4.129 

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen 4.174  4.174 

Totale baten 8.329 902 9.231 

      

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 223  223 

Mutaties reserves      

Storting reserve Buitenring 400  400 

Onttrekking reserve Buitenring  177  177 

Begrotingsresultaat 0 0 0 
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BIJLAGE 1. THEMA’S EN TAAKVELDEN KERNAGENDA  

(door bestuurscommissies geaccordeerde versie blauwe schema) 

Thema’s 

Kernagenda 
Deelname: 8 gemeenten: personele capaciteit 9,5 fte 

Niet kernagenda 
 

Taakvelden Speerpunten 2014 - 2015 Stoppen/ Afbouwen 
Wat eigenlijk te 

continueren 

Wonen  

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurscommissie 
wonen. 

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, 
Rijk). 

- Woningcorporaties (ROW. 

- Marktpartijen 
Beleid 
Kaderstellend regionaal woonbeleid: 

- Intergemeentelijke Structuurvisie  

- Herstructureringsvisie 

- Regionale Woonstrategie  

- Structuurvisiebesluit Wonen 
Input voor Zuid-Limburg woonbeleid: 

1. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

2. Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 
Programmering 

- Regionale woningmarktprogrammering van   
toevoegingen en onttrekkingen. 

Monitoring 

- Woonmonitor & transformatieopgave  

- (+ doorkijk naar 2030) 

- Betaalbaarheid & duurzaamheid 

- GIS-monitor  

- Wonen en Zorg  

- Voortgang Wijkenaanpak 

- Voortgang Transitiepilots 
Instrumentontwikkeling 

Gericht op:  

- Aanpak particulier bezit: 
hoogbouwflats Parkstad 

- Herstellen verhouding koop-huur:  
huurportefeuille  

  -  Verbeteren betaalbaarheid  

- Verbeteren doorstroming woning-markt: 
woningmarktestafette 

- Levensloopbestendig en duurzaam   
renoveren: PALET sociale woningvoorraad  

- Huisvesting prioritaire doelgroepen: 
RWTH/studentenhuisvesting 

- Financiering van de transformatie-opgave 
Uitrol van bestaande en toepassing nieuwe 
instrumenten. 

Beleidsmatige uitwerking van 
het woon-zorg dossier 

- Financiële verplichtingen 
m.b.t. de Wijkenaanpak. 
 

- Regionaal aanpakken van 
het dossier ‘Scheiden 
Wonen en Zorg’ (raakvlak 
met het sociale domein) 
 

- Projecten/ondersteuning: 

- Wijkenaanpak (5 wijken) 

- LDE Kerkrade-West 

- Transferium Kerkrade 

- Re-Use 
 

- Lobby- fondswerving: 

- Beheer Transformatiefonds 

- Nationaal Netwerk 
bevolkingsdaling 

- EU middelen herstructurering 

- Platform 31 experimenten 

- Regionaal sloopfonds 
provincie 
 

 

- AG Charlemagne 
ondersteuning 
 

- Neimed ondersteuning 
(instituut voor 
demografische 
ontwikkeling). De 
verplichting bestaat om 
ca. 0,3 fte onder-
teuning  te leveren voor 
nog 2 jaar 
 

- Beheer 
Transformatiefonds 
(financieel, onderdeel 
bedrijfsvoering) 
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Thema’s 

Kernagenda 
Deelname: 8 gemeenten: personele capaciteit 9,5 fte 

Niet kernagenda 
 

Taakvelden Speerpunten 2014 - 2015 Stoppen/ Afbouwen 
Wat eigenlijk te 

continueren 

Ruimte  

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurscommissie ruimte 

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk) 

- Marktpartijen  
Beleid 

- Intergemeentelijke Structuurvisie 

- Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 

- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
Programmering 

- Uitvoeringsprogramma PALET i.s.m. 
maatschappelijke partners 

- Programmatische aanpak thema’s 
Intergemeentelijke Structuurvisie 

- Programmering Integrale Gebieds-ontwikkeling 
rondom Buitenring: 

- Poort van Parkstad 

- Oostflank Brunssum / NWW 

- Slot Schaesberg 

- Gebrookerbos 

- Parc Gravenrode 

- Mijnspoor 
Monitoring 

- Intergemeentelijke Structuurvisie 

- PALET 
Instrumentenontwikkeling 

- In het kader van programmatische aanpak 
thema’s Intergemeentelijke Structuurvisie 

- In het kader van uitvoeringsprogramma PALET 

De programmatische en 
lokale doorvertaling van 
PALET 

- Parkstad Centrum 
 

- Afstemming ruimtelijke 
ontwikkelingen Stadt 
Aachen en Städteregion 
Aachen 
 

- Groenagenda: 
1. Vanaf 2014 geen 
financiële middelen meer  
beschikbaar. Voortgang van 
projecten waar  Parkstad 
aan heeft bijgedragen wordt 
gemonitord  (stoppen 
wanneer alle projecten zijn 
afgerond). 
 
2. Merendeel van de onder 1 
genoemde   toegekende 
financiële bijdragen dient 
nog  formeel te worden 
afgehandeld. Dit is pas 
mogelijk is als project 
compleet is afgerond       
(voorziene eind-termijn is 
eind 2015). 

- AG Charlemagne 
ondersteuning 

Mobiliteit 

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurscommissie 
mobiliteit,   

- Bestuurlijk RMO met gedeputeerde   

- Stuurgroep grens OV, 

- Regionaal bestuurlijk overleg Buitenring (RBO)  

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk) 
Beleid 

- Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) 

- Duurzame Mobiliteit 

- Actieplan Fiets Parkstad 
Programmering en Monitoring 

In het kader van het RVVP: 

- Stationsverbeteringen 

- Financiële afspraken Buitenring en Opbrengend 
vermogen Buitenring 

- Duurzame Mobiliteit 

- Actieplan Fiets Parkstad 

- Verkeersveiligheid 

- Brede Doel Uitkering (BDU) 

- Mijnspoor (zie onder f. bij programmering 
thema ‘Ruimte’) 

Projectondersteuning 

- Grensoverschrijdend OV (Intercity Heerlen-
Aachen en Avantislijn) 

Buitenring Parkstad inclusief inspannings- en 
resultaatverplichting 

 

- RoCK Connecting Knowledge 
by Rail: Overeenkomst 
eindigt eind 2015 
 

- Citizens’ Rail (Interreg): 
Overeenkomst eindigt eind 
2015 
 

- Transferium Kerkrade–West 
Mijnspoor 

- RoCK tot eind 2015 
 
 

- Citizens’ Rail tot  eind 
2015 
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Thema’s 

Kernagenda 
Deelname: 8 gemeenten: personele capaciteit 9,5 fte 

Niet kernagenda 
 

Taakvelden Speerpunten 2014 - 2015 Stoppen/ Afbouwen 
Wat eigenlijk te 

continueren 

Economie 

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurs-commissie 
Economie en Toerisme 

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk) 

- Marktpartijen, Ondernemend  Parkstad 

- Ondersteunen bestuurslidmaatschap BTM en 
Starterscentrum. 

Beleid 

- Ontwikkelen instrumentarium ten behoeve van 
het vastgestelde Retail beleid 

- Samenhangende visie Retail in relatie tot 
herstructurering 

- Ontwikkelen van beleid ter stimulering van het 
middelgrote bedrijfsleven 

- Doorontwikkelen toeristische visie in relatie tot 
cultureel erfgoed en verblijfstoerisme 

- Euregionale visie Toerisme 

- Ontwikkelen visie op kansen van 
Energietransitie voor het bedrijfsleven in 
Parkstad Limburg 

Programmering 

- Dit is Parkstad Limburg 

- Vervolg op Tiger 

- In het kader van AG Charlemagne 
grensoverschrijdende stimulering toeristische 
sector 

- Programmatische doorvertaling van de visie op 
verblijfstoerisme in relatie tot het cultureel 
erfgoed 

- Stimulering MKB, economische winst van 
Energietransitie in regio houden 

- Aanspreekpunt voor Provincie voor de planning 
en programmering van bedrijfsterreinen, 
waaronder herstructurering 

- Uitvoeringsprogramma toerisme 2010-2014 
Monitoring 

- Voucherregeling 

- Onderdelen BIHTS 

- Economische ontwikkelingen zoals: 
- Werkgelegenheid 
- Vestigingenregister 

- Toeristische ontwikkelingen 

- Ontwikkelingen Retail 

- Centraal innen en doorsluizen middelen: 

- VVV  

- BTM 

- Starterscentrum 

Leisurebeleid: 

- Herijken van het 
leisurebeleid, met name 
de program-matische 
aanpak van het themaveld 
“leisure, cultureel erfgoed 
en landschap” 
 
Retailbeleid: 

- Het programma-tisch 
vertalen en 
instrumenteren van het 
retailbeleid 

 

- Voucherregeling  
 

- Subsidierelatie uitvoerende 
organisatie BIHTS  
 

- Bijdrage aan Grens Info Punt 
2014-2015  
 

- Duurzame energie centrale 
Kerkrade –West 

- AG Charlemagne 
ondersteuning 
 

- Promotie en acquisitie 
overleg 
In het ambtelijk overleg 
wordt de meerwaarde 
onderkend van een 
onafhankelijk voorzitter. 
Daar is de vraag gesteld 
of Parkstad, dat  zou 
willen blijven doen. 
Heerlen zou het 
secretariaat doen. 

Samenwerken 

Platformfunctie 

- Ondersteuning van het DB en het AB van 
Parkstad 

- Organiseren Regiodagen 

- Overleg met overheden (provincie, Rijk) 

Vormgeven nieuwe 
samenwerking:  

AB, DB, 
bestuurscommissies, 
ambtelijke overleggen, 
etc. 

- RMT 

- Directeuren stad 

- AG Charlemagne 
geschäftsführung 
Wordt additioneel 
gefinancierd (flexibele 
schil) 
 

- AG Charlemagne 
ondersteuning 
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BIJLAGE 2. LIJST VAN AFKORTINGEN 
AB Algemeen Bestuur 

AG Arbeidsgemeinschaft 

AVV Aachener Verkehrsverbund 

BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

BC Bestuurscommissie 

BDU Brede Doeluitkering 

BIHTS Building Integrated High Tech Systems   

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

BTM Stichting Bedrijventerreinmanagement 

BV Besloten Vennootschap 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

DB Dagelijks Bestuur 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

EGTS Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

EU Europese Unie 

GBRD Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst 

GEO Geografische informatie 

GIS Geografisch Informatie Systeem 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

IBA Internationale Bau Ausstellung 

IC Intercity 

IHK Industie- und Handelskammer 

KvK Kamer van Koophandel 

LED Limburg Economic Development 

LHB Limburgse Herstructureringmaatschappij voor Bedrijventerreinen 

MIL Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg 

MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

MKB Midden- en kleinbedrijf 

NIROV Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

NS Nederlandse Spoorwegen 

NVR Nahverkehr Rheinland 

NWW Nature Wonderworld 

OV Openbaar Vervoer 

P&C Planning & Control 

P&O Personeel & Organisatie 

PALET Parkstad Limburg Energietransitie 

POL Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

RBO Regionaal Bestuurlijk Overleg  

RMO Regionaal Mobiliteitsoverleg 

RoCK Regions of Connected Knowledge 

ROW Regionaal Overlegplatform Wonen 

RVOB Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf 

RVWN Regionaal Verbindend Wegennet 

RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

SOK Samenwerkingsovereenkomst 

SSH Smart Services HUB 

TIGER Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region 

VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 

WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

WOZL Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg 

ZLSM Zuidlimburgse Stoomtrein Maatschappij 



Stadsregio 
Parkstad Limburg

Postbus 200
6400 AE Heerlen

CBS-weg 2
6412 EZ Heerlen

T +31 (0)45-570 01 23
F +31 (0)45-574 09 08
info@parkstad-limburg.nl

www.parkstad-limburg.nl


