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SAMENVATTING
Deel 1 – Achtergrond en ambitie
Parkstad Limburg maakt een kwaliteitsslag
De tijd is rijp om samen en vanuit eigen kracht kansrijke lijnen uit te zetten
voor komende 20-30 jaar. Onze regio blijft op een aantal belangrijke gebieden
achter bij haar omgeving: sociale problematiek, hoge werkloosheid, een te
laag regionaal inkomen, wegtrekkende hoger opgeleide jongeren en een te
langzame groei van startende ondernemingen. Bovendien treden in Parkstad
Limburg ontgroening, vergrijzing en ontvolking tegelijkertijd en sterker dan
elders op. Nu meer dan ooit is de missie van Parkstad Limburg relevant en
urgent, te weten duurzame economische structuurversterking van de regio
door het bundelen van de krachten van de zeven gemeenten Brunssum,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
Demografische ‘krimp’ maakt kiezen voor kwaliteit mogelijk
De bevolkingsafname die de regio meemaakt zien wij als een kans. Een
kans om de kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving duurzaam te
versterken. Deze ruimte willen we nú nadrukkelijk ‘pakken’ om samen te
werken aan een krachtige regio. En dat gaan we doen door in te zetten op
onze herkenbare, unieke pluspunten:
●
●
●
●
●
●
●

Het vele groen in de directe nabijheid van woongebieden, de landschappelijke rijkdom en de dynamische afwisseling tussen park en stad;
Sterke natuurlijke beekdalen;
Een rijke culturele en sociale historie;
Fijnmazige sociale structuren met sterke dorps- stadskernen die een
grote variëteit aan woonmilieus bieden;
Een goede bereikbaarheid, en
Een hoge dichtheid aan kennisinstellingen, hoogkwalitatieve bedrijventerreinen met bovenregionale bedrijven en winkelgebieden.
Een sterk toeristisch/recreatief netwerk

In vier fasen werkten vele partijen samen om tot draagvlak en goede
afwegingen te komen.
Eind 2005 hebben de zeven gemeenten de Wgr+-status aangevraagd om
– gezien de stevige ambities - de samenwerking te intensiveren. Al in die
periode is het proces begonnen dat is uitgemond in de intergemeentelijke
structuurvisie:
2005: het Toekomstbeeld – overeenstemming over de uiteindelijke doelen
van de intergemeentelijke structuurvisie;
2005-2006: de Thematische fase – vaststelling van de inhoudelijke opgaven
van de intergemeentelijke structuurvisie;
2006-2007: de Confrontatiefase – toetsing van alle keuzen en beelden aan
elkaar;
2007-2008: de structuurvisie-fase – de uitkomst die ontwikkelingen in beeld
brengt en daarvoor ruimtelijke kaders geeft.
Vele betrokkenen binnen en buiten de eigen organisatie en gemeenten
hebben hun bijdragen geleverd in intensieve gesprekken en sessies. Al deze
expertise en reacties vormden de bouwstenen voor de uiteindelijke visie.
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Visie schetst ambities en kansen....
Als alle partijen hun krachten bundelen, dan moet het mogelijk zijn om in
2030 deze kwaliteiten in Parkstad Limburg te ervaren:
●
●

●

●

Meer en beter bereikbaar groen, meer ecologische kwaliteit en
structuur, o.a. door een groter contrast van stad en land;
Een sterke economie, voortbouwend op bestaande kwaliteiten en
ontwikkelend op o.a. een innovatieve energiesector, toeristische dagen verblijfrecreatie, een hoogwaardige zorginfrastructuur en dito
opleidingsfaciliteiten;
Een geherstructureerd stedelijk gebied met Heerlen-Centrum als
Parkstad-centrum; een hoogstedelijke kern die hoge, gevarieerde
woonkwaliteit met passende voorzieningen biedt voor bestaande én
nieuwe kansrijke doelgroepen;
Een uitstekende ontsluiting en bereikbaarheid via een Parkstadring en
het openbaar vervoer, waardoor Parkstad Limburg ook internationaal
een steviger positie verwerft.

.....en nodigt uit om mee te denken, te doen, te ontwikkelen.
De lijnen die deze visie uitzet vormen géén strak keurslijf, maar veel meer
een aanzet om met alle partijen - markt, overheden en bewoners - samen te
werken, ideeën te genereren, en kansrijke initiatieven met veel draagvlak
op te starten. Wij nodigen u nadrukkelijk uit om uw kennis, ervaring en
creativiteit in te brengen ter versterking van onze unieke regio.
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Deel 2 – Keuzen op de vier grote opgaven
Ruimte, Economie, Wonen en Mobiliteit uitgewerkt via zes fundamentele
keuzen. De intergemeentelijke structuurvisie zet de toekomst-lijnen uit
voor twee structuurdragers: ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, en de
economisch-maatschappelijke ontwikkeling. Deze twee dragers krijgen hier
een uitwerking op vier hoofdthema’s: ruimtelijke identiteit, economie, wonen
en mobiliteit. Het zijn de belangrijkste thema’s voor de komende decennia:
●
●
●
●

Ruimtelijke identiteit – regionale ontwikkeling met de natuur als
goede buur;
Economie – meer vitaliteit vanuit historische en huidige kracht;
Wonen – meer kwaliteit voor een veranderende bevolking;
Mobiliteit – meer samenhang, betere bereikbaarheid.

De zes keuzen (pijlers) vormen ‘geweten’ en toetsingskader
In een vroeg stadium van het planproces kwamen uit de discussies zes
‘basisuitspraken’ naar voren. Deze pijlers vormen het fundament voor
de inhoudelijke keuzen en zullen steeds fungeren als toetssteen van
ontwikkelingen en initiatieven.
1. Landschap leidt – sterke ruimtelijke kwaliteit en identiteit, robuuste
landschappelijke
structuren,
grensoverschrijdend
landschap
en
watersystemen geven een duurzaam houvast bij verantwoorde ontwikkeling
van kwaliteit.
2. Eén hoofdcentrum – een agglomeratie met 240.000 bewoners verdient
een kern met EU-regionale en hoogstedelijke uitstraling.
3. Energie als fundament – economische en cultuurgeschiedenis krijgt
actuele waarde voor innovatie en duurzaamheid.
4. Netwerk van Park en Stad – de combinatie van stedelijk en landelijk
gebied, van natuurwaarden en hoofdkern met subkernen en een fijnmazige
structuur van verkeersverbindingen op lokaal en regionaal niveau vormen
een uniek netwerk van Park en Stad.
5. Economische slagader N281 – deze vormt de hoofdas van de economie en
de zichtbare identiteitsdrager.
6. Buitenring = Parkstadring – deze ring verankert Parkstad Limburg stevig
in het internationale netwerk om beter het grote economische potentieel
van het gebied te kunnen benutten.
Toetsing per opgave levert ontwikkelingsbeeld en benodigd instrumentarium. Per thema vindt u vier aspecten uitgewerkt:
●
●
●
●

Een grafische weergave van de meest elementaire stap die tussen nu en
2030 gemaakt moet worden (ansichtkaart);
Vertaling van de pijlers (pijlers 5 en 6 liggen inhoudelijk dicht tegen elkaar
aan en worden hierbij samengenomen);
De ontwikkelingslijn: mogelijke richtingen en mogelijkheden met plankaart;
Beheer & sturing: het bestuurlijk instrumentarium met plankaart.
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Thema Ruimtelijke identiteit

Vertaling van de pijlers
1.
Landschap leidt : nieuwe ontwikkelingen versterken kwaliteit, gebruik
en beleving van natuur en landschap. Beekdalen zijn heilig.
2.
Eén hoofdcentrum: heldere beeldkwaliteit en dito ruimtelijke
inrichting ondersteunen stedelijke dynamiek.
3.
Energie als fundament: cradle-to-cradle-technieken, alternatieve
opwekking, energielandschappen en CO2-compensatie.
4.
Netwerk van Park en Stad: meer contrast stad en land, versterken
verbindingen tussen stedelijk en landelijk gebied.
5.
Economisch slagader N281/A76 en Parkstadring: inrichting en beeldkwaliteit versterken verbindingen en contrasten.
Ontwikkelingslijn
Natuur en landschap, inclusief het rijke erfgoed, beek- en rivierdalen vormen
de basis voor een duurzame versterking van identiteit en vitaliteit. Het groen
in het landelijk gebied groeit tot samenhangende, robuuste structuren, met
water als rode draad. De stad krimpt, verdicht en laat zo de natuur ruimte
voor groen en waterstructuren. Dit vergroot niet alleen de contrasten en
herkenbaarheid, maar ook de samenhang en verbinding tussen groen (park/
landelijk gebied) en rood (stad). Enkele voorbeelden:
●
Ontwikkelen 750 ha. bos-, park- en natuurgebied;
●
Beken worden (verder) integraal gerenatureerd (Roode Beek, Worm en
Geleen- en Caumerbeek);
●
Regionale betekenis voor gebieden met hoge dichtheid, archeologische
en/of cultuurhistorische waarden versterken;
●
Meer kunst en water in de stad en langs recreatieve routes in en vanuit de stad;
●
Brunsummerheide, Tevenerheide en Schinveldsebossen verbinden zich als
één samenhangend grensoverschrijdend natuurgebied (Heidenatuurpark);
●
‘Blauw hart’ in het Zandgroevengebied: één samenhangend plassengebied met recreatief medegebruik;
●
Terugbrengen oude wegenpatronen, o.a. als zichtbare geschiedenis en
voor langzaam verkeer;
●
Ontwikkelen Via Belgica/Archeologisch landschapspark Voerendaal en
Archeopark Rimburg-Baesweler (ARB);
●
Ontwikkelen Eurodepark.
Beheer- en sturingslijn
Goede coördinatie van groen én rood kan het best op regionaal niveau
gebeuren. Hiervoor is al het nodige werk verzet: de analyse van Identiteit
Parkstad Limburg (2004) geeft kader voor de ruimtelijke opgaven; het
Regionaal Waterplan (2004) voor wateropgaven, terwijl de Omgevingsvisie
Parkstadring Parkstad Limburg inhoudelijke criteria geeft (eenheid in
wegvormgeving, weg volgt landschap, verbetering oriëntatie weggebruiker).
Deze plannen geven uitwerking aan het principe ‘landschap leidt’ en
‘beekdalen zijn heilig’. Enkele concrete denkrichtingen zijn:
●
Inzetten van natuurcompensatie- en vereveningsmaatregelen;
●
Agrarische sector lokaal versterken door planologisch maatwerk met
aandacht voor natuur- en lands chapswaarden;
●
Herstel en versterking voor stadsranden en –centra (verdichting) en
herkenbaar wegennet (Parkstadring, radiaalwegen, knooppunten en
entrees). In principe niet bouwen buiten bestaande stedelijke randen;
●
Koesteren van industrieel, cultureel en archeologisch erfgoed;
●
Indeling in gebiedstype (XL, L, M of S) bepaalt toekomstige ruimtelijke
verschijningsvorm (dichtheid, hoogte) met herkenbare centra.
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Thema Economie

Vertaling van de pijlers
1.
Landschap leidt: nieuwe ontwikkelingen versterken kwaliteit, gebruik
en beleving.
2.
Eén hoofdcentrum: heldere beeldkwaliteit en dito ruimtelijke
inrichting ondersteunen stedelijke dynamiek in al zijn facetten.
3.
Energie als fundament: bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel
worden gerenoveerd en ontwikkeld met het oog op duurzaamheid.
4.
Netwerk van Park en Stad: ontwikkelingen moeten plaats vinden
binnen het fijnmazige bestaande netwerk.
5.
Economisch slagader N281/A76 en Parkstadring: de Westcorridor is
primair bedoeld voor bedrijven, met aan de oostzijde meer nadruk op
recreatie en toerisme.
Ontwikkelingslijn
Hoofdambitie is economische structuurversterking met als strategie
ruimtelijke concentratie en revitaliseren van locaties die niet aan moderne
eisen voldoen, onder toepassing van de SER-ladder. Het landelijk gebied
biedt nog enige ontwikkelingsruimte. Thematisch gaan we uit van drie
belangrijke kansenclusters:
●
Nieuwe Energie (European Business and Science Park, Open Campus
op Avantis);
●
Toerisme (Park Gravenrode, Oostflank Brunssum/Onderbanken);
●
Zorg (Health, Care & Cure): via de ‘zorgvallei’, d.w.z. meerdere concentratiepunten op de Westflank, o.a. Revalidatiekliniek Hoensbroek,
Atrium MC, Sevagram, Mondriaan Groep, Avantis en Trilandis;
●
Onderwijs en arbeidsmarkt met als concentratiepunt de onderwijscampus aan de Westflank.
Beheer- en sturingslijn
De ruimtelijke principes (ruimtelijke concentratie, thematische clustering
en toepassing SER-ladder) gelden ook hier. Bij revitalisering bestaande
locaties krijgt kleinschalige bedrijvigheid nadrukkelijk de ruimte.
Retail: omvang van winkelcentra moet worden aangepast aan demografische
ontwikkelingen. Concentratie is uitgangspunt (geen solitaire en perifere
ontwikkelingen). Zorg en kleinschalige service kunnen opengevallen plaatsen
invullen.
Kantoren: groter dan 2.500 m2 nabij OV-knooppunt Heerlen Centrum en
omgeving; kleiner dan 2.500 m2 bij voorkeur bij regionale knooppunten en
stadsdeelcentra.
Landbouw: logischerwijze vooral gestuurd vanuit de landelijke gemeenten,
met ruimte in met name Simpelveld en Voerendaal. Mits economisch en
landschappelijk versterkend kunnen nieuwe verbrede bedrijfsvormen als
zorgboerderijen, maneges, B&B e.d. een plek krijgen.
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Thema Wonen

Vertaling van de pijlers
1.
Landschap leidt: nieuwe ontwikkelingen versterken kwaliteit, gebruik
en beleving.
2.
Eén hoofdcentrum: heldere beeldkwaliteit en dito ruimtelijke
inrichting ondersteunen stedelijke dynamiek in al zijn facetten.
3.
Energie als fundament: wijken en woningen worden gerenoveerd en
ontwikkeld met het oog op duurzaamheid.
4.
Netwerk van Park en Stad: ontwikkelingen moeten plaats vinden
binnen het fijnmazige bestaande netwerk.
5.
Economisch slagader N281/A76 en Parkstadring: ontwikkeling moet
gebeuren met respect voor bestaande wijken; contact tussen wijken
aan beide zijden van de ring blijft mogelijk.
Ontwikkelingslijn
Het plan Lekker thuis in Parkstad Limburg benoemt drie ambities voor de
noodzakelijke opwaardering van de woningmarkt:
●
Lef, boven de middelmaat, en zoveel mogelijk via integrale gebiedsontwikkeling;
●
Plaats bieden aan bestaande én nieuwe, kansrijke bewonersgroepen;
●
Inbedding en uitstraling woongebieden dragen bij aan het nieuwe
‘Parkstad-imago’: unieke afwisseling van contrastrijk groen en rood,
veel groen in de stad, betekenisvolle benutting van en aansluiting bij
cultuurhistorische waarden.
Beheer- en sturingslijn
Herstructurering gaat voor uitbreiding: het bedienen van de veranderende
wensen van bestaande en nieuwe doelgroepen verloopt dus vooral via een
kwalitatieve vervangingsopgave. In principe geen uitbreiding buiten huidige
stedelijke contour. Alleen dan uitbreiding buiten de rode contouren als deze
de landschappelijke kwaliteiten substantieel versterkt. Projecten moeten
bijdragen aan de kwaliteitsambities op regionaal niveau (zie rapport Van Zeef
naar Zwengel). Nieuwe initiatieven versterken in ontwerp en architectuur
lokale karakteristieken. Woningbouw die nodig is om het centrum van
Heerlen het gewenste stedelijke karakter te geven, krijgt voorrang.
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Thema Mobiliteit

Vertaling van de pijlers
1.
Landschap leidt: nieuwe ontwikkelingen versterken kwaliteit, gebruik
en beleving.
2.
Eén hoofdcentrum: mobiliteit versterkt de stedelijke dynamiek door
goed openbaar vervoer en een efficiënte verkeersafhandeling door
een heldere hiërarchie en goede oriëntatie en bewegwijzering.
3.
Energie als fundament: wegen worden ontwikkeld met oog voor
duurzaamheid.
4.
Netwerk van Park en Stad: mobiliteit versterkt het netwerk door goed
openbaar vervoer en een efficiënte verkeersafhandeling door een
heldere rangorde en goede oriëntatie en bewegwijzering.
5.
Economisch slagader N281/A76 en Parkstadring: mobiliteit versterkt
de dynamiek door goed openbaar vervoer en een efficiënte
verkeersafhandeling door een heldere hiërarchie en goede oriëntatie
en bewegwijzering, en sterke internationale verbindingen.
Ontwikkelingslijn
De ambitie is een betere bereikbaarheid via weg en spoor, zowel regionaal
als internationaal. De nieuwe ringstructuur ontlast de oude radiale
wegenstructuur (met een positief effect op de economie en leefbaarheid)
en ontsluit Parkstad Limburg beter van buitenaf en zorgt voor een snellere
verkeersafwikkeling, wat ook de economische positie ten goede komt. De
Parkstadring sluit goed (qua fysieke aansluiting en qua verkeersafwikkeling)
aan op het onderliggende wegennet. Duidelijke rangorde en oriëntatie in de
wegenstructuur: hoofdslagader, slagaders, aders en haarvaten.
Sterk openbaar vervoer vraagt om:
●
Realiseren nieuwe Intercity-verbindingen (Eindhoven-Heerlen-Aken)
en nieuwe lightrailverbindingen (Heerlen, Kerkrade, Avantis, Aken)
met meer haltes op belangrijke punten; meer en beter busvervoer
met meer haltes op belangrijke punten;
●
Bereikbaarheid voor OV van de toeristische clusters Gravenrode en
Oostflank;
●
Op de te ontwikkelen knooppunten komen verschillende vormen
van openbaar vervoer en economische activiteit bij elkaar. Hiertoe
is een regionale aanpak nodig om de infrastructuur, het vastgoed en
de openbare ruimte goede impulsen te geven. Goede mogelijkheden
bieden bedrijvenpark De Locht, de noordzijde van bedrijventerrein
Spekholzerheide en het terrein tussen Valkenhuizerlaan en
Euregioweg;
●
Langzaam verkeer krijgt de ruimte via de aanleg van een
volwaardig fietspadennet en het instellen van een 30-km regime in
verblijfsgebieden.
Beheer- en sturinglijn
Het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan geeft normen voor een heldere,
eenduidige categorisering van wegen naar hun functie. Deze zijn in de
Intergemeentelijke structuurvisie vertaald naar een XL t/m S-aanduiding.
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Deel 3 – De zeven ontwikkelingszones
Uitvoering: kansen en kaders voor zeven ontwikkelingszones
Per zone gaat het om een tal van grote en kleinere deelprojecten; op de
bijbehorende kaarten zijn de hoofdlijnen uitgewerkt.
1. Projectgebied Noordflank Hier vinden we veel natuur- en bosgebieden,
beekdalen en cultuurhistorische elementen. Entrée: door het inpassen van
de Parkstadring als ‘Parklane’ ontstaat een herkenbare groene ingang voor
automobilisten en treinreizigers vanuit het noorden. Hier kunnen accenten
op water, landschappelijk reliëf en passende kunst uitnodigen om het
rijke landschap te beleven. Ommelanden: het open, glooiende landschap
versterken en herkenbaarder maken door het reliëf te accentueren. Het
contrast stad-land aanzetten door het tegengaan van verrommeling,
stedelijke knooppunten of uitbreidingen. Agrarische bedrijven waar mogelijk
omvormen tot zorgboerderijen, kleinschalige toeristische voorzieningen
(erfgoedlogies, B&B).
2. Projectgebied Oostflank In dit gebied spelen een viertal ontwikkelingen:
●
Centraal thema is de versterking van het landschap tot het grootste
openbare groen-areaal van Parkstad Limburg en als toeristisch
recreatief gebied; het Heidenatuurpark, met als focus de kwaliteit van
de Brunssummerheide/Schinveldse Bossen, Natuur- en Landschapspark
Rodebach/Roode Beek en Tevenerheide. We werken vanuit de
gedachte ‘te gast in de natuur’. Doel is één uniek samenhangend en
gekoppeld heide- en natuurgebied dat aansluit richting Duitsland.
Binnen dit robuuste gebied wordt ingezet op de renaturering van de
Roode Beek.
●
De bestaande bedrijventerreinen ondergaan een transformatie waarbij
wordt ingezet op de realisatie van grootschalige dagrecreatieve
voorzieningen en verblijfsmogelijkheden ingebed in een landschappelijk
raamwerk.
●
Het Zandgroevengebied ontwikkelt zich als een Blauw Hart met een
aantal grote waterplassen, waarvan sommige een meer recreatieve
functie krijgen, andere zullen meer natuurgericht zijn. In dit gebied zal
ook beperkte woningbouw en verblijfsrecreatie mogelijk zijn
●
De Parkstadring wordt de belangrijkste ontsluiting, maar vormt ook de
belangrijkste impuls voor het mogelijk maken voor bovengenoemde
ontwikkelingen.
3. Projectgebied Zuidflank Dit gebied vormt de overgang van het Heuvelland/
Horbacher Börde naar de stad en de grote toeristische trekkers in Park
Gravenrode. Hier ligt een kans om bezoekers meer te oriënteren op het oosten
en het culturele mijnerfgoed (dorpen, schachten en treinverbindingen). De
stoomtrein vormt een belangrijk thema, met daarnaast ruimte voor meer
wandel-, fiets- en paardrijroutes.Op het bedrijventerrein Willem Sophia
is wellicht een goede herstructurering mogelijk via hoogwaardige woonwerkkavels. Woningbouw zal niet hier, maar binnen het stedelijk gebied,
dichter bij de centra moeten plaatsvinden.
4. Projectgebied Westflank Dit projectgebied bestaat uit de Westcorridor
en Parkstad centrum (Heerlen centrum)
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Westcorridor: Hier spelen vier ontwikkelingen –
●
Het versterken en verbinden van de twee gebieden Terworm en Imstenrade
met de Geleenbeek als rode draad. Daarnaast het doortrekken van deze
verbinding richting Sittard-Geleen in het kader van het Corio-Glanaproject
(integrale aanpak van het Geleenbeekdal van bron tot monding);
●
Het ecologisch en recreatief/toeristisch verbinden van het stedelijk gebied
met het landelijk gebied van Simpelveld en Voerendaal en vice versa;
●
Het langs de N281 faciliteren van grootschalige detailhandel (woonboulevard
en Rodaboulevard), onderwijs, bedrijven en de ‘zorgvallei’;
●
Verhogen van de beeldkwaliteit waarbij de N281 en de Buitenring als één
Parkstadring herkenbaar wordt. Zichtlocaties moeten een betere uitstraling
krijgen dan we gewend zijn, met ecoducten, water en cultuurhistorie als
ontwerpprincipes.
Parkstad Centrum:
het centrum van Heerlen krijgt een hoogwaardige stedelijke uitstraling, een
stevig visitekaartje (ook aan de Parkstadring) met een aantrekkelijk vestigingsen verblijfsklimaat, tor de verbeelding sprekende architectuur en zorgvuldige
ingerichte openbare ruimten. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen krijgen bij
voorkeur in dit gebied hun plek als bijdrage aan een compacte stad.
5. Projectgebied Gravenrode Deze ‘binnentuin’ vormt hét grootschalige
toeristische gebied van de regio. Een goed afgestemd aanbod van topattracties
met grensoverschrijdende ‘power’, aangevuld met verblijfsmogelijkheden,
biedt hier grote kansen. Bedrijventerrein Dentgenbach zal op termijn wellicht
een belangrijke rol spelen met werkgelegenheid in recreatie en toerisme.
De beekdalenstructuur vormt het leidende thema waar alle ontwikkelingen
zich naar zullen moeten voegen.
6. Projectgebied Via Belgica Deze Romeinse heirbaan (legerweg) van Keulen
naar Boulogne sur Mer doorkruist Parkstad Limburg van oost naar west en
kan model staan voor een ‘culturele as’: een cultuurhistorisch aanbod om
de Romeinse geschiedenis in samenhang met de buitenlandse onderdelen
te beleven. Toeristische projecten om deze functie gestalte te geven zijn
o.a. het Thermenmuseum, Archeologisch Landschapspark (Voerendaal) en
het Archeopark Rimburg-Baesweiler (Romeinse straatdorpen).
7. Herstructurering Stedelijk Gebied Dit vindt zijn uitwerking in het project
Krimp als Kans. Het dalende inwoneraantal, de ontgroening en de vergrijzing
zullen de komende jaren aanleiding geven tot stevige keuzen om leefbaarheid,
economie en voorzieningen in de kernen en de woongebieden te versterken en
af te stemmen op nieuwe wensen. Hiertoe zullen de belangrijkste betrokken
partijen langjarig en eendrachtig moeten samenwerken, ook financieel.
Het gaat daarbij zowel om de gemeenten, de woningbouwcorporaties, de
instellingen voor onderwijs en zorg, als ook om projectontwikkelaars. Accenten
liggen op de ontwikkeling van sterke kernen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van
Parkstad-centrum), het ontwikkelen van kwaliteit en het versterken van de
interactie tussen het stedelijk en het groene buitengebied. Daarnaast wordt
ingespeeld op kansen zoals de behoefte van de regio Aken aan aantrekkelijke
woonmilieus voor werknemers die op de nieuw te ontwikkelen RWTH-campus
zullen gaan werken. Of aan de andere kant aan impulsen voor investeringen
en aan de imagoverbetering zoals bij een Internationale Bauausstellung (IBA)
en Internationale Gartenausstellung (IGA).
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Deel 4 – Waar kiest Parkstad Limburg voor
Parkstad Limburg kiest voor vijf topprioriteiten
Parkstad Limburg staat voor een enorme opgave met betrekking tot de
demografische ontwikkeling. Deze opgave onderscheid ons van andere
regio’s in de rest van Nederland. Parkstad Limburg hanteert een strategie in
drie punten:
●
Wij accepteren de demografische ontwikkeling als een feit, maar we
leggen ons er niet bij neer;
●
Wij anticiperen nu en pakken de opgave integraal aan waarbij we
●
investeren in een duurzame economische structuurversterking van de
regio
Deze strategie leidt tot 5 dominante thema’s, die in 2007 bestuurlijk zijn
vastgesteld en afgestemd met comakers en stakeholders. Deze dominante
thema’s zijn in twee documenten vervat namelijk in de Regiodialoog waarin
we onze strategische agenda afstemmen met de agenda van de Provincie,
en in de Rijksontwikkelagenda van het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg
(Gebiedsdocument Parkstad Limburg).
De komende jaren zetten wij ons in voor de volgende vijf topprioriteiten:
1. Stedelijke Herstructurering
De integrale transformatie voor het stedelijk (ook landelijke kernen) gebied
is, naar Nederlandse begrippen, bijzonder groot. Het biedt de regio echter
ook een kans om in te zetten op een kwaliteitsimpuls voor Parkstad Limburg
als woon-, werk-, leef- en verblijfsgebied. Dergelijke processen zijn uiterst
complex en vragen een lange adem en commitment. Het vraagt ook om
nieuwe oplossingen op het vlak van wettelijk, financieel en organisatorisch
instrumentarium. De demografische ontwikkelingen vragen om dergelijke
beslissingen. De omvorming waar we in het stedelijk gebied voor staan
gaat gepaard met desinvesteringen op allerlei gebied; wonen, onderwijs,
voorzieningen, de openbare ruimte en de leefbaarheid van landelijke
kernen. Het vraagt om samenwerking tussen private en publieke partijen. Er
zijn natuurlijk mogelijkheden om geld terug te verdienen, maar dat weegt
niet op tegen de kosten die marktpartijen moeten maken. Het zou ook niet
reëel zijn om alle kosten op deze af te wentelen. Er is behoefte aan nieuw
instrumentarium en ruimte om te experimenteren. Parkstad Limburg heeft
onderzoek gedaan en heeft samen met de markt de opgave beschreven. Wij
zijn begonnen, maar er is hulp van alle actoren nodig vooral van het Rijk.
Alleen dan kunnen we deze mega-opgave succesvol oppakken.
2. Parkstad Centrum
Bij de herstructurering is de doorontwikkeling van Heerlen-centrum tot het
hoogstedelijk centrum van Parkstad Limburg wezenlijk. De eerste stappen zijn
door de overheden gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Het gaat daarbij
niet alleen om een hoogstedelijke inrichting, maar ook om het stimuleren en
familietrek van urbaan wonen. Dit vraagt om investeringen en sturing in de
woningbouwontwikkeling, culturele voorzieningen en evenementen en om
groen. Alleen op deze wijze kan Heerlen zich ontplooien tot het centrum van
Parkstad Limburg en bovenregionale aantrekkingskracht krijgen.
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3. Gebiedsontwikkeling Parkstadring
Met de aanleg van de Buitenring worden grote delen van Parkstad Limburg,
met name de oostkant, beter ontsloten. Door koppeling van deze weg met
de A76 en de stadsautoweg (N281) ontstaat een relatie met de grootste
werkgelegenheidslocatie van Limburg met 1300 bedrijven met circa 35.000
arbeidsplaatsen. Deze koppeling levert een enorme economische impuls.
Vooral voor het oostelijke deel van Parkstad Limburg waarbij de inzet is
het toerisme verder te ontwikkelen. Het Park Gravenrode is in belangrijke
mate gerealiseerd , maar dient versterkt te worden. De Oostflank en het
Zandgroevengebied bieden mogelijkheden om recreatie, toerisme/leisure
en exclusieve woonmilieu’s te ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk door
koppeling van Brunssummerheide, Schinveldse Bossen en Tevenerheide en
de renaturering van de Roode Beek een groot goed ontsloten grensoverschrijdend Natuurpark te realiseren (Heidenatuurpark).
4. Grensoverschrijdend openbaar vervoer
Goede euregionale verbindingen zijn voorwaarde om de arbeidsmarkt
grensoverschrijdend te ontwikkelen. Op dit moment is deze arbeidsmarkt
versnipperd. Het is daarom dat de gemeenteraden van de Euregionale
steden Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en Luik in 2007 de OV-ontsluiting
van de Euregio als topprioriteit te benoemen. Het is een regio met 4
miljoen inwoners. De komst van de nieuwe campus bij de RWTH in Aken en
de ontwikkeling van een cardiovasculaircentrum op Avantis, maar ook de
ontwikkelingen met betrekking tot de energiemarkt op Avantis geeft duidelijk
aan dat Parkstad Limburg een belangrijk onderdeel is van de Technologische
Topregio Eindhoven-Leuven-Aken en daarmee een substantiële bijdrage
kan leveren aan de economie van Nederland. Het optimaliseren van het
grensoverschrijdend Openbaar Vervoer is daarom een absoluut speerpunt.
5. Campus Avantis: nieuwe energie en medische technologie
Het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis is het kristallisatiepunt
voor nieuwe energie en medische technologie. Het thema energie ligt diep
in Parkstad Limburg verankerd. Het geeft de regio weer een gezicht op een
vlak waar we sinds lang geen gezicht meer hadden.
Avantis is daarnaast het aangewezen gebied waar de samenwerking tussen de
academische ziekenhuizen van Aken en Maastricht op het vlak van medische
technologie kan landen. Dit biedt nieuwe kansen voor Parkstad Limburg. De
regio zal zich vooral richten op faciliterend beleid door sterk in te zetten
op de bereikbaarheid van Avantis via het openbaar vervoer. Daarnaast zet
Parkstad Limburg in op de verknoping van onderwijs-onderzoek-ondernemers
in de regio en over de grens. Op deze wijze worden optimale voorwaarden
gecreëerd voor marktpartijen om beide kansenclusters verder ontwikkelen.
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Deel 5 – Milieu
Landschappelijke en ecologische waarden koesteren in balans met eisen
wonen, werken en mobiliteit
Parkstad Limburg heeft voor deze intergemeentelijke structuurvisie Bureau
Tauw uit Utrecht een PlanMER (milieu-effectrapportage) laten uitvoeren.
De verplichting hiertoe werd achterhaald door nieuwe jurisprudentie maar
het proces was al zover gevorderd dat het project als gepland is afgerond.
Hoe de concrete effecten zullen uitvallen, hangt natuurlijk sterk af van
de detaillering van ontwikkelingen, keuzen en de zorgvuldige afweging van
milieu- en landschappelijke waarden. Op hoofdlijnen zijn de conclusies als
volgt:
●
●
●
●
●
●

●
●

De beekdalen krijgen meer ruimte en waardevolle landschappen
worden versterkt;
Water krijgt meer ruimte en het watersysteem krijgt meer veerkracht;
Nieuwe infrastructuren doorsnijden de diverse landschappen, maar
kunnen goed worden ingepast;
Historische en archeologische waarden worden gekoesterd;
Concentratie van functies kan gebruik van een beter openbaar
vervoersnetwerk stimuleren;
De ringstructuur en verbeterde aansluiting hierop van oude wegen geeft
betere doorstroming van het verkeer en een betere milieukwaliteit in
het stedelijk gebied;
Meer functies en verdichting genereren meer verkeer en kunnen extra
druk opleveren op gebied van luchtkwaliteit en geluidoverlast;
Het aantrekken van meer recreatie zal ook meer milieudruk
opleveren.

Voor het plan is geen Watertoets noodzakelijk
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VOORWOORD
Parkstad Limburg maakt ruimte voor de toekomst!
Met deze krachtige woorden vestigt Parkstad Limburg uw aandacht op
de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg. Deze visie is een
product van jarenlange voorbereiding. Het is een weg van vallen en opstaan
geweest. Door veranderende inzichten en nieuwe ontwikkelingen in de
afgelopen jaren hebben we onze visie tegen het licht moeten houden.
Uiteindelijk ligt er een ruimtelijke visie waarmee Parkstad Limburg, de
provincie en alle Parkstad Limburg-gemeenten samen, de komende 20 30 jaar ruimschoots uit de voeten kunnen. Het is een visie die recht doet
aan de centrale missie van Parkstad Limburg: het tot stand brengen van
een economische structuurversterking. Het is een visie die recht doet aan
een veranderende samenleving. Het is een visie die ruimte maakt voor de
toekomst, een visie die meegroeit met de tijd. Maar bovenal is het een visie
die in gezamenlijkheid tot stand is gekomen. Samenwerking is hierbij het
sleutelwoord.
We leven in een dynamische tijd en de veranderingen volgen elkaar steeds
sneller op. Zaak is om hiermee op gelijke voet tred te houden, hierop in te
spelen en hier ruimte voor te scheppen. Een eerste stap hiertoe is gezet met
het vaststellen van de “strategische agenda Parkstad Limburg 2007-2011
Route naar Resultaat”. De tweede stap is de verankering van deze agenda in
de Regiodialoog tussen Parkstad Limburg en de Provincie Limburg (Wij zijn
wat we delen: Wij zijn Parkstad! 2008). In beide documenten is duidelijk
verwoord dat we niet alles tegelijkertijd kunnen, dat we keuzen moeten
maken en dat we niet alles alleen kunnen. Als regio zien we ons geplaatst
voor vijf ruimtelijke opgaven:
1.

2.
3.

4.
5.

16

Ruimte bieden voor de stedelijke herstructurering: de regio staat
aan de vooravond van een kolossale transformatie ten gevolge van
de demografische ontwikkeling in dit gebied. Het aantal inwoners
zal de komende jaren in rap tempo dalen. Dit ervaren wij niet als
een bedreiging, maar als een kans: de nieuwe groei heet krimp en
kwaliteit gaat boven kwantiteit.
Ruimte bieden en vormgeven aan de centrumvisie voor Parkstadcentrum
(Heerlen-centrum)
Ruimte bieden aan het vorm geven aan de integrale gebiedsontwikkeling
Parkstad (buiten)ring: deze ontwikkeling is erop gericht om de kansen
die de Parkstadring biedt voor structuurversterking van de regio in
economisch, ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk opzicht maximaal
te benutten.
Ruimte bieden aan het mede realiseren van een grensoverschrijdend
openbaar vervoer en
Ruimte bieden voor het gestalte geven aan de Campus Avantis met als
rode draad: nieuwe energie en medische technologie.
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Deze topprioriteiten zien we ook terug in deze intergemeentelijke
structuurvisie. Daarbij geven we ook de ruimtelijke spelregels waar we ons,
met het oog op het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit, aan te houden
hebben. Het zijn de uitgangspunten voor veranderingen in de ruimte. Verder
zien we in de visie dat de zeven gemeenten van Parkstad Limburg zich
terdege realiseren dat essentiële voorwaarden moeten worden geboden om
te kunnen komen tot een evenwichtige ontwikkeling van de landelijke en
stedelijke gebieden binnen Parkstad Limburg. Het besef is terdege aanwezig
dat enkel en alleen door samenwerking op regionaal en internationaal niveau
een juiste balans tussen deze gebieden kan worden gerealiseerd. Het is juist
deze balans die Parkstad Limburg uniek maakt.
Mede door de intergemeentelijke structuurvisie kunnen en zullen de regio
Parkstad Limburg, de Parkstad Limburg-gemeenten, de provincie Limburg,
u, wij allemaal en ons totale ommeveld, ruimte maken voor de toekomst
van onze regio. Een regio om trots op te zijn, een kwaliteitsregio waar het
voor iedereen goed toeven is.
Parkstad Limburg nodigt u van harte uit om mee te denken, samen te werken
en vorm te geven aan de economische en ruimtelijke versterking van de
unieke kwaliteiten van Parkstad Limburg. Samen ruimte te maken voor de
toekomst van onze regio.

Andy Dritty (Portefeuillehouder Ruimte & Wonen Parkstad Limburg)
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Woord van aanbeveling
In de afgelopen periode is de Provincie Limburg een weg ingeslagen naar
een meer ontwikkelingsgerichte aansturing van de ruimtelijke ordening.
Hierbij is een sterk accent komen te liggen op gebiedsontwikkeling. De
provincie wil meer dan ooit tevoren werken vanuit een scherpe inhoudelijke
focus en ervaringen die in de afgelopen periode zijn opgedaan met nieuwe
resultaatgerichte vormen van samenwerking verder verdiepen.
Met de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg zet deze regio in
mijn ogen een hele belangrijke stap. De grote opgaven waar deze regio zich
voor gesteld ziet, zoals de stedelijke herstructurering, aanleg van de binnenen buitenring, economische en culturele ontwikkeling, spelen nadrukkelijk
op het regionale schaalniveau. Deze opgaven kunnen dan ook alleen op een
succesvolle wijze worden opgepakt, wanneer alle partijen die een cruciale
rol spelen in de ontwikkeling van Parkstad Limburg, hier gezamenlijk de
schouders onder zetten.
De intergemeentelijke structuurvisie zet hiervoor de koers uit en biedt een
uitstekende basis voor het vormen van krachtige en doelgerichte allianties
tussen publieke en private partijen. Zodat we de mooie en goede ideeën die
in de visie zijn opgenomen kunnen omzetten naar werkelijkheid.
Wat we nodig hebben is niet weer een nieuw plan in de kast, maar concrete
resultaten. Wat we ook nodig hebben is dat betrokken partijen resultaatgericht
gaan samenwerken, niet slechts redenerend vanuit eigen belang, maar over
hun eigen grenzen heen, vanuit een gedeelde regionale visie. Overheden en
marktpartijen dienen daarvoor hun krachten te bundelen in een krachtige
uitvoeringsorganisatie. Met maar één gezamenlijk doel: een sterk en mooi
Parkstad Limburg, waar de bewoners trots op zijn en met plezier kunnen
wonen, werken en recreëren.

Ger Driessen (gedeputeerde Provincie Limburg).
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1. INLEIDING
Aanleiding
Eind 2005 hebben de gemeenteraden van Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal nagenoeg unaniem
besloten om de samenwerking in Parkstad Limburg te intensiveren door
de status Wgr+ voor de regio aan te vragen. De missie van deze regionale
samenwerking is het versterken van de economische structuur van Parkstad
Limburg om een duurzaam economisch perspectief voor de inwoners van
de regio te realiseren, want vooralsnog blijft de regio in vergelijking met
haar omgeving achter. De volgende indicatoren wijzen daarop: sociale
problematiek, de hoge werkloosheid, een te laag regionaal inkomen,
wegtrekkende hoger opgeleide jongeren en een te langzame groei van
startende ondernemingen. Daarnaast is Parkstad Limburg de belangrijkste
regio in Nederland waar tegelijkertijd ontgroening, vergrijzing en ontvolking
optreden.
De intensivering van de samenwerking richt zich op vier werkvelden: Ruimte,
Economie, Wonen en Mobiliteit. Op deze terreinen is Parkstad Limburg
in eerste instantie kaderstellend. De Intergemeentelijke structuurvisie
Parkstad Limburg is het regionale kader voor het thema Ruimte en heeft
tot doel het ruimtelijk faciliteren van de ontwikkeling van Parkstad
Limburg. De intergemeentelijke structuurvisie biedt geen strak ingekaderd
toekomstbeeld, maar schetst ontwikkelingskansen en biedt beheer- en
sturingsinstrumenten. Het is een plan waarin de ruimtelijke ontwikkeling
van Parkstad Limburg voor de komende 20 tot 30 jaar wordt geschetst.
Naast de ontwikkeling van de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
Limburg heeft de regio Parkstad Limburg haar strategische prioriteiten
bepaald. Deze zijn vertaald in de Strategische Agenda Parkstad Limburg
2007-2011. Daarbij zijn de volgende vijf topprioriteiten gesteld: Actieprogramma Nieuwe energie, Visie Parkstadcentrum (Heerlen), Integrale
gebiedsontwikkeling Parkstadring, Grensoverschrijdend openbaar vervoer
en Stedelijke herstructurering. De uitvoering van de strategische agenda
bepaalt in belangrijke mate ook het uitvoeringsprogramma van de
intergemeentelijke structuurvisie voor de komende jaren.

Planproces
Het verloop van het proces van de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
Limburg bestaat uit vier fasen: het Toekomstbeeld (1), de Thematische fase
(2), de Confrontatiefase (3) en de structuurvisiefase (4).
Fase 1: het Toekomstbeeld (2005)
In deze fase is het richtinggevend gedachtegoed ontwikkeld en zijn vraaggesprekken met co-makers en stakeholders gevoerd. Het denkraam van het
toekomstbeeld berust daarbij op de twee structuurdragers: maatschappelijke
en economische groei en het creëren van ruimtelijke kwaliteit. Deze dragers
zijn uitgewerkt in een negental ruimtelijke strategieën. Het toekomstbeeld
is vastgesteld door het Parkstadbestuur.
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Fase 2: de Thematische fase (2005-2006)
In de thematische fase zijn het richtinggevend gedachtegoed en de ruimtelijke
strategieën uitgewerkt in een viertal thema’s: Ruimtelijke identiteit,
Economie, Wonen en Mobiliteit. Daarbij zijn de ruimtelijke strategieën
verder gedetailleerd en is thematisch kaartmateriaal ontwikkeld. Daarnaast
is in deze fase gezocht naar de praktische toepassing en integratie van
de ruimtelijke strategieën door projectgebieden te benoemen. Deze fase
werd afgesloten met tien plannen voor de projectgebieden en met vier
themaproducten. Deze zijn allen door het Parkstadbestuur vastgesteld.
Fase 3: de Confrontatiefase (2006-2007)
In de confrontatiefase zijn het toekomstbeeld, de thema’s en de
ontwikkelgebieden aan elkaar getoetst. Deze ‘introspectie’ heeft geleid
tot de essentie van de intergemeentelijke structuurvisie. De onderdelen
zijn tot hun essentie teruggebracht als voorzet op de intergemeentelijke
structuurvisiefase. Het centrale thema is het maken van keuzen. Keuzen
die de ruimtelijke en economische koers van Parkstad Limburg vastleggen.
Belangrijk en nieuw onderdeel zijn de projectgebieden waarbij wordt ingezet
op ontwikkelingsplanologie. Het product behoefde geen vaststelling, omdat
de uitspraken in essentie al vastgesteld waren.
Fase 4: de structuurvisiefase (2007-2009)
In de laatste fase, de structuurvisiefase, zijn de verschillende faseproducten,
deelproducten en onderliggende documenten gevormd tot een product
dat het stempel ‘intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg’ kan
dragen. Hierbij is het uitgangspunt: het verkrijgen van een gebiedsdekkende,
ruimtelijk toetsende en ontwikkelende intergemeentelijke structuurvisie
Parkstad Limburg.

Planmethodiek
De intergemeentelijke structuurvisie beoogt de missie van Parkstad Limburg
te verwezenlijken: het in duurzame samenhang ruimtelijk-economisch
ontwikkelen van de regio en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. De
Intergemeentelijke structuurvisie biedt hiervoor een inspiratiebron, maar ook
een ruimtelijk planologisch kader waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen
vinden. Deze doelstellingen komen tot uitdrukking in twee lijnen die als rode
draad door het plan lopen, de Ontwikkelingslijn en de Beheer- en Sturingslijn.
Beide lijnen hebben een gezamenlijk startpunt in pijlers en de daarop
gebaseerde Visie 2030. Daarna splitsen ze zich in de Ontwikkelingskaart en
de Beheer- en Sturingskaart.
De ontwikkelingslijn bevat strategieën, ambities en ontwik-kelafspraken
om onder de vlag van de regio tot ruimtelijk-economische ontwikkeling te
komen. Ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de groei en ontplooiing van
de regio als één geheel. De ontwikkelingslijn is gericht op het realiseren
van projecten en programma’s op een aangewezen plaats; de wie-, wat- en
waar-vragen.
De beheer- en sturingslijn bevat de ruimtelijk planologische kaders die
de basiskwaliteiten van Parkstad Limburg moeten beschermen, die de
bovengenoemde ontwikkelingen ondersteunen en daarvoor de ruimtelijke
spelregels geeft. De beheer- en sturingslijn biedt de kaders en voorwaarden
voor de ontwikkelingslijn; de hoe-vragen en onder welke voorwaarden.
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versterken van de
economische
structuur van
Parkstad Limburg
om een duurzaam
economisch
perspectief voor de
inwoners van de
regio te realiseren

Opgaven

Beleid

Context

Missie Parkstad
Limburg

Creëren van
ruimtelijke kwaliteit

Maatschappelijke en
economische
ontwikkeling

Structuurdragers
Structuurvisie

Buitenring =
Parkstadring

Economische
slagader N 281

Netwerk van Park en
stad

Energie als
fundament

Één hoofdcentrum

Visie

Ontwikkelingskaart

Beheer- en
sturingskaart

PlanMER

2 plankaarten

Mobiliteit

Wonen

Economie

Ruimtelijke identiteit

4 thema’s

Structuurvisie Parkstad Limburg: rode lijn van het plan

Landschap leidt

6 pijlers

Beheer- en sturingslijn met Matrix &
Beheer- en
sturingskaart

Ontwikkelingslijn met
Ontwikkelingskaart

Koppeling aan pijlers

Beheer- en sturingslijn met Matrix &
Beheer- en
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Ontwikkelingslijn met
Ontwikkelingskaart

Koppeling aan pijlers
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Beheer- en
sturingskaart

Ontwikkelingslijn met
Ontwikkelingskaart

Koppeling aan pijlers

Beheer- en sturingslijn met Matrix &
Beheer- en
sturingskaart

Ontwikkelingslijn met
Ontwikkelingskaart

Koppeling aan pijlers

Uitwerking per
thema

Herstructurering
Stedelijk gebied

Voor alle gebieden:
Kaart, Ontwikkelingslijn
en Beheer- en
Sturingslijn

Via Belgica

Zuidflank

Gravenrode

Oostflank & Heidenatuurpark en Zandgroevengebied

Noordflank

 Projectgebieden:
Westcorridor en
Parkstad Centrum

Uitwerking programma
per thema

Herstructurering Stedelijk
gebied

Nieuwe Energie

Grensoverschrijdend OV

Parkstadring

Parkstad Centrum

Programma Ruimte
 topprioriteiten:

Uitvoering

Zes Pijlers
Deze intergemeentelijke structuurvisie rust op een zestal pijlers. Dit zijn
basisuitspraken die voortkomen uit de beginfase van het planproces. In
deze fase zijn vanuit het toekomstbeeld, de ‘houtskoolschets’, zes pijlers
gedestilleerd die het fundament vormen voor de visie en de kwaliteit van
de intergemeentelijke structuurvisie moeten waarborgen. Het zijn de
kernwaarden van de visie, waaraan ontwikkelingen worden getoetst.
VISIE 2030
Deze pijlers zijn vertaald in een ruimtelijke visie voor Parkstad Limburg
in 2030. Hierbij is een abstract en conceptueel wensbeeld voor 2030
geschetst. In de visie worden alle ruimtelijke, planologische en economische
ontwikkelingen benoemd en worden de uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteiten
van de regio gewaarborgd. Deze visie bindt de regio en moet gefundeerd
zijn op een groot draagvlak.
Vier Thema’s
Op de fundering van de zes pijlers en de visie wordt binnen vier vooraf
gekozen thema’s (de WGR+-thema’s) strategieën en afspraken geformuleerd.
Binnen de vier thema’s worden in de:
●

●

Ontwikkelingslijn de kernstrategie en, via een ansichtkaart,
illustratief de ruimtelijke wijziging gepresenteerd die tussen nu en
2030 en verder gemaakt moet worden. Deze worden verbijzonderd in
ontwikkelafspraken;
Beheer- en Sturingslijn de beheer- en sturingskaart gepresenteerd
en sturingsafspraken gemaakt. Deze zijn per thema gebiedsdekkend
weergegeven in de beheer- en sturingskaart. De sturingsafspraken zijn
beschreven in een matrix die de legenda vormt van de themakaart. Bij
de aanduiding XL-L-M-S gaat het daarbij niet om een waardering van
een gebied of plek. Het is een aanduiding waar het regionaal belang
danwel waar de, vanuit regionaal perspectief bekeken, economische
en/of de kwalitatieve impuls het grootst kan zijn.

Twee plankaarten; twee tactieken
De Ontwikkelingskaart (Regionale tactiek) bevat zes projectgebieden en de
herstructureringopgave van het stedelijk gebied waar vanuit een regionale
insteek en onder regionale vlag initiatieven worden ontwikkeld en wordt
gebouwd aan de VISIE 2030.
De Beheer- en Sturingskaart (Lokale tactiek) biedt een gebiedsdekkend
planologische kader waarbinnen de ontwikkelstrategieën tot stand kunnen
komen. De kaart is een optelsom van de thematische sturingskaarten.
De afspraken die behoren bij de beheerkaart (legenda) waarborgen de
basiskwaliteiten en maken de structuurversterkende ontwikkelingen
mogelijk. Op de kaart is per gebied in Parkstad Limburg afleesbaar welk
ruimtelijk planologisch regiem er geldt voor ontwikkeling dan wel beheer.
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Deze intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg maakt duidelijk
dat de regio kiest voor kwaliteit en voor versterken van de punten die de
regio nu al zo herkenbaar en uniek maken zoals de groene kwaliteiten, de
fijnmazigheid van de sociale structuren, de grote variëteit aan woonmilieus,
de goede bereikbaarheid en de hoge dichtheid van de kennisinstellingen.
Allemaal basisvoorwaarden voor een wervend investering- en leefklimaat.
Identiteit en imago zijn een groot goed, zeker voor deze regio die afgelopen
eeuw grote bloeiperioden kende, maar ook teloorgang. Naast identiteit is
ook geloof in een betere toekomst essentieel. Dat vraagt om koersvastheid
en consistentie van beleid.

Leeswijzer
De intergemeentelijke structuurvisie volgt grotendeels het patroon van het
planproces. Na deze inleiding (hoofdstuk 1) volgt een korte uiteenzetting van
de context (hoofdstuk 2), waarbinnen de intergemeentelijke structuurvisie
Parkstad Limburg tot stand is gekomen: ruimtelijk-functioneel, op
maatschappelijk en beleidsmatig gebied. In de visie (hoofdstuk 3) worden de
opgaven, pijlers, thema’s beschreven. Besloten wordt met een hoofdstuk (4)
uitvoering, waarin de projectgebieden worden beschreven met de daaraan
gekoppelde afspraken.

VISIE(Hoofdstuk3)
Structuurdragers

Opgaven(4thema’s)

Maatschappelijke&
economischegroei

Pijlers (6)

Ruimtelijkekwaliteit

VISIE2030

CONTEXT(Hoofdstuk2)
REGIONALETAKTIEK

Ruimtelijkfunctioneel
Maatschappelijkeontwikkelingen
Beleid

Ontwikkelingslijn

BeheersͲensturinglijn

Ontwikkelingskaart,
Kernstrategieën&
Ansichtkaart

BeheersͲensturingskaart&
Matrices

(Ontwikkelafspraken)

(gebiedsdekkenderuimtelijke
planologischeafspraken)

LOKALETAKTIEK

InteractiemetTHEMA’S

UITVOERING(Hoofdstuk4)
7projectgebieden
5topprioriteitenuit 
destrategische
agenda/regioͲagenda
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v o o r pa r k & s ta d ”

Structuurvisies
MONITORING
Bestemmingsplannen

2
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2. CONTEXT
Ruimtelijk-functioneel
Geografie
Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten in
Zuidoost-Limburg. Het bestaat uit de stedelijke gemeenten Brunssum,
Heerlen, Kerkrade en Landgraaf en de landelijke gemeenten Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal. Daarnaast maakt de regio deel uit van het
Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg, waarin ook de regio Sittard-Geleen en
Maastricht en Heuvelland participeren. Met de Städteregion Aachen is een
intentieovereenkomst gesloten om grensoverschrijdend samen te werken op
het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Landschap en Regio
promotie. Daarmee wordt ingespeeld op de aanwijzing van de driehoek
Eindhoven – Leuven – Aken (ELAT) tot toptechnologische regio. Er is dus
eigenlijk sprake van een sterke verankering van Parkstad Limburg in een
Euregionaal stedelijke context.
Door de regio lopen twee rijkswegen: de A79 (Maastricht – Heerlen) en de
A76 (Leuven – Sittard – Heerlen – Aken –Keulen). Daarnaast ligt er een stadsautoweg, de voormalige rijksweg N281. De regio heeft per openbaar vervoer
rechtstreekse verbindingen met Maastricht, Aken en Sittard. Momenteel
wordt vooral ingezet op intraregionaal railverkeer middels lightrail/IC en de
ontwikkeling van de Buitenring Parkstad Limburg.
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Historie
De regio heeft een eeuwenoude geschiedenis zowel qua ontstaanswijze
(geomorfologisch) als occupatiepatronen (menselijke invloed). Het gebied
is rijk aan archeologische resten. De meeste archeologische vindplaatsen
dateren uit de Romeinse tijd. Heerlen was bijvoorbeeld een belangrijke
militaire en civiele nederzetting, met name dankzij de ligging op een
kruispunt van wegen. Daarnaast zijn kleinere Romeinse nederzettingen
bekend, bijvoorbeeld in Voerendaal. Het gebied bleef bewoond tijdens
de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, waarvan vele historische kernen,
versterkte hoeves en kastelen getuige zijn.
Voordat in de 19e eeuw gemeenten werden gevormd, werd de macht
door adellijke domeinen bepaald. De macht was versnipperd en wisselde
regelmatig. Deze heerlijkheden waren klein, met meestal slechts vier of vijf
boerderijen op het grondgebied. Ieder dorp werd omringd door een doorgaans
bescheiden hoeveelheid landbouwgrond. De meeste dorpen lagen in dalen
langs beken en riviertjes. Ook de belangrijkste verbindingswegen tussen de
nederzettingen liepen voornamelijk door die dalen. Rond de dorpen, maar
ook langs deze wegen en in de dalen waren landbouwgronden te vinden; op
de hoger gelegen plateaus lagen overwegend woeste gronden.
In 1893, met de oprichting van de Particuliere Maatschappij tot exploitatie
van de Limburgse Steenkolenmijnen (Oranje - Nassau), kreeg Limburg zijn
eerste grootschalige mijnbouw. Tussen 1900 en 1974 drukt de mijnbouw
een duidelijk stempel op alle aspecten van de Limburgse samenleving in
het gebied ten noordoosten van de huidige A76/N281. Het eeuwenoude
agrarische landschap met hier en daar wat dorpjes, veranderde in snel tempo
in een industrieel landschap. Er werden spoorwegen aangelegd waarlangs de
snelgroeiende mijnkoloniën in de buurt van de mijn werden gebouwd met
ertussenin resten van het oude cultuurlandschap.
Met het wegvallen van de mijnindustrie in de jaren zestig en zeventig
werd de eens zo florerende mijnstreek een herstructureringsgebied. Veel
van het industriële erfgoed uit de mijntijd is gesloopt. Praktisch het hele
sociaal-culturele erfgoed uit deze tijd verdween en daarmee ook een stuk
gemeenschappelijke geschiedenis en herkenbaar gebouwde omgeving
(identiteit). Uitzondering vormen de vroegere mijnkoloniën. Zij zijn nog
zichtbaar aanwezig, waarbij enkele de status van beschermd dorpsgezicht
hebben gekregen.
In de zeventiger en tachtiger jaren is met hulp van gelden van de Perspectievennota voor Zuid-Limburg en subsidies van het Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling een economische structuurverbetering ingezet. Een van
de meest bekende ruimtelijke voorbeelden is de operatie ‘Van Zwart
Naar Groen’, waarbij 750 hectare aan voormalig mijnterrein een nieuwe
bestemming kreeg met parken en woningbouw. Om de door mijnsluitingen
ontstane werkloosheid op te vangen stimuleerde de overheid de vestiging
of uitbreiding van bedrijven in Zuid-Limburg. Zo verplaatste zij een aantal
rijksdiensten naar Parkstad Limburg, zoals het Centraal Bureau Statistiek
(CBS), Defensie, NATO, AID en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
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Tussen de gemeenten was geen afstemming en met het landschap werd
vrij rigoureus omgesprongen. De verstedelijking heeft in de mijn- en
herstructureringsperiode de neiging gehad uit te dijen op die plaatsen waar
de natuur het meest kwetsbaar is, namelijk aan de randen van de stad – ten
koste van de ‘groene voegen’. De huidige stedelijke agglomeratie vertoont
eens te meer een fragmentarisch beeld. De A76 en de N281 vormen de
scheiding tussen het groene, landelijke Zuid-Limburg aan de zuidwestkant
en het verstedelijkte en polycentrische voormalige mijngebied aan de
noordoostkant.
Na de herstructureringsperiode (jaren negentig – heden) zijn een groot
aantal initiatieven ontplooid ter versterking van de landschappelijke
en economische structuur van de regio. In landschappelijke zin zijn de
restauratie en herstructurering van Terworm, de start van de aanleg van
het grensoverschrijdend natuurpark Rodebach/Roode beek en de realisatie
van de Grote Boslocatie Landgraaf/Kerkrade te noemen. Daarnaast werden
grootschalige recreatiecomplexen als SnowWorld, Mondo Verde en Gaiapark
aangelegd in de landschappelijke setting van het landschapspark Gravenrode.
In deze tijd werd ook het provinciaal museum Continium (Industrion)
geopend. Ook is een aanvang genomen met de renaturering van beken zoals
de Geleenbeek en de Roode Beek/Rodebach.
In economische zin is de versterking gezocht in de aanleg van
bedrijventerreinen en versterking van centrumfuncties. Zo is gemeentelijke
herindeling aanleiding tot de versterking van centrumfunctie van Landgraaf
(Op de Kamp). Als gevolg van de spreiding van woonwagenlocaties worden
grootschalige bedrijventerreinen ontwikkeld. De aanleg van De Caumen
en de ontwikkeling van de Woonboulevard zijn daar een voorbeeld van.
In deze periode wordt ook Dentgenbach ontwikkeld. Er wordt ingezet
op een versterking van de economische hoofdas langs de N281/A76
met gebieden als Zorgvallei, Trilandis, de Locht en Avantis. Deze laatste
is een grensoverschrijdend bedrijventerrein waarbij getracht wordt
internationale economische versterking gestalte te geven samen met
Aken. Ook in het onderwijs is gericht geïnvesteerd. Voorbeelden daarvan
zijn de onderwijsboulevard met het Arcuscollege, Hogeschool Zuyd en
de Open Universiteit. In het Nederlands/Duitse grensgebied zijn een
grensoverschrijdende initiatieven ontplooid en werkt men hecht samen
(bijvoorbeeld in de gemeenten Herzogenrath, Übach Palenberg, Landgraaf
en Kerkrade; de HÜLK-gemeenten). Dit leidt tot projecten als Grensland
Wormdal, Pferdenlandpark, en het Minestone-project.
Op de Locht is het Parkstad Limburg-stadion aangelegd wat weer een
impuls voor verdere doorontwikkeling van de leisurefuncties en andere
ontwikkelingen geeft. Ten slotte worden nieuwe structuurwegen aangelegd
die de oude radiale wegenstructuur doorkruisen.
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Bestaande kwaliteiten
Parkstad heeft een unieke structuur, een eigen vingerafdruk. Dit heeft geleid
tot een indeling in gebieden binnen Parkstad Limburg met een eigen karakter
en een unieke interne samenhang. Deze gebieden afzonderlijk, maar juist
ook de onderlinge samenhang, zijn bepalend voor de identiteit van Parkstad
Limburg. Het gaat over unieke combinaties tussen water, bodem, reliëf,
waaronder breuken, ecologie, dynamische afwisseling, cultuurhistorie en
bebouwde omgeving. Het maakt Parkstad Limburg tot een contrasterende
eenheid.
Deze afwisseling tussen stad en land is ook basis voor een hoge woonkwaliteit
in fraaie landelijke en groenstedelijke woonmilieus waar groen altijd in de
buurt is. In sommige gebieden is sprake van een sterke buurtcohesie. De
eigen architectuur bepaalt ook de identiteit van deze regio (voormalige
mijnkoloniën, Schunck*Glaspaleis en het werk van architekten als Stuyt,
Boosten, Wielders, Peutz, Sigmond en Bisscheroux).
Parkstad Limburg heeft aantrekkelijke, nieuwe, anders dan andere
bedrijventerreinen voor hoogwaardige bedrijven (zoals Autoboulevard,
Avantis, Trilandis) en ruimte om deze bedrijven te faciliteren daar waar
omliggende regio’s en steden worstelen met ruimtegebrek.
Er is sprake van een goede onderwijsinfrastructuur met een groot en divers
aanbod aan opleidingen en specialisaties. Daarnaast wordt Parkstad Limburg
omringd door universiteiten en hogescholen.
Parkstad Limburg heeft een sterke zorg- en retailinfrastructuur (Zorgvallei,
woonboulevard, Parkstad Limburg-stadion e.o. en Parkstad centrum).
Ook de dienstensector is sterk (ABP, CBS, UWV, Belastingdienst, de Dienst
donorregistratie, Afnorth, AID,en Defensie) vertegenwoordigd. De inzet op
energie als kansencluster heeft met Solland Solar een sterke troef gekregen
en de toeristisch-recreatieve sector is de afgelopen jaren fors gegroeid tot
een krachtige sector.
Het stedelijk netwerk is goed ontsloten en wordt de komende jaren verder
verbeterd door de aanleg van lightrailverbindingen, cityring, binnenring en
Parkstadring (is Buitenring èn N281).

Deze huidige kwaliteiten vormen een basis voor de toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen van Parkstad Limburg. De uitdaging voor deze
Intergemeentelijke structuurvisie is de synergie tussen deze netwerken te
maximaliseren, ten volle te benutten en te faciliteren.
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Maatschappelijke ontwikkelingen
Internationale bewegingen
Parkstad Limburg -in een breder kader geplaatst- opereert in verschillende
netwerken. Zij is onderdeel van internationale watersystemen, bos
en natuurgebieden en in een internationaal stelsel van ecologische
verbindingen. Door een gerichte keuze van projecten kan Parkstad Limburg
zich ontwikkelen als schakel in dit internationale ecologische netwerk, dat
langs de Nederlandse oostgrens naar de Ardennen en Eifel loopt.
Ook wordt het strategische belang van de Euregio’s binnen het Europese
netwerk steeds groter. Grensoverschrijdende (economische) samenwerking
is noodzakelijk. Zo betekent het faciliteren van de IC-treinverbinding van
Eindhoven naar Heerlen en Aken en de lightrailverbinding via Avantis met de
aanstaande uitbreiding van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aken (RWTH) een koppeling tussen diverse brainports (Eindhoven-LeuvenAken-Triangle), brainparken (High Tech Park Eindhoven, Avantis, RWTHCampussen) en een hooggekwalificeerde internationale arbeidspool. Tevens
biedt het mogelijkheden voor Parkstad Limburg als strategische partner te
opereren voor de opvang van 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de grensregio
Aken en dit te faciliteren met een optimaal grensoverschrijdend openbaar
vervoer en een aantrekkelijke woningmarkt, retail, toerisme en cultuur.
Drielandenpark, de Groenmetropool (in het kader van EuRegionale 2008),
het economisch netwerk MHHAL (Maastricht – Heerlen –Hasselt – Aken Luik), Stedelijk netwerk Zuid-Limburg, HULK (de samenwerking tussen
Herzogenrath, Übach-Palenberg, Landgraaf en Kerkrade) en de Euregionale
2008 zijn voorbeelden van grensoverschrijdende netwerken waar Parkstad
Limburg deel van uit maakt. Bijzonder in deze netwerken is de eerste
Europese dubbelgemeente Kerkrade/Herzogenrath
Het project Groenmetropool tracht veel toeristen naar het voormalige
mijngebied te lokken, dat loopt van Duitsland en Zuid-Limburg tot diep in
België. Een streek met een interessant industrieel verleden en een rijke
grensoverschrijdende natuur. Dit project heeft in 2008 de European and
Regional Planning Award gewonnen. Toerisme betekent een springplank
naar meer werkgelegenheid, meer cultuur en een beter imago. In dat
kader begint Parkstad Limburg -als onderdeel van de Groenmetropool- zich
te specialiseren als toeristisch-recreatieve trekker voor dagrecreatieve
voorzieningen. Continium (Industrion), Snowworld, Gaiapark en Mondo
Verde zijn daar voorbeelden van. Parkstad Limburg ontlast daarmee de
kwetsbare gebieden als het Heuvelland, Voerstreek en Brunssummerheide,
maar versterkt tevens de synergie tussen verblijfsrecreatie en dagtoerisme.
Ook de landelijke gemeenten van Parkstad Limburg ontwikkelen zich, binnen
de contouren van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, steeds meer als
toeristisch/recreatieve gebieden. De insteek is hier vooral gericht op rust,
ruimte, groen en cultuurhistorie.
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Parkstad wil zijn gezicht dan ook nog meer op dat buitenland richten.
Gezamenlijke natuur- en toeristische projecten, grensoverschrijdende
bedrijvigheid (zoals op Avantis), samenwerking tussen kennisinstituten,
maar ook de verdere ontwikkeling van een woonboulevard en Heerlen
Centrum als koopstad zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van goede en
snelle verbindingen met het Duitse achterland. De Parkstadring, de B258n,
de Randweg Abdissenbosch/L42n en de bestaande structuren via A4, A76
en N281, maar ook de railverbindingen dragen daar in belangrijke mate
aan bij. De Parkstadring zal er vooral voor zorgen dat de bestaande radiale
structuren van en naar Duitsland worden ontlast. Daarmee worden niet alleen
de verbindingen beter, veiliger en sneller, maar wordt ook de leefbaarheid in
de woonkernen in Parkstad en het aangrenzende Duitse gebied vergroot.

Nu allerlei wettelijke en juridische barrières worden geslecht, kunnen de
economische, culturele, medische, verkeerstechnische en onderwijsbanden
verder worden aangehaald. Door het slechten van deze fysieke en
psychologische grenzen worden krachten gebundeld en netwerken verbonden.
Grenzen vervagen, de bestaande samenwerking in internationaal verband
kan worden uitgebreid en versterkt.
Demografische ontwikkelingen
Parkstad Limburg is een van de regio’s waar tegelijkertijd ontgroening,
vergrijzing en ontvolking optreden. Deze demografische ontwikkelingen
maken een andere wijze van denken noodzakelijk.
Het inwoneraantal in Parkstad Limburg daalt heel snel. Er is daarbij een
verschil tussen Parkstad Limburg en de rest van Nederland (Prognose Parkstad
Limburg 2008-2040, E’til 2008). Volgens een prognose daalt het aantal
inwoners in Parkstad Limburg in de periode van 2008 tot en met 2030 met
ruim 44.000 inwoners. Deze daling heeft effecten op alle beleidsterreinen
zoals op wonen, zorg, retail, onderwijs en groen, natuur en landschap. De
betekenis van de prognose verschilt per beleidsterrein. Voor bijvoorbeeld
de woningbehoefte is de huishoudensontwikkeling meer relevant dan de
bevolkingsontwikkeling. Zo daalt het aantal huishoudens over dezelfde
periode met ruim 10.000.
Bij ongewijzigd beleid ontstaat in de nabije toekomst in Parkstad een
personeelstekort van 8.3% in de zorg (Prismant rapport Arbeid in Zorg en
Welzijn 2007). Op een bestand van 13.000 personeelsleden komt dat neer op
ruim 1000 personen. Tegelijkertijd slaan vergrijzing en ontgroening sneller en
harder toe in Parkstad dan in de rest van Limburg en Nederland. De behoefte
aan (chronische) zorg voor met name ouderen zal explosief stijgen. De
dubbele vergrijzing en ontgroening leiden tot arbeidsmarktkrapte en vragen
om innovaties in de zorgverlening. Naast deze toenemende zorgvraag heeft de
zorgafnemer steeds hogere verwachtingen t.a.v. de kwaliteit en het aanbod
van zorg.
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In krimpgebieden is de kwaliteit van het onderwijs essentieel. Bedrijven
vestigen zich daar waar voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten
voorhanden zijn. Daarvoor is een kwalitatief goede onderwijs infrastructuur
die zorg draagt voor een optimale aansluiting met de arbeidsmarkt, een divers
en kwalitatief goed aanbod en weinig schooluitval noodzakelijk. Tegelijkertijd
wordt het onderwijs door krimp geconfronteerd met een toenemende
druk, zowel in financieel als in kwalitatief opzicht. Herstructurering van
het onderwijsaanbod is onontkoombaar. Een heldere regie op dat proces
vertrekkend vanuit een overtuigend, inhoudelijk onderwijskundig concept
is noodzakelijk.
Het is van groot belang om de gevolgen van bevolkingsdaling en -verandering
in het licht van de ambities en daaruit voortvloeiende ontwikkelingen te
zien. Ambities bepalen in belangrijke mate de gevolgen van bevolkingsdaling,
waardoor de bevolking zich anders zal ontwikkelen als geprognosticeerd.
Duidelijk is dat de aanpak van Krimp, door het brede effect op alle
beleidsvelden, vraagt om een integrale strategie en werkwijze.

Stedelijke herstructurering kan veranderingen en nieuwe economische
impulsen inbedden. Parkstad Limburg ziet herstructurering als kans om haar
kwaliteitsprofiel verder te versterken.

Beleid
Op hete kolen
Het rapport ‘Op hete kolen’ spreekt van een wurggreep door gebrek aan
identiteit, durf en wil om samen te werken. De samenstellers van het
rapport, de kerngroep Parkstad Limburg, doen een beroep op de regio om
per direct actie te ondernemen. Eigen kwaliteiten worden onderbenut,
terwijl er behoefte bestaat die eigen kwaliteiten te behouden en optimaler
te benutten. De (deels nog sluimerende) behoeften dienen aan het voetlicht
te worden gebracht, waardoor een nieuw elan tot stand wordt gebracht.
Daarnaast dient actie ondernomen te worden om het imago en uitstraling
van Parkstad Limburg te verbeteren. Op hete kolen heeft het over vier
richting-gevende principes die daarbij gehanteerd moeten worden:
●

●

●
●

Van lijdend naar leidend landschap op regionale schaal (want daarin
zit een van de belangrijkste regionale kwaliteiten voor een wervend
investerings- en leefklimaat);
Van versnippering naar samenhang op regionale schaal (hetgeen
betekent denken in termen van complementariteit van functies binnen
de regio, maar ook ten opzichte van andere delen van de om-regio ZuidLimburg/Euregio Maas-Rijn) eenheid door verscheidenheid in de regio
(inhoudende het onderkennen van de waarden van grootstedelijke,
kleinstedelijke en dorpse zones binnen het gebied, zowel van iedere
zone op zich als ten opzichte van elkaar);
Duurzaamheid in drievoud (economisch, ecologisch en sociaal-cultureel);
Van introvert naar extrovert denken en handelen (over de grenzen
van de eigen gemeente en van de eigen regio durven kijken, maar ook
van het eigen terrein, om de betekenis van integraliteit van handelen
te onderkennen, o.a. door partnerschappen tussen diverse actoren,
zowel publiek/publiek als publiek-privaat)
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Provinciaal Omgevingsplan 2006
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, POL 2006, geeft aan dat een aantal
knelpunten opgelost dient te worden. In het plan worden de volgende
primaire opgaven voor Parkstad Limburg geschetst:
●
●

●
●

●
●

●

●

●
●

●

●

Bevorderen van economische groei;
Behoud en versterking van het voor deze regio kenmerkende stedelijk
parklandschap met open ruimten, beken en kenmerkende elementen
uit het mijnverleden. Het landelijk gebied van Parkstad Limburg maakt
deel uit van het Drielandenpark – het groene hart van het internationaal
stedelijk netwerk MAHHL. Het is een uniek kleinschalig cultuurlandschap
van plateaus, dalsystemen en verspreid liggende natuurgebieden. Ook
archeologisch en cultuurhistorisch gezien is het gebied bijzonder rijk.
Het gebied kent een sterke toeristische infrastructuur. De Nota Ruimte
wijst het gebied aan als Nationaal Landschap Zuid-Limburg (POLaanvulling 2005) Daar horen ook de Rijksbufferzones bij zoals het gebied
tussen Parkstad Limburg en Sittard-Geleen. Voor de regio is het van
belang dat er meer samenhang wordt gebracht in het behoud van een
solide economische basis, cultuurhistorische waarden en het recreatief
medegebruik. Het is de ambitie om dit in samenhang te doen met de
stedelijke gebieden. Dit vraagt om werken vanuit een Euregionaal
perspectief met als doel het behoud en versterken van de natuurlijke,
landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten. Voor het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg geldt een ‘ja, mits’-beleid;
Parkstad Limburg is dé plek om grootschalige dagrecreatieve
voorzieningen te accommoderen;
Versterking structuur en samenhang door de aanleg van de Parkstadring.
Benutten van economische impulsen die de aanleg van deze weg
biedt op het gebied van bedrijfsvestigingen en toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen en vestiging van nieuwe bedrijven in de nabijheid van
de Parkstadring;
Verbeteren van grensoverschrijdende verbindingen voor rail- en
autoverkeer (waaronder de IC-verbinding Aken);
Versterken van de belangrijkste economische pijlers: toerisme waar
onder kooptoerisme, kantoren/dienstverlening (CBS, ABP, DSM), duurzame energie en de grensoverschrijdende relaties daarbij;
Vormgeven aan de demografische ontwikkelingen op het gebied van
wonen, retail, voorzieningen en het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten;
Het ontwikkelen van een grensoverschrijdende kennisinfrastructuur
in relatie met de in de Euregio en daarbuiten aanwezige kennisinstituten;
Ontwikkelen van de Westcorridor als belangrijkste as voor bedrijvigheid,
kantoren, retail en voorzieningen, onderwijs en zorg;
Bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie vormt een kansrijk
cluster mede vanwege grensoverschrijdende samenwerking met Aken
en andere partners in de regio en daarbuiten;
Versterken van de kennisinfrastructuur òòk grensoverschrijdend
(RWTH, Fraunhoferinstitut, Forschungszentrum Jülich). Binnen de regio
doorontwikkelen van de onderwijsboulevard;
De belangrijkste bedrijvigheid, winkelgebieden en voorzieningen voor
onderwijs en zorg concentreren zich in de Westcorridor (A76/N281).
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Beleid inzake ruimtelijke identiteit
De analyse ‘Identiteit Parkstad Limburg’ brengt de bestaande landschappelijke
kwaliteiten van Parkstad Limburg in kaart en biedt een systematische
waardering en beoordeling voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
Het plan heeft geleid tot een andere kijk op de ruimtelijke identiteit van
Parkstad Limburg en de waardering daarvan als basiskwaliteit voor verdere
ontwikkelingen. Met de analyse kan vorm gegeven worden aan het principe
“landschap leidt”. De landschapsvisie Zuid-Limburg 2007 (Provincie Limburg
en Wageningen Universiteit) is een concrete gebiedsgerichte uitwerking van
het rijksbeleid en past binnen de systematiek van het POL. Deze visie gaat
uit van vier kernkwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap:
●
Het reliëf;
●
Het groene karakter;
●
De cultuurhistorie;
●
De afwisseling van zeer open gebieden naar besloten.
Op basis van deze kernkwaliteiten is een landschappelijk raamwerk ontwikkeld
die het landschap ordent en een groene context biedt voor cultuurhistorische
elementen. Het concept is gebiedsdekkend uitgewerkt in een ontwerp. De
daadwerkelijke uitvoering van dit ontwerp zal stapsgewijs in de praktijk
gestalte moeten krijgen bij de realisatie van plannen. De Landschapsvisie
biedt hiervoor situationele handvaten gericht op de verdere ontwikkeling
van de kernkwaliteiten en hun specifieke onderdelen. ‘De Groene Agenda’ is
een regionale uitwerking van de rijksdoelen, provinciale en gemeentelijke
doelen op het vlak van Vitaal Platteland en Platteland In Uitvoering (PIU).
Hoewel geen beleidsdocument van Parkstad Limburg, het is opgesteld
door de gebiedscommissie Parkstad Limburg, wordt dit document toch als
richtinggevend beschouwd voor de ontwikkeling van het landelijk gebied
van Parkstad Limburg. Doel van de agenda is het projectgewijs invulling
geven aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en interactie tussen het
stedelijk en landelijk gebied. Voor wat betreft de groene projecten in het
stedelijk gebied wordt de uitvoering van de Groenagenda bemoeilijkt door
een mismatch tussen de PUI-doelen en de stedelijke ontwikkelingsdoelen
In het ‘Regionaal Waterplan’ wordt een regionaal kader geschetst voor de
kwalitatieve versterking van de watersystemen van Parkstad Limburg dat als
basis dient voor de ruimtelijke uitwerking in dit plan.
Alle plannen dringen aan op het versterken van de kwaliteiten van natuur,
landschap en waterstructuur, het verhogen van het contrast tussen stad
en land en het terugdringen van stedelijke uitbreidingen in het landelijk
gebied en de interstedelijke groenstructuren (groene voegen). Het groen
meer groen en het rood meer rood.
Woonbeleid
Met betrekking tot wonen zijn er twee relevante beleidsdocumenten te weten
‘Lekker thuis in Parkstad Limburg’ en de ‘Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen
Parkstad Limburg 2006-2010’. Het eerste document is een visie op de
woonmilieus in Parkstad Limburg waarmee samenhangend en kwaliteitsgericht
gestuurd kan worden in de woningvoorraad, nieuwbouw, investeringen in
de openbare ruimte, de directe woonomgeving, sociale programma’s en
voorzieningen. Het doel is een verdere kwalitatieve opwaardering van de
woningmarkt gericht op drie pijlers; uniek, lef en ondernemend, Grotere
sociale diversiteit, en Versterken van identiteit en imago.

42

intergemeentelijke

structuurvisie

pa r k s ta d

limburg

De Regionale Woonvisie vormt een kader voor bovenlokale afstemming van
lokale woningbouwprogramma’s, borgt de samenwerking met corporaties en
marktpartijen, stuurt op kwaliteit, geeft de bandbreedte voor het indicatief
programma van de regio aan en biedt daarvoor de ordeningsprincipes.
Momenteel wordt , in het kader van ‘Krimp als Kans’, gewerkt aan een
regionale herstructureringsvisie
Mobiliteitsbeleid
Het ‘Regionaal verkeers- en vervoersplan’ (RVVP) vormt een regionale
uitwerking van het provinciale plan op het gebied van mobiliteit. Het
RVVP sluit aan op de gewenste economische en ruimtelijke ontwikkelingen
van Parkstad Limburg, het landelijk en provinciaal mobiliteitsbeleid en
afspraken. In de intergemeentelijke structuurvisie zijn de hoofdpunten met
een ruimtelijke component uit het RVVP opgenomen en in het uitvoeringsprogramma de projecten. Het doel van het RVVP is het verbeteren van
de mobiliteit en de bereikbaarheid met het oog op het realiseren van
economische structuurversterking. Via een uitwerking in thema’s wordt
uitwerking gegeven aan dit doel. Zo wil Parkstad Limburg met gerichte
investeringen in het openbaar vervoer, grensoverschrijdend vervoer en
optimalisatie van het lijnennet een hoger reizigersaandeel OV bereiken.
Wat betreft autoverkeer wil Parkstad Limburg zich vooral richten op
het versterken van de oriëntatie door het nemen van maatregelen met
betrekking tot de hiërarchie van wegen, het versterken van de aansluiting op
lokale, bovenregionale en internationale netwerken. Het langzaam verkeer
wil Parkstad Limburg bevorderen door versterking van de infrastructuur,
veiligheid en doorstroming. De verkeersveiligheid wordt verbeterd door
betere samenwerking en het opstellen van een regionaal actieplan.
Economisch beleid
Het regionaal economisch beleid heeft als doel economische
structuurversterking te realiseren. Het beleid heeft twee ingangen te weten
voorwaardenscheppend beleid en het stimuleren van kansenclusters. Onder
voorwaardenscheppend beleid vallen het Plan van aanpak promotie en
acquisitie, het Plan van aanpak kennis, onderwijs en arbeidsmarkt, Plan van
aanpak Bedrijventerreinen en de retailvisie. Deze hebben alle als doel het
scheppen van optimale randvoorwaarden en het faciliteren van economische
ontwikkelingen.
Het beleid ten aanzien van de kansenclusters is vervat in de toeristische
visie, actieprogramma Nieuwe Energie en in de toekomst het Actieplan Zorg.
Het doel van dit beleid is gericht op het doorontwikkelen van de economische
kansen die Parkstad Limburg ziet op specifieke beleidsterreinen. Het gaat
hierbij niet alleen om het scheppen van voorwaarden, maar ook om een
actieve en stimulerende rol van Parkstad Limburg. De inhoud van dit beleid
komt in het thema economie aan de orde.
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3. VISIE
Opgaven
Bij opgaven gaat het om het positioneren van de regio in interregionale,
provinciale en nationale verbanden. Waar liggen onze kracht en onze
minder sterke punten? Hoe kunnen wij de potenties van de regio duidelijk
neerzetten en deze vertalen in ruimtelijke termen op het vlak van wonen,
werken, recreatie en ruimtelijke kwaliteit?
THEMA Ruimtelijke identiteit
Ruimte geven aan regionale ontwikkeling met de natuur als een
goede buur. Parkstad Limburg heeft een unieke ruimtelijke structuur.
Dit samenhangende netwerk bepaalt de identiteit van het gebied. Deze
ruimtelijke structuur moet sterker ‘leesbaar’ worden. Dit vraagt om
onderling afgestemde keuzen. Het stedelijk gebied moet gezoneerd worden
en de ruimtelijke structuur moet versterkt worden. Dit leidt tot een betere
oriëntatie, een sterker contrast tussen stad en land, een hogere ruimtelijke
kwaliteit en een sterkere investeringsvoorwaarden voor het bedrijfsleven.
De invulling van verschillende zones moet complementair zijn en ruimtelijk
en functioneel synergie opleveren. Parkstad dient zich te onderscheiden
van andere stadsregio’s. De grote waarde van de huidige ruimtelijke
structuur is de afwisseling tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Nieuwe
ruimtebehoeften moeten zodanig worden ingepast dat zij leiden tot een
versterking en verheldering van deze unieke ruimtelijke structuur. Daarbij
hoort ook het vastleggen van de Parkstadstructuur (zie Analyse Identiteit
Parkstad Limburg 2004) als ruimtelijk structurerend principe (nieuwe
randen van Parkstad Limburg). Daarnaast is de versterking van ruimtelijke
identiteit en kwaliteit een belangrijke opgave. Het gaat hierbij aan de
ene kant om wettelijke verplichtingen zoals de Ecologisch Hoofdstructuur,
Provinciaal Ontwikkelingszone Groen, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden.
Aan de andere kant ook aan de wens vorm te geven aan de versterking
van verbindingen tussen stad en land (overgang en begrenzing stad en land)
en beekdalen (water als ordenend principe), de verdichting en versterking
van het hoofdcentrum en subcentra, de leesbaarheid van de entrees en het
contrast tussen de stedelijke (rood) en landelijke (groen) woonmilieus.
Tot slot dient ruimte geboden te worden aan de transformatie van de
landbouw. Hierbij gaat het om het ruimtelijk faciliteren van het innoverend
vermogen in de landbouw. Daarbij dient de plattelandseconomie meer en
meer gedragen te worden door de toeristische sector en nieuwe economische
dragers. Het gaat hierbij ook om het positioneren van de productielandbouw
en/of andere vormen van landbouw (beheer/biologisch/verbreding) door
middel van gerichte inzet van het instrumentarium op het gebied van de
grondmobiliteit en andere ruimtelijke instrumenten.



Startnotitie structuurplan Parkstad Limburg 2005
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THEMA Economie
Naar economische vitaliteit en ondernemerschap. Uitgangspunt van het
economisch beleid is een tweesporenbeleid om de gewenste economische
vitaliteit en ondernemerschap te bereiken. Dat beleid bestaat uit het
optimaliseren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling en het
inzetten op die clusters waarin Parkstad Limburg al een sterke positie heeft
dan wel van oudsher een sterke binding mee heeft. De voorwaarden hebben
betrekking op het menselijk kapitaal, de ruimte om te kunnen werken en op
het vermarkten van onze kwaliteiten. Bedrijvigheid is in toenemende mate
niet meer specifiek gebonden aan een bepaalde vestigingsplaats. Daarom
is het van belang de kwaliteiten van Parkstad Limburg goed te vermarkten.
Zowel om het bestaande en zich ontwikkelende bedrijfsleven vast te houden
als om nieuwe bedrijven aan te trekken.
THEMA Wonen
Kwalitatief hoogwaardige woonmilieus door herstructurering. In het licht
van bevolkingsdaling en een evenwichtige woningmarkt is de woningmarkt
veranderd van een aanbodmarkt in een vraagmarkt en is er overwegend
sprake van een kwalitatieve opgave naast gerichte sloop van woningen
(verschuiving in de kwantitatieve opgaven). De opgave zal voor het overgrote
deel binnen het stedelijk gebied bestaan uit de transformatie van een deel
van de woningen en de woonmilieus. De intergemeentelijke structuurvisie
zal hier op hoofdlijnen de ruimtelijke kaders voor moeten bieden.
THEMA Mobiliteit
Naar wegen om samenhang te verbinden. De ambitie is om Parkstad
Limburg regionaal en internationaal goed bereikbaar te maken. Daarbij
wordt ingestoken in een omvorming van een radiale naar een ringstructuur en
naar een versterking van de internationale railverbindingen. Het gaat hierbij
om het realiseren en versterken van de hoofdwegenstructuur, internationale
verbindingen en het realiseren van grensoverschrijdend openbaar vervoer.
Daarbij dienen de ruimtelijke inpasbaarheid, haalbaarheid en consequenties
van de tracés voor de Binnenring en de Buitenring duidelijk te zijn.
Nadrukkelijk dient aandacht besteed te worden aan de compenserende
en mitigerende maatregelen die de definitieve tracés tot gevolg hebben.
De tracés hebben een sterke structurerende werking op de ruimtelijke
structuur. Het is daarom dat zij samenhangend ontwikkeld moeten worden
met het onderliggend wegennet. Deze nieuwe wegen bieden mogelijkheden
om bedrijvigheid aan te ontwikkelen. Aandacht voor de verkeersafwikkeling
en historische patronen (wegen en locaties) en ecologische en hydrologische
verbanden zijn daarbij relevant omdat zij de dragers kunnen vormen voor
ontwikkelingen op het vlak van economie, toerisme, landschap en recreatie.
De ruimtelijke inpassing en consequenties van het doortrekken van de ICverbinding Eindhoven – Heerlen naar Aken en van de lightrail-verbinding
Heerlen – via Kerkrade naar Aken via Avantis heeft hoge prioriteit. Deze
lightrailverbinding biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor forensen perifere
woongebieden als Kerkrade-west, Eurode en Eygelshoven
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Zes pijlers
Het denkraam van de intergemeentelijke structuurvisie rust op de twee
structuurdragers: maatschappelijke en economische groei en het creëren
van ruimtelijke kwaliteit. Op grond van dit leidend stramien zijn zes
pijlers geformuleerd die het ‘geweten’ zijn van deze visie en waaraan alle
vervolgafspraken worden getoetst.
Landschap leidt
Het groene grensoverschrijdende landschap is basiskwaliteit en leidend in
de ruimtelijke ontwikkeling.
Het kapitaal van de regio is het groene
casco. Die basiskwaliteit bestaat uit
het samenspel tussen bodem, reliëf en
water; uiteenlopende landschappen
en een hoge ruimtelijke dynamiek
en waardevolle natuurgebieden. De
beekdalen en het reliëf spelen in die
ruimtelijke kwaliteit een belangrijke
rol; ze structureren het gebied. De
intrinsieke waarde van dit groene casco
is zo groot dat het bescherming verdient
en plaatselijk versterkt moet worden –
ook al om er in de toekomst beter gebruik
van te kunnen maken. Het landschap staat daarom centraal in de ruimtelijkeconomische ontwikkeling van de regio en vormt het afwegingskader voor
nieuwe (economische) kansen. Immers groen bevordert de gezondheid,
brengt mensen bij elkaar en maakt de stad meer waard. Daarnaast bergt
groen water en zuivert het, maakt de lucht schoon en verbindt het stedelijk
en landelijk gebied.
Eén hoofdcentrum
Eén hoogstedelijk centrum voor de regio met Euregionale allure.
Een stedelijke agglomeratie met bijna
240.000 inwoners heeft behoefte aan
één duidelijk hoofdcentrum, een gebied
waar de belangrijkste economische,
culturele en maatschappelijke functies
gebundeld worden. Zo’n hoofdcentrum
biedt identiteit en is het gezicht van
de regio naar buiten. Ruimtelijke
verdichting en multifunctionaliteit zijn
er gemaximaliseerd, wat kansen biedt die
elders in de regio niet voorkomen. Een
dergelijk hoogstedelijk centrum is voor
de positionering van de regio in zowel
binnen- als buitenland essentieel. Naast
dit regionale hoofdcentrum bestaan
verschillende subcentra, uiteenlopend
van stadsdeelcentrum tot buurtcentrum,
elk met hun eigen profiel en identiteit.
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Energie als Fundament
Energie als (cultuurhistorisch) fundament, als verbeelding van economische
kansen voor de toekomst, en als beeldspraak voor een regio met een
historische en huidige hoge economische dynamiek.

Parkstad Limburg omvat de voormalige Oostelijke Mijnstreek en is hierdoor
onlosmakelijk verbonden met de historie, de cultuur en de mentaliteit
en identiteit van de mijnbouw. De mijnen leverden letterlijk energie in
de vorm van steenkool. De regio kwam dankzij die fossiele energie tot
grote (economische) bloei. Dat verleden biedt aanknopingspunten voor de
toekomst: van oude naar nieuwe energie. Bijvoorbeeld in de vorm van wind
en zonne-energie, of aardwarmte als het mijnwaterproject. Er zijn opnieuw
mogelijkheden voor interessante productieketens in de energiesector.

Netwerk van Park en Stad
Een kwalitatief hoogwaardig netwerk van park en stad, met hoogwaardige
grenzen en grensoverschrijdende relaties.
De ruimtelijke structuur van Parkstad
Limburg is te typeren als een
fijnmazig netwerk waarbinnen het
stedelijk en landelijk gebied, rood
en groen, stad en park (natuur en
landschap) elkaar vaak afwisselen.
Daarmee ontstaat een wisselend
beeld van hoge natuurwaarden en
landelijk gebied dichtbij stedelijke
gebieden. Dat groene casco vormt
de stad en is de basis voor de
toekomstige ontwikkelingen. Die
‘groene’ kwaliteit laat zich nog het
best verwoorden door het feit dat
bijna alle inwoners te voet binnen
vijf minuten hoogwaardige natuurgebieden kunnen bereiken. Ook de stad
is doorspekt met hoogwaardig groen landschap. Dat netwerk van stedelijk
en groen landschap verdient bescherming en verbetering, ook al omdat
het groene netwerk ons verbindt met onze internationale omgeving. Ook
binnen het stedelijk gebied is er sprake van een fijnmazig netwerk tussen
woongebieden, retail- en dienstenlocaties en bedrijventerreinen.
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Economische slagader N281
Westflank en stadsboulevard N281 vormen de hoofdas voor economie en zijn
drager van identiteit, maken de economische dynamiek zichtbaar.
De N281 en A76 koppelen Parkstad
Limburg aan de ons omringende
regio’s en landen. De economische
potenties van deze Westflank
en
stadsboulevard
is
groot,
wat zichtbaar is in functies als
Auto- en Meubelboulevard en
Zorgvallei en Onderwijsboulevard,
Rodaboulevard, Avantis en Trilandis.
Ze trekken jaarlijks miljoenen
mensen. In de Westflank zijn
naast economische functies ook
andere functies aanwezig zoals
natuur, cultuur en wonen. Midden
in de Westflank ligt het regionale
hoofdcentrum, als het adres van
Parkstad Limburg.

Buitenring = Parkstadring
De Buitenring en de N281 zijn de ‘Parkstadring’ en ontwikkelingsas voor
economie, waarbij aan de westzijde van Parkstad Limburg de nadruk ligt
op economie en aan de oostzijde op ‘nieuwe’ economie op het gebied van
Recreatie en Toerisme.
De Buitenring is een provinciale
weg die, samen met de A76, een
internationale rol gaat vervullen.
Daarnaast zal de Buitenring samen
met de A76/N281 een ringweg gaan
vormen – de Parkstadring - die, over
de gehele lengte, grote economische
kansen biedt als anker voor
bestaande en nieuwe economische
functies. De regio krijgt daarmee
een optimale ontsluiting. Deze
Parkstadring verankert Parkstad
Limburg stevig in het internationale netwerk. De bestaande werkgelegenheid
en het economisch profiel kan verder geïntensiveerd en versterkt worden
(Parkstad-West) en er kan nieuwe werkgelegenheid en economie ontstaan
in de vorm van recreatie en toerisme (Parkstad-Oost). Nieuwe delen van
de ringweg moeten met respect voor het fijnmazige netwerk van stad en
land ingepast worden, samenhang creëren en tegelijkertijd de beleving van
Parkstad Limburg als eenheid mogelijk maken.
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PARKSTAD LIMBURG IN 2030: DE VISIE
In de VISIE 2030 komen de zes pijlers bij elkaar. De tijdshorizon is 2030. De
visiekaart is daarmee zowel een ‘visioen’, een wensdroom (ontwikkelen),
als een beheer en sturingsinstrument, waarmee over een lange periode
uiteenlopende activiteiten kunnen worden aangestuurd. De visie kent externe
en interne componenten. Extern: Parkstad Limburg als onderdeel van de
Euregio en intern: de ruimtelijk-economische koepel voor alle deelnemende
gemeenten. Welke resultaten zijn in 2030 bereikt? Parkstad Limburg in 2030
Parkstad Limburg internationaal
Een goed functionerend en internationaal georiënteerd wegennet en railnet is
opgeleverd en doet het uitstekend. De A2 is verbreed, de Parkstadring voegt zich in
het landschap, intercity’s rijden af en aan, lightrail treinen ontsluiten de regio, en
de afstand tot Aken is denkbeeldig tot nul gereduceerd. De aansluiting en overstap
op het internationale HST-net is een feit. Avantis en RWTH zijn via nieuw spoor
met elkaar verbonden. In het verleden hebben culturele en maatschappelijke
overeenkomsten als gevolg van geschiedenis en wisselende heersers de
landsgrenzen vaker overschreden. Het Romeinse verleden, het tijdperk van Karel
de Grote, maar meer recentelijk ook de mijntijd heeft Parkstad Limburg verder
geïnternationaliseerd: Parkstad in Europa. Deze Euregionale ‘identiteit’ is verder
gegroeid, heeft nog meer kleur en karakter aan de regio gegeven. Juridische
belemmeringen zijn opgeheven, regelgeving is gesynchroniseerd en op vele
fronten zijn aanknopingspunten ontstaan voor ver(der)gaande samenwerking met
de naaste buren op uiteenlopende terreinen.
Na MAHHL en Euregio Maas – Rijn zijn Groenmetropool en EuRegionale 2008
nog maar het begin van een nieuwe verbondenheid, ook op fysiek terrein met
revenuen voor werkgelegenheid, cultuur en imago. Te denken valt daarbij
aan de eerste Europese dubbelstad (Kerkrade/Herzogenrath) waarbij als het
ware een stedelijke brug naar Duitsland wordt geslagen. De geomorfologische
en ecologische structuur kennen geen grenzen en zorgen voor continuïteit
en geven het gebied zijn basis. Het ‘groen meer groen’ breidt zich met
internationale tentakels uit tot diep in Duitsland en België en zet de regio in
de groene en klimatologisch duurzame en gezonde etalage. Het waternetwerk
is daarbij essentieel. Dit kom tot uiting in de gerealiseerde transnationale
projecten Heidenatuurpark (Brunssummerheide/ grensoverschrijdend
Natuurpark Rodebach/Roode Beek en Tevenerheide), Drielandenpark,
Grensland Wormdal met o.a. Eurodepark en Bruggenslag, Pferdelandpark,
Via Belgica en CorioGlana.
Het netwerk van partners
Zuid Limburg, een regio met 650.000 inwoners en een grote verscheidenheid
aan bedrijventerreinen, bedrijvigheid, onderwijs, onderzoeksinstellingen,
woonmilieus, zorg, cultuur, recreatie & toerisme en natuur. De mogelijkheid
dat elk bedrijf of elk initiatief binnen Parkstad Limburg de mogelijkheid
heeft om zijn vleugels uit te slaan, groeit. Samenwerken en samen werken
binnen Zuid Limburg, het Stedelijk netwerk Zuid-Limburg en andere
samenwerkingsnetwerken is gemeengoed.
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Het netwerk tussen park en stad
Tussen stedelijk en landelijk gebied met daarin Simpelveld, Voerendaal,
Onderbanken en Nuth, zijn ‘bruggen’ geslagen waardoor het product Zuid
Limburg als geheel nog beter ‘verkoopt’. Op hun beurt profiteren deze
drie gemeenten van de stedelijke voorzieningen in ‘Stad’. Het stedelijk
gebied profiteert van de hoogwaardige landschappelijke kwaliteiten
van het landelijk gebied. Ook internationaal zijn deze landschappelijke
verbindingen gerealiseerd tussen Parkstad Limburg en Aken via het Wormdal,
de Horbacherbörde en via het Grensoverschrijdend natuurpark Rodebach/
Roode Beek. Door hun eigenheid en intrinsieke kwaliteit vullen het stedelijk
en het landelijk gebied elkaar aan. Een fijnmazig netwerk van Park en Stad
zorgt voor een duidelijk profiel. Groengebieden in Parkstad Limburg zijn
écht groen en stedelijke gebieden zijn écht stedelijk. Door de krimp als kans
te zien, gerichte sloop en het inzetten van een kwaliteitsinsteek is er in 2030
meer groen en de zijn beekdalen weer goed zichtbaar en beleefbaar. Op de
grens tussen Park en Stad zijn aantrekkelijke woonomgevingen voor nieuwe
doelgroepen ontstaan juist door de keuze voor deze kwaliteitsinsteek. Dit
komt tegemoet aan de behoefte van veel (toekomstige) inwoners: gevarieerd
groen, recreatiemogelijkheden en een gezond woon- en werkklimaat. De
basiskwaliteit van de regio, het landschap, is nog beter zichtbaar geworden
en leidend in de ruimtelijke ontwikkeling. Groen en rood (Park en Stad)
profiteren optimaal van elkaar.
Stad meer Stad: centra
De centra zijn verdicht en hebben zich gespecialiseerd. Het centrum van
Parkstad Limburg (PC) is een bruisende hoogstedelijke ‘Europool’ waar alle
regionale en grootstedelijke functies zijn samengepakt in de hoogst mogelijke
dichtheid. De stadsdeelcentra zijn centra waarin naast economische
functies en voorzieningen, ook culturele en maatschappelijke functies zijn
toegenomen en evenementen een couleur locale creëren. Bijvoorbeeld:
Kerkrade ‘klankstad’, Brunssum ‘dansstad’, Landgraaf ‘jong en avontuurlijk’
en Voerendaal ‘Romaans dorp’, Simpelveld poort naar het Heuvelland, en
Onderbanken de natuurlijke link naar Duitsland. De woongebieden zijn
verdicht vooral op de plekken rond de oude historische kernen (de historische
centra) en langs de oude cultuurhistorische radialen. Door de combinatie
van sloop, kwaliteitsimpuls, verdichting en het gebruik van de culturele
onderlaag, is er meer profiel in de regio ontstaan. En daarmee ontstaat meer
duidelijkheid, een betere oriëntatie, een sterke economische impuls en een
hogere kwaliteit per onderdeel (kern). Daarnaast gerichte (daad)kracht en
duidelijkheid bij acquisitie.
Park meer Park
Het landschap was en is nog steeds de basiskwaliteit en leidend in ruimtelijke
ontwikkelingen. De natuurgebieden, bijvoorbeeld de Brunssummerheide en de
vele beekdalen, zijn groter en ruimer geworden en daardoor versterkt qua natuuren belevingswaarde (werken via contrast). De toegankelijkheid is vergroot. Het
‘groen’ heeft meer raakvlakken met het ‘rood’ gekregen, deze randen zijn
duurzaam en hoogwaardig ingericht (werken via relatie stad & land).
Parkstadring en economie
De regionale economie is geclusterd langs de Parkstadring. De internationale
verknoping van de Parkstadring met de wijde omgeving heeft ervoor gezorgd dat
bedrijven(clusters) zich in de regio hebben gevestigd, die hiertoe eerder niet bereid
waren. Ontsluiting op Euregionale en internationale schaal is essentieel gebleken
voor het ontwikkelen van economische kracht. De afzonderlijke onderdelen van
de Parkstadring hebben hun eigen kleur en ontwikkelingsmogelijkheden:
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1. Westflank | De Westflank is dé economische zone voor Parkstad Limburg
geworden. Aan de Parkstadring, tussen globaal de voormalige N281 en A76,
liggen de belangrijkste clusters van zorg, onderwijs, retail, stedelijk vermaak
en cultuur, bedrijvigheid en nieuwe energie (Avantis). In de Westflank ligt
ook Parkstad Centrum (Heerlen centrum), het hoogstedelijke visitekaartje
en de economische motor van de regio. Het beeld is echter gedifferentieerd.
Naast belangrijke economische dragers presenteert zich ook hoogwaardig
landschap (Terworm en Imstenraderbos).
2. Oostflank | Langs het oostelijk deel van de Parkstadring is een zone voor
‘nieuwe’ economie ontstaan: recreatie en toerisme in een hoogkwalitatieve
groene setting. In toeristisch-recreatieve zin staat de Parkstadring
nationaal en internationaal bekend als een ring met sterke clusters van
vermaak en hele aantrekkelijke gebieden met een Zuid-Limburgs karakter.
Deze combinatie trekt vele verblijfstoeristen. De Parkstadring sluit in
de Oostflank op drie plaatsen aan op het Duitse wegennet, waardoor nog
meer economische dynamiek is ontstaan. De twee grote sterlocaties,
Heidenatuurpark en het Zandgroevengebied (’t Blauwe hart’), zijn
ontwikkeld tot toeristisch-recreatieve gebieden van internationale allure. De
bestaande recreatiecomplexen in het Park Gravenrode zijn geïntensiveerd
en versterkt met de nodige verblijfsvoor-zieningen. De nieuwe en oude
economie genereert veel nieuwe werkgelegenheid. Het groene karakter van
de Oostflank is er duidelijk versterkt uitgekomen met robuuste natuurzones
richting Duitsland als vervolg op de reeds aangelegde 750 ha aaneengesloten
natuur- en recreatiegebieden, zoals in Schinveld.
3. Noordflank | Dit gebied vormt een transferium van stedelijk naar landelijk
gebied. Het is een knooppunt van wegen gecombineerd met hoogwaardige
natuur (CorioGlana, bronmonding Geleenbeek) en recreatie. Via het oude
mijnspoor (2e cultuurhistorische onderlaag), door Hoensbroek en Brunssum is
het heuvelland verblijd met een nieuwe toeristisch-recreatieve route richting
de nieuwe toeristische sterlocaties Oostflank Brunssum/Onderbanken;
Heidenatuurpark en het Zandgroevengebied.
4. Zuidflank | Via het miljoenenlijntje ZLSM (Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij) is aan de zuidzijde van Parkstad Limburg, het Heuvelland verbonden
met de toeristische sterlocatie Gravenrode. Opnieuw is een cultuurhistorische
onderlaag ‘aangeboord’ voor hedendaagse functies. Simpelveld fungeert daarbij
als transferium met nieuwe toeristische en verblijfsrecreatieve functies.
Daarnaast bieden de revitalisering van bedrijventerrein Willem-Sophia en de
aanleg van de Parkstadring en de Avantislijn mogelijkheden dit gebied en de
omgeving daarvan te verankeren in een Euregionale setting. De accenten liggen
hier op wonen/werken, recreatie en op de groene verweving tussen het stedelijk
gebied en de Horbacherbörde.
Via Belgica
De Via Belgica is de dwarsdoorsnede van de regio. De historische (Romeinse)
verbindingsweg weerspiegelt de zichtbaar geworden cultuur en de historie
van de regio in alle vier onderscheiden cultuurhistorische lagen; archeologie,
romeinse tijd, middeleeuwen en moderne tijd. Daarbij komt de vijfde laag:
de toekomst van de regio. Het begin van de Via Belgica in Parkstad Limburg
ligt in het Archeologisch Landschapspark te Voerendaal en eindigt, via het
Romeinse knooppunt ‘de Thermen’ in Heerlen in Rimburg bij Romeinse
brug en Archeopark Rimburg-Baesweiler. Verleden, heden en toekomst
vormen een verbeeldingsas. Ook hier is cultuurhistorie basis voor nieuwe
ontwikkelingen.
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Thema’s: strategie, ontwikkeling, beheer en sturing
Voor de vier thema’s Ruimtelijke Identiteit, Economie, Wonen en Mobiliteit
is de interactie met de zes pijlers aangegeven. Deze interactie biedt een
eerste aanzet om naar de kernstrategieën per thema te komen. Het zijn
de eerste bouwstenen voor het uitbouwen van de pijlers en de visie. Deze
kernstrategieën per thema zijn bedoeld om tot een structurering van de
regio te komen.

De ontwikkelingslijn is in een ansichtkaart, kernstrategie en afspraken per
thema aangegeven.
Project- en herstructureringsgebieden worden gebruikt om vanuit
een regionaal perspectief actief te bouwen aan de visie. Het zijn de
kristallisatiepunten in de visie. Op strategisch niveau worden plekken
aangewezen waar ontwikkeling/ herstructurering dient plaats te vinden.
In tegenstelling tot de sturingskaart die eerder passief is te noemen is
de ontwikkelingskaart een actief instrument. De insteek bij de op de
ontwikkelingskaart opgenomen gebieden is een regionale. De regie voor de
daadwerkelijke uitvoering ligt grotendeels bij de gemeenten. Dit betekent
regionaal afstemmen en afspraken maken over wie doet wat, wanneer, hoe,
met wie en met welke middelen.
Kwaliteit is hierbij het belangrijkste sturingsprincipe. Voor wonen zijn
deze principes bijvoorbeeld uitgewerkt in van ‘Zeef naar Zwengel’. Voor
ruimtelijke identiteit is dit in de Analyse ‘Identiteit Parkstad Limburg’
(2004) uitgewerkt in kwaliteitscriteria en potenties van gebieden. Deze
intergemeentelijke structuurvisie bevat de hoofdlijnen en de tactische
sturing voor deze strategie (zie verder). Operationeel worden deze verwoord
in Bestemmingsplannen, Verordeningen en dergelijke.
De beheer- en sturingslijn is per thema verbeeld in een kaartbeeld, de
beheer- en sturingskaart, met een daaraan gekoppelde matrix met afspraken.
Ook daarbij is kwaliteit een belangrijk sturingsprin-cipe. Afhankelijk van de
locatie dient een plan naast de algemene kwaliteitseisen dus ook te voldoen
aan de uitgangspunten die gelden voor dat schaalniveau.
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leeswijzer ontwikkelkaart
Op de ontwikkelingskaart is te zien waar de geformuleerde ambities
landen binnen de regio Parkstad Limburg als ontwikkelingen, zones en
gebieden. Ook geeft het aan waar binnen de regio de huidige situatie
geherstructureerd moet worden. Het kan hierbij gaan om transformatie,
revitalisering en/of herprofilering
[Voor groter formaat: zie kaartbijlage]
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De beheer- en sturingskaart en ‘nee tenzij’-principe
De beheer- en sturingskaart is een optelling van de thematische kaarten en
spelregels. Het is een gebiedsdekkende kaart die een planologisch kader
biedt voor het beheer van de bestaande gebiedskwaliteiten en sturing voor
gebiedsontwikkelingen. Voor elke plek in de regio zijn spelregels voor de
verschillende thema’s beschreven. Naast de beschrijving is bij de thema’s
een matrix te vinden waarin per thema de eenheden XL-L-M-S worden
gehanteerd. Bij XL- en L-gebieden is sprake van hoge regionale relevantie.
Bij M-gebied is dit al minder en bij een S-gebied is de noodzaak om vanuit
een regionaal perspectief te werken, aan te sturen minder of niet aanwezig.
Aan deze eenheden is een kleur gekoppeld. Deze kleur bepaalt dus eigenlijk
welke regels er gelden voor de ruimtelijk/ economische ontwikkeling van
het gebied. De regels (kleuren) per thema zijn opgeteld en komen samen in
de gebiedsdekkende beheer- en sturingskaart. De XL-L-M-S-aanduiding vormt
geen absoluut waardeoordeel, maar is een reeks (range) in hiërarchische
kwaliteiten –spelregels/bandbreedte- die regionaal relevant zijn. Deze
indeling is gebaseerd op vastgestelde regionale plannen en visies zoals de
Retail- en Woonvisie. Van deze aanduiding wijken wij niet af. Een adequate
regionale sturing op deze kwaliteiten is slechts mogelijk door een “neetenzij”-beleid te hanteren. Ook daar wijken wij niet van af Het is daarbij de
uitdrukkelijke wens van het Parkstadbestuur om in deze intergemeentelijke
structuurvisie heldere keuzen te maken en daarop te kunnen sturen.
Wanneer het echter gaat om de daadwerkelijke invulling van gebieden en aan
te geven wat wel en wat niet kan is het noodzakelijk de ontstaansgeschiedenis,
morfologie, strategische ligging, grootte, demografische problematiek en
andere zaken in een gebiedsgerichte afweging te betrekken. Daarbij gaat het
om planologisch/ruimtelijk maatwerk. In voorkomende gevallen zal Parkstad
Limburg in een vroeg stadium bij een ontwikkeling worden betrokken om
de beoogde integrale regionale kwaliteitsafweging gezamenlijk met de
initiatiefnemer vorm te geven gebaseerd op de unieke gebiedseigenschappen
en bijzondere ontwikkelingsmogelijkheden van deze betreffende plek in
samenhang met het totaal aan parkstad-kwaliteiten, maar ook op basis van
in deze intergemeentelijke structuurvisie geformuleerd beleid.
Hoe werkt de kaart
De beheer- en sturingskaart is thematisch opgebouwd. De aangegeven kleur
geeft aan om welk thema het gaat; groen voor ruimtelijke identiteit, paars
voor economie en rood voor wonen. De intensiteit van de kleur bepaalt de
relevantie voor de regio. Wat mobiliteit betreft is een directe verwijzing naar
de matrix door een indeling in lijnstukken. De lijndikte en lijnkleur bepaalt
of het XL-L-M of S is. Voor de overige thema’s zijn buttons op de aangegeven
vlakken toegevoegd welke naar de matrix verwijzen. Voor economie-buttons
is een onderverdeling in bedrijventerrein, retail en toerisme/leisure. Een
donkerpaars gebied met de buttons paars XL, blauw L en geel XL geeft dus
aan dat het gaat om regionaal economisch relevant gebied met een sterk
accent op bedrijfsterrein en toerisme/leisure en met mogelijkheden voor
bovenlokale retailfuncties.
[Voor groter formaat: zie kaartbijlage]
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Het groen groeit tot samenhangende robuuste structuren met als uitgangspunt de bestaande landschappelijke hoofdstructuur
(‘schatkamer’): uitgestrekte natuurgebieden, beekdalsystemen, verbindende groene voegen, geomorfologie/reliëf, cultuurhistorie
afwisselende landschappen. Rood’ daarentegen krimpt, keert het gezicht naar het groen, verdicht en schept hierdoor ruimte voor groene
en blauwe (water) functies. Hierdoor wordt het contrast groter en komt het profiel en de identiteit van Parkstad Limburg nog duidelijker
naar voren en biedt kansen voor een sterkere interactie tussen het stedelijk en landelijk gebied. Daarnaast wordt hierdoor een grote
variatie aan woonmilieus geboden: landelijke woonmilieus aan de randen en stedelijke woonmilieus in en rondom de centra.
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THEMA: Ruimtelijke identiteit
Kernstrategie
Het planconcept met de zes pijlers vormen de uitgangspunten voor
de intergemeentelijke structuurvisie. Het zijn de kernwaarden en het
conceptueel raamwerk. Voor ruimtelijke identiteit betekenen de pijlers het
volgende.
Landschap leidt
De kwaliteit, potentie, gebruikswaarde, belevingswaarde, en toekomstwaarde
van natuur en landschap zijn randvoorwaardelijk voor ontwikkelingen.
Nieuwe ontwikkelingen dienen het landschap te versterken in het gebruik,
beleving, dan wel ontwikkeling daarvan te versterken en te beschermen.
Eén hoofdcentrum
De stedelijke dynamiek in Parkstad centrum wordt bepaald door de synergie
van vele factoren zoals ruimtelijke kwaliteit, cultuur, horeca, detailhandel,
kantoren, wonen, openbaar vervoer en de verkeersafwikkeling. Vanuit dit
thema dient de ruimtelijke kwaliteit deze hoogstedelijke dynamiek te
versterken en verduidelijken door een heldere beeldkwaliteit, ruimtelijke
inrichting, groenstructuur en water.
Energie als fundament
Energie als fundament krijgt vorm door het sluiten van kringlopen (cradleto-cradle technieken), ontwikkeling van energielandschappen, CO2compensatie en gebruik van waterkracht en andere alternatieve vormen van
energie-opwekking.
Netwerk van Park en Stad
Vanuit dit thema dient de ruimtelijke kwaliteit versterkt en verduidelijkt
te worden door een heldere beeldkwaliteit, ruimtelijke inrichting, groen
en water, een sterkere interactie tussen stad en land, het versterken van
verbindingen en een sterk contrast daartussen.
Economische hoofdas n281/A76 en Parkstadring
Vanuit dit thema dient de ruimtelijke kwaliteit versterkt en verduidelijkt
te worden door een heldere beeldkwaliteit, ruimtelijke inrichting, groen
en water, een sterkere interactie tussen stad en land, het versterken van
verbindingen en een sterk contrast daartussen.
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Ontwikkelingslijn 
Ambitie: kwaliteit, kwantiteit en verbinding
Natuur en landschap, inclusief cultuurhistorisch erfgoed, zijn onlosmakelijk
verbonden met de ruimtelijke identiteit van Parkstad Limburg en
vormen daarmee een belangrijke kwaliteitsbasis voor economische
structuurversterking. Daarom fungeren ze als uitgangspunt voor toekomstige
ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen, of het nu om het
accommoderen van de krimp gaat of nieuwe projectgebieden betreft. Alle
veranderingen moeten bijdragen aan die identiteit van de regio.
Strategie
Dit betekent allereerst het beschermen, beheren en versterken van de
landschappelijke hoofdstructuur en het zorgen voor een betere afstemming
en interactie tussen het stedelijk en landelijk gebied. Bij krimp wordt
sloop ingezet als instrument om het landschap terug te brengen in de stad
en beekdalen te ontdoen van storende bebouwing. Bij projectgebieden
zijn landschap en natuur een onlosmakelijk en robuust onderdeel van het
programma. Daarmee wordt de landschappelijke hoofdstructuur kwantitatief
en kwalitatief sterker, wordt kwaliteit gecreëerd, en ontstaan krachtige
randen en groene verbindingen van stad naar land tot ver over de grenzen.
Specifieke ontwikkelafspraken
1.
Realiseren van een landschappelijke kwaliteitsimpuls. Enerzijds
door de herstructurering van het stedelijke gebied. Dat houdt onder
andere in: meer groen, gezicht naar het groen, accentueren van
de landschappelijke structuur in de stad, aanpassen of verwijderen
van verstorende functies. Anderzijds door de versterking van de
landschappelijke hoofdstructuur gericht op:
● Beekdalen (o.a. CorioGlana, Worm en Roode Beek);
● Creëren van robuuste structuren (o.a. Grote boslocatie, Heidenatuurpark verbindingen tussen de Natura 2000-gebieden in het
landelijk gebied);
● Versterken verbindingen tussen het stedelijk en landelijk gebied
● Versterken van de beeldkwaliteit (bijvoorbeeld bij de Parkstadring);
● Instrumenteel via het opstellen van een landschap-ontwikkelingsplan
in samenhang met de herstructurering van het stedelijk gebied.
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2.

Ontwikkelen van 750 hectare bos en natuurgebied ter accentuering
en versterking van de ruimtelijke hoofdstructuur, ontwikkelen van
recreatieplaatsen en verhogen van de leefbaarheid een en ander
op basis van het in 1999 met het Ministerie van LNV, de Provincie,
gemeenten en Natuurmonu-menten gesloten convenant. Ook in het
kader van de versterking van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

3.

Renatureren van en opheffen van knelpunten in beken, van bron tot
monding.

4.

Regionale betekenis geven aan gebieden met een hoge dichtheid aan
archeologische en cultuurhistorische waarden, met daaraan gekoppeld
nieuwe, passende dagrecreatieve functies. De archeologische en
cultuurhistorische waardenkaart Parkstad Limburg kan daarbij als
onderbouwing van keuzen dienen.
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5.

Meer kunst en water, dat beleefd kan worden in de stad, dorpskernen
en langs recreatieve routes van en naar de stad en dorp.

6.

Creëren van een ‘blauw hart’ in het Zandgroevengebied: wordt één
samenhangend recreatief plassen-/natuurgebied ingebed in een
groen, hydrologisch en ecologisch en toeristisch netwerk.

7.

Terugbrengen oude wegenpatronen. Deze kan, na aanleg van het
nieuwe deel van de Parkstadring en bijvoorbeeld de Randweg
Abdissenbosch, meer betekenis krijgen voor het langzame verkeer en
het openbaar vervoer; wegprofielen kunnen deels weer in oude glorie
hersteld worden en uitnodigen tot onthaasting.

8.

Er zijn punten in Parkstad Limburg waar de intrinsieke Parkstadkwaliteit vraagt om een extra impuls met betrekking tot en
accentuering van de ruimtelijke kwaliteit. Deze plekken zijn op de
ontwikkelingskaart aangegeven en moeten door een, mogelijk extern,
integraal ontwerpteam ontworpen worden.

Beheer- en sturingslijn
De volgende afspraken zijn gebaseerd op het belang van behoud en
versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie:
1.

Ten behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke identiteit kan een extern
adviseur worden geraadpleegd die het bestuur adviseert over projecten
en afwijkingen van deze intergemeentelijke structuurvisie.

2.

Noodzaak van regionale insteek en regie bij de zes ontwikkelgebieden,
de Groenmetropool, de Groene agenda / Vitaal Platteland, de ‘groene
voegen’ en beekdalen, de stadsrand, en de algehele beeldkwaliteit
binnen het stedelijke gebied (geldt zowel voor groen als rood).

3.

Als uitgangspunt, objectieve toets en leidraad voor herstructurering,
transformatie of gebiedsontwikkeling dienen de analyse in Identiteit
Parkstad Limburg (2004) en de Landschapsvisie Zuid-Limburg (2007)
Voorwaarde en toets voor watersystemen en de wijze waarop in
Parkstad Limburg met water wordt omgegaan, is het Regionaal
waterplan (2004).

4.

5.

De omgevingsvisie buitenring Parkstad Limburg is leidraad voor
het verhogen van de beeldkwaliteit en samenhang van de totale
Parkstadring. Leidende principes zijn:
a. Eenheid in de vormgeving van de weg;
b. De weg volgt het landschap zoveel mogelijk;
c. De weg draagt bij aan een verbetering van de oriëntatiemogelijkheden
van de weggebruiker.
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6.

Aanhouden van de huidige ‘rode’ contour.
Voor het stedelijk gebied wil dit zeggen dat er niet gebouwd wordt
buiten de bestaande stedelijke rand. Hier kan slechts gemotiveerd en
degelijk onderbouwd van worden afgeweken. Hierbij kan de Analyse
‘Identiteit Parkstad Limburg’ als leidraad dienen door vooral slechte en
matige randen te verbeteren. Goede rode en/of groene randen blijven
in principe gevrijwaard van uitbreiding. Compensatie en mitigerende
maatregelen zijn nodig op grond van bestaande regelingen (VORM,
Rood voor groen, BOM+, EHS/POG etc.)
Voor het landelijk gebied geldt het POL middels het Contourenbeleid en
het beleid met betrekking tot het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Dit betekent dat voor de grotere landelijke kernen bouwactiviteiten
mogelijk zijn binnen de aangegeven contour. Voor de kleinere kernen
zonder contour geldt een ‘nee, tenzij’-principe waarbij planologisch
maatwerk, compenserende en mitigerende maatregelen nodig zijn op
grond van bestaande regelingen (VORM, Rood voor groen, BOM+, EHS/
POG etc.)

7.

Inzetten van natuurcompensatie- en vereveningsmaatregelen op
strategische plekken in het verlengde van projecten als Binnen- en
Parkstadring.

8.

Noodzaak van ruimtelijk en planologisch maatwerk en integrale
herverkavelingen, inclusief natuur en landschap, recreatie en toerisme
(kleinschalig), om de agrarische sector in een betere positie te brengen
en waar mogelijk te verbreden en natuur- en landschapswaarden
te waarborgen door compensatie en mitigerende maatregelen en
toepassing van bestaande regelingen (grondinstrumenten, VORM,
Rood voor groen, BOM+, EHS/POG etc.).

9.

Structuurversterking en herstel is noodzakelijk voor de stadsranden,
maar ook voor de centra die verdicht worden en de inpassing en
herkenbaarheid van de buitenring, radiaalwegen, knooppunten en
entrees.

10.

Koesteren van het cultuurhistorische en archeologisch erfgoed,
waaronder de structuur van de voormalige mijnspoor-verbindingen,
-koloniën, historische wegenpatroon en gebouwen in en buiten de
kernen. De archeologische & cultuurhistorische waardenkaart biedt
hiervoor aanknopingspunten.

11.

De indeling in gebiedstype is bepalend voor de toekomstige ruimtelijke
verschijningsvorm (dichtheid en hoogte) met herkenbare centra zie
hiervoor matrix wonen bij thema wonen. Aanvullend hierop dient naar
de stadsranden toe een verdunning plaats te vinden met een dichtheid
van maximaal 10-25 woningen per ha oplopend naar de centra van 40
woningen per ha. Dit om de nodige kwantitatieve ruimte te creëren
voor kwaliteitsontwikkeling in de stadsranden; afname rood toename
groen.
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De schade moet zoveel
mogelijk worden beperkt
(mitigatie)
Resterende schade moet
worden gecompenseerd

en reële alternatieven
ontbreken.

Overige
beekdalsystemen,
wezenlijke reliëfgebieden
en droogdalsystemen
Beschermen, behouden,
verbeteren, beheren
Ja, mits ...
nieuwe plannen,
projecten en handelingen
zijn toegestaan, mits ....

Grote natuurgebieden beken
en beekdalsystemen,
bosgebieden en authentieke
landschappen
Beschermen, behouden,
verbeteren, beheren
Nee, tenzij,..
nieuwe plannen, projecten
en handelingen zijn niet
toegestaan, indien deze de
wezenlijke kenmerken of
waarden van het gebied
significant aantasten, tenzij
...
er sprake is van een groot
maatschappelijk belang ..
nieuwe ontwikkelingen
leiden tot een
kwalitatieve en
kwantitatieve versterking
van de ecologische
structuur, watersystemen, bos-, natuur- en
landschapswaarden
aantasting van bestaande watersystemen, bos-,
natuur- en landschapswaarden zoveel mogelijk
wordt beperkt en gecompenseerd

L

XL

Indeling is gebaseerd op POL en op Analyse Identiteit Parkstad Limburg

Voorwaarden

Beschermingsregiem
Hoofdregel

Doel

Wat is het

Ruimtelijke
identiteit

nieuwe ontwikkelingen leiden tot een
kwalitatieve en kwantitatieve versterking
van de ecologische structuur, watersystemen, bos-, natuur- en landschapswaarden

Ja, mits ...
nieuwe plannen, projecten en handelingen
zijn toegestaan, mits ....

Behouden, verbeteren, beheren

Glooiende gebieden en plateaugebieden
en groene voegen

M

rood gaat gepaard met
extra groen en
waterretentie binnen
deze ontwikkelingszones
of nabij de stadsregio
rode ontwikkelingen
aansluitend aan de
bestaande stedelijke
bebouwing worden
gerealiseerd

herstructurering en
transformatie van het
bestaande gebied,
inbreiding of
revitalisering geen
oplossing bieden

Groeven en
mijnsteengebieden,
parken en overige
groene voegen
Behouden, verbeteren,
beheren
Ja, mits ...
nieuwe plannen,
projecten en handelingen
zijn toegestaan, mits ....

S

2009

2030

De basisdoelstelling van de regio Parkstad-Limburg is economische structuurversterking. Hier gaan we aan werken door
economische functies te clusteren en te koppelen aan de hoofdas voor economie, de buitenring. Toeristisch recreatieve functies
clusteren in de Oostflank en andere economische functies zoals industrie, zorg, onderwijs en detailhandel te concentreren en
clusteren in de westflank. Door clustering wordt kracht ontwikkeld die gekoppeld aan grootschalige internationale infrastructuurassen
gevoed wordt, waardoor groeimogelijkheden ontstaan. Als regio pakken we kansen op het vlak van nieuwe energie, health, care and
cure en Leisure/toerisme. Hier acquireren we op. Daarnaast zetten we in op het ontwikkelen van een Euregionale infrastructuur op
het vlak van kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
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THEMA: ECONOMIE
Kernstrategie
Het planconcept met de zes pijlers vormen de uitgangspunten voor
de intergemeentelijke structuurvisie. Het zijn de kernwaarden en het
conceptueel raamwerk. Voor economie betekenen de pijlers het volgende.
Landschap leidt
De kwaliteit, potentie, gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde
van het landschap zijn randvoorwaarden voor economische ontwikkelingen.
Nieuwe ontwikkelingen dienen het landschap te versterken in het gebruik,
beleving, dan wel de ontwikkeling en bescherming daarvan te versterken.
Eén Hoofdcentrum
De stedelijke dynamiek in Parkstad Centrum wordt bepaald door vele factoren
die elkaar versterken: ruimtelijke kwaliteit, cultuur, horeca, detailhandel,
kantoren, wonen, openbaar vervoer en de verkeersafwikkeling. Economische
ontwikkelingen dienen deze stedelijke dynamiek te versterken.
Nieuwe energie
Kantoren en detailhandel dienen met oog voor energie (duurzaamheid en
innovatie) gerenoveerd en nieuw ontwikkeld te worden. Bij revitalisering
en/of herstructurering van bedrijventerreinen dienen duurzame vormen van
energievoorziening worden meegenomen. Avantis ontwikkelt zich binnen
Parkstad Limburg als bedrijventerrein voor de ontwikkeling van nieuwe
energie
Netwerk van Park en Stad
Ontwikkelingen in en rondom bedrijventerreinen, retailcentra en kantoren/
knooppunten dienen te geschieden binnen het bestaande fijnmazige
netwerk van Park en Stad. Aan het netwerk dienen structuurversterkende
functies toegevoegd en structuurver-zwakkende functies onttrokken worden
(herstructurering bedrijventerreinen)
Economische hoofdas N281/A76 en Parkstadring
In de Westcorridor dienen bedrijventerreinen zich te clusteren en te profileren
en dient de bestaande thematiek zich verder te ontwikkelen. Vanuit dit
thema dient de ontwikkelingsas voor economie te worden vormgegeven met
de nadruk aan de westzijde op economie en aan de oostzijde op Recreatie
en Toerisme.
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Ontwikkelingslijn
Ambitie
Uitgangspunt van de regionaal ruimtelijk economische strategie is dat
voorwaarden worden geschapen voor het realiseren van de missie van
Parkstad Limburg: het duurzaam versterken van de economische structuur
van deze regio. Voor het werkveld economie betekent dit het voorzien in een
goed en kwalitatief hoogwaardig vestigingsmilieu voor bestaande en nieuwe
bedrijven en het ontwikkelen van een adequaat kennis-, onderwijs- en
arbeidsmarktbeleid. Deze ambities zijn verwoord in de Kadernota Economie
en de onderliggende documenten.
Strategie
De duurzame economische structuurversterking is te realiseren door de
economische functies ruimtelijk te concentreren, de verschillende thema’s
daarbinnen te clusteren en vervolgens deze terreinen te profileren als
specifieke werklocaties voor die clusters. Daarnaast staat het principe van de
SER-ladder centraal. Dat betekent kijken naar mogelijkheden op bestaande
werklocaties, deze herstructureren om hen aan de vraag van deze tijd te laten
voldoen en kijken naar mogelijkheden op locaties binnen het stedelijk gebied,
die vrijkomen als gevolg van stedelijke herstructureringsactiviteiten.
Indien binnen deze uitgangspunten onvoldoende ruimte gevonden kan
worden om aan de vraag te voldoen, geldt de lijn dat aanvullende ruimte
gevonden zal worden door bestaande terreinen uit te breiden respectievelijk
nieuwe bedrijventerreinen binnen het stedelijk gebied te ontwikkelen. In de
landelijke gemeenten is nog enige ruimte om, binnen de contour bestaande
kleinschalige werklocaties beperkt uit te breiden.
Door deze principes door te voeren en de regio op basis hiervan ruimtelijk in te
delen, ontstaat er een economisch groeimodel waarbij op elke schaalniveau
ontwikkelingsmogelijkheden worden aangeboden.
Specifieke ontwikkelafspraken
Met betrekking tot de revitalisering van bedrijventerreinen dient vooral
ingezet te worden op de bedrijventerreinen Willem Sophia, Abdissenbosch
en de terreinen aan de oostflank van Brunssum (Bouwberg, Hendrik, Ora
et Labora). Daarnaast is ook het terrein De Beitel naar voren gebracht,
omdat deze locatie straks rechtstreeks verbonden wordt met de A76 en
daarmee een aantrekkelijker ontsluiting krijgt, hetgeen kansen biedt voor
opwaardering. Belangrijk hierbij is de relatie tussen deze bedrijventerreinen
en de buitenring
Qua uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen wordt ingezet op
de mogelijkheden van De Beitel, Lindelaufer Gewande (Voerendaal),
Businesspark Molenberg, Emmaterrein (Heerlen), hetgeen in totaal een
ruimte van ca. 10 ha. kan opleveren.
De realisering van nieuwe bedrijventerreinen is in deze regio niet groot. In
de POL- aanvulling bedrijventerreinen Zuid Limburg werd een planologische
reservering opgenomen voor een grootschalig logistiek-industrieel terrein, ter
plaatse van de groeve Hendrik in Brunssum (bruto 54 ha.). Vanuit de huidige
ambities bij de gebiedsontwikkeling van de Oostflank/heidenatuurpark wordt
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deze reservering, door diverse partijen echter niet meer opportuun geacht.
Daarnaast zijn er nog twee ‘zachte’ plannen, waaronder de ‘Locht-Zuid’
(23 ha.), waarvan nog onzeker is of ze ook daadwerkelijk kunnen worden
geëffectueerd.
Het ruimtelijk-economisch beleid definieert drie kansenclusters namelijk:
Nieuwe Energie, Toerisme en Health, Care & Cure (Zorg). Daarnaast wordt
expliciet aandacht geschonken aan de thema’s Retail en Landbouw.
Avantis moet zich tot een Open Campus voor de clusters Nieuwe Energie
en medische technologie ontwikkelen. Dat betekent dat onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten de basis dienen te zijn voor de overige activiteiten
als kennisoverdracht, opleidingen en productie eenheden.
Het Toerisme heeft zich de afgelopen jaren al sterk ontwikkeld in Parkstad
Limburg en met name in Park Gravenrode. Ook wordt bij deze ontwikkelingen
een sterke relatie met het landelijk gebied gelegd zoals via de ZLSM richting
Simpelveld. Deze ontwikkeling wordt doorgezet en daarnaast wordt ruimte
geboden aan toeristische ontwikkelingskansen in de Oostflank Brunssum/
Onderbanken met de golfbaan en Schutterspark als basis voor verdere
ontwikkeling. Ook wordt bij deze ontwikkelingen een sterke relatie met
het landelijk gebied gelegd zoals via de ZLSM richting Simpelveld. Als
uitwerking van de toeristische visie zullen ook elders aan de Parkstadring
toeristische clusters gericht op leisure tot ontwikkeling worden gebracht,
zoals de hieronder beschreven doorontwikkeling van de retailstructuur langs
de N281.
Voor het landelijk gebied liggen de ontwikkelingskansen op kleinschalige
ontwikkelingen die gericht zijn op het genieten van rust, ruimte en
de natuurlijke kwaliteiten van het buitengebied. Ook archeologie en
cultuurhistorie zijn hierbij dragers (bijvoorbeeld bij het Archeologisch
Landschapspark Voerendaal en bij de ontwikkeling van de Via Belgica). Dit
betekent dat het accent vooral ligt op het ontwikkelen van voorzieningen
voor beleven, wandelen, fietsen, maar ook voor extensieve verblijfsrecreatie
als kamperen bij de boer, erfgoedlogies en andere vormen van kleinschalig
verblijf. Dit kan in combinatie met agrarische bedrijfsvoering als vormen
van verbrede landbouw. Dit vraagt echter om maatwerk die het best vanuit
gemeentelijk niveau kan worden gefaciliteerd.
Het cluster Health, Care & Cure kent meerdere concentratiepunten. Het
geheel vormt een netwerk van zorglocaties: de zorgvallei aan de N281 voor
regionale zorg en Atrium Brunssum en Kerkrade voor lokale en bovenlokale
zorg. Er zal echter ook een concentratiepunt ontstaan op Avantis (energie
en medische technologie, terwijl Trilandis zich kan doorontwikkelen als
vestigingsplaats voor zogenaamde Value Added Logistics voor de zorgsector
(allen gesitueerd in de Westflank).
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De demografische ontwikkelingen maken de vraag naar afstemming tussen
opleiding, zorg en innovatie steeds urgenter. Om tekorten te voorkomen
en scholing aantrekkelijker te maken, moet er vraaggericht opgeleid
gaan worden. Bovendien zal zorginnovatie, zowel op het gebied van
zorgprocessen als op het gebied van technologie, resulteren in een meer
efficiënte en effectieve zorg. Structurele interactie tussen zorginnovatie en
onderwijsinnovatie is noodzakelijk om ook in de toekomst te beschikken
over voldoende en competente arbeidskrachten in de zorg.
Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Zorgacademie Parkstad
Limburg. De Zorgacademie bestaat uit drie onderdelen:
●

●
●

Een fysieke campus: de realisatie gebeurt in het gebied dat wordt
aangeduid als de zorgvallei (rondom Atrium MC, Mondriaan en
Sevagram);
Een zorginnovatieprogramma gericht op technologische toepassingen
en innovatieve zorgconcepten;
Een virtuele campus als onderwijs- en kennis ontwikkelingscluster.

In de zorgvallei rondom de zorgacademie zal zich ook economische
bedrijvigheid in het segment zorgproducten gaan ontwikkelen als vertaalslag
van de zorginnovaties die voortkomen uit het zorg-innovatieprogramma.
De ontwikkelingslijn voor de Retailsector heeft betrekking op die onderdelen
van de retail, die gericht zijn op een bovenregionaal verzorgingsgebied.
Het gaat dan om de doorontwikkeling van Heerlen-centrum tot Parkstad
Centrum en om de doorontwikkeling van de PDV-locaties Woonboulevard en
de Rodaboulevard een en ander binnen de kaders en afspraken die gemaakt
zijn met betrekking tot de Retailvisie. Deze drie locaties hebben de potentie
om uit te groeien tot sterke ‘clusters van vermaak’. De Woonboulevard en
de Rodaboulevard dienen zich meer te specialiseren en zich niet tot twee
concurrerende locaties te ontwikkelen.
De ontwikkeling van de onderwijsboulevard / onderwijscampus is een
conceptueel antwoord op de demografische ontwikkeling. Een zekere
concentratie van het onderwijsaanbod biedt niet alleen de mogelijkheid om
de diversiteit van het aanbod naar de toekomst toe te garanderen. Het biedt
ook mogelijkheden om tot kwaliteitsverbetering en innovatie te komen. Het
ontwikkelen van doorlopende leerlijnen wordt op een zichtbare manier naar
de praktijk vertaald. Jongeren worden in de eindfase van de ene leerlijn
al direct in contact gebracht met de startfase van de daarop volgende
leerlijn. Op een zelfde manier zullen ook leerkrachten en vakgroep actief in
de onderscheiden leerlijnen inhoudelijk en programmatisch meer op elkaar
aansluiten. Een sterke wisselwerking met het regionale bedrijfsleven moet
de aansluiting naar de arbeidsmarkt optimaliseren. Tegelijkertijd wordt
daarmee ook de onderwijscampus en haar aanbod ontsloten voor werkenden
en werkzoekenden. Het concept leven lang leren wordt een tastbare en
aantrekkelijke realiteit.
Voor de Landbouwsector is er de mogelijkheid om gebiedsgerichte ontwikkelingen tot stand te brengen samen met de agrarische ondernemers door
een ‘grand design’-aanpak, waarbij meerdere initiatieven en meerdere
ondernemingen in één integrale gebieds-gerichte aanpak worden opgepakt.
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Beheer- en sturingslijn
De ruimtelijk structurerende principes gelden eveneens voor de Beheeren sturingslijn; dus ruimtelijk concentreren, thematisch clusteren en het
toepassen van de SER-ladder. Meer concreet betekent dit dat het beheren
van nog goed functionerende bestaande werklocaties absolute prioriteit
heeft en gelijktijdig het revitaliseren van werklocaties, die niet meer aan
de eisen van deze tijd voldoen.
Daar bereikbaarheid essentieel is voor de economische ontwikkeling zal
deze zich ruimtelijk concentreren langs de west corridor (A76 en N281) en
de Buitenring aan de oostzijde van Parkstad Limburg. Het principe clustering
zorgt voor krachtenbundeling en voor een betere afstemming in de totale
keten van bedrijvigheid.
Het cluster Nieuwe Energie is nog volop in ontwikkeling. Daarom ligt het
accent hierbij op concentratie op het European Business and Science Park
Avantis. Mede omdat daarmee ruimtelijk gezien ook een sterke relatie gelegd
kan worden met het cluster in de Städteregion Aachen. Het onderzoek- en
ontwikkelingwerk is daar sterk vertegenwoordigd door de aanwezigheid van de
RWTH en diverse specialistische onderzoekinstellingen. Voor overig Parkstad
Limburg wordt ingezet op het duurzaam maken van bedrijventerreinen
en woongebieden in het kader van het (stedelijk) herstructureringsproces
(alternatieve vormen van kleinschalige energieopwekking en toepassing van
zonne-energie).
De regionale Zorg en het daarbij behorende onderwijs wordt geconcentreerd
in de zogenaamde “zorgvallei” naast de N281, die ontstaat rondom het
Atrium MC, Sevagram en de Mondriaan groep. Daarnaast is er sprake van een
tweetal satellietlocaties in Kerkrade en Brunssum. Op dit lokale niveau is zorg
vooral bevolkingsvolgend en wordt zij geconcentreerd in de stadsdeelcentra
en op een lager schaalniveau in de wijk- en buurtcentra mede om daardoor
de levensvatbaarheid van deze centra te vergroten.
Bij het cluster Toerisme gaat het op lokaal niveau die attracties waar de
bezoekers op af komen als de bezoeker door andere attracties al naar deze
regio is gekomen. Het betreft daarbij de attracties, die hun aantrekkelijkheid
ontlenen aan de specifieke landschappelijke waarden of het culturele
erfgoed en daarmee inspelen op trends als onthaasting, spiritualiteit en
“liefde voor het leven”. Deze kunnen gelegen zijn in de landelijke kernen
zoals Simpelveld, Rimburg, Ubachsberg, Jabeek of Bocholtz, maar ook in de
stedelijke gebieden (bijvoorbeeld het Eurodepark en Schutterspark).
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De beheer- en sturingslijn voor de Retail heeft op lokaal niveau betrekking
op de stadsdeelcentra, wijk- en buurtcentra. Hoofdlijn daarvan is dat de
omvang van die centra aangepast zal moeten worden op de demografische
ontwikkeling. Dit betekent dat deze functies sterker geconcentreerd moeten
worden in de centra en solitaire en perifere ontwikkelingen tegengegaan
moeten worden. Bij de wijk- en buurtcentra zal naar combinaties met andere
functies gezocht worden zoals die van de zorg en kleinschalige dienstverlening
om daarmee de leefbaarheid in die wijken en buurten te handhaven. Bij de
ontwikkeling van stadsdeelcentra kan wat betreft de non-food sector naar
een ruimer verzorgingsgebied gekeken worden, omdat deze retailfunctie
juist niet in de wijk en buurtcentra vertegenwoordigd zal zijn.
De vestiging van grootschalige Kantoorontwikkeling (> 2.500 m2) wordt
geconcentreerd nabij het OV knooppunt Heerlen-centrum dan wel aan
de rand van dit centrum (bijvoorbeeld ON1-park). De kleinschalige
kantoorbedrijvigheid (< 2.500 m2) wordt gefaciliteerd bij voorkeur nabij de
regionale knooppunten van OV en de stadsdeelcentra. Gemeenten verankeren
dit principe in hen ruimtelijk beleid zoals het Bestemmingsplan.
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de Landbouw bieden logischerwijze
de landelijke gemeenten de beste uitgangspunten. Daarbinnen zijn het vooral
de gemeenten Simpelveld en Voerendaal waar deze economische activiteit
ruimte voor verdere ontwikkeling zal krijgen. Er wordt geen specifiek
regionaal beleid ontwikkeld. Wel wordt onderkend dat het voor deze sector
noodzakelijk is om ruimte te creëren voor de reguliere bedrijfsvoering dan
wel voor het ontwikkelen van nevenactiviteiten om de levensvatbaarheid van
bedrijven in stand te houden. Het gaat hierbij om maatwerk, een zorgvuldige
landschappelijke inpassing en om de toepassing van bestaande regelingen
als ‘rood voor groen’, compenserende en mitigerende maatregelen op grond
van EHS/POG en BOM+. Mits dit leidt tot versterking van de kwaliteiten van
de ruimtelijke hoofdstructuur ontstaat zodoende ruimte voor combinaties
van bedrijven zoals een zorgboerderij, manege, B&B-faciliteit, kunstatelier
etc. Het is aan de gemeenten deze ontwikkelingen te faciliteren.
Gelet op de economische ontwikkeling van de regio, wordt meer ruimte
geboden aan kleinschalige bedrijvigheid. Deze vraag zal expliciet worden
meegenomen bij het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
Daarnaast zal gekeken worden naar de ruimtelijke mogelijkheden die
ontstaan bij het herstructureringsproces van de woningvoorraad. Indien de
op deze wijze vrij te maken ruimte dan nog onvoldoende is respectievelijk
niet tijdig beschikbaar komt, zullen nieuwe terreinen ontwikkeld worden.
Daarbij wordt de oplossing in eerste instantie gezocht in uitbreiding van
bestaande terreinen. Indien ook dit onvoldoende mogelijkheden biedt, dan
zullen nieuwe terreinen moeten worden ontwikkeld. Dat geldt ook voor de
landelijke kernen zij het dat daar rekening gehouden moet worden met het
Contourenbeleid en het beleid met betrekking tot het Nationaal Landschap
Zuid-Limburg.
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1 

Bedrijventerreinen van
voldoende omvang en
met een regionale of
mogelijk bovenregionale betekenis

Bedrijventerreinen
langs of in de directe
nabijheid van de
Parkstadring of langs
de binnenring

L

1

M

Bedrijventerrein van
bovenlokale betekenis.
Bedrijven die het locale
netwerk ontgroeid zijn.
Woon/werklocaties met
grotere oppervlakten
Bedrijven die qua aard
en grootte net niet in de
lokale situatie passen

Woon/werklocaties
langs de binnenring en
kleine groene
bedrijventerreinen

Voor de specifieke Floor space indices zie programma werklocaties 2020 Provincie Limburg 2008 (bladzijde 100 en 101 tabel 1.1)

Voor de specifieke Floor space indices zie programma werklocaties 2020 Provincie Limburg 2008 (bladzijde 100 en 101 tabel 1.1)

Indeling is gebaseerd op de Kadernota economie en de Retailvisie

Bedrijventerreinen van
voldoende omvang en
met een regionale of
bovenregionale
betekenis

Ruimtelijk
ontwikkelingskader

1

Bedrijventerreinen
langs de A76/N281.
Zorgvallei.
Onderwijsboulevard en
Autoboulevard

XL

Waar ligt het

Bedrijventerreinen

Economie

Bedrijventerreinen of
woon/werklocaties met
slechts lokale betekenis

Huisgebonden
woon/werklocaties.
Kleinschalige
bedrijfssituaties in het
buitengebied

S
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Indeling is gebaseerd op de Kadernota economie en de Retailvisie

differentiatie

Bovenregionaal en
regionaal koopcentrum
met onderscheidende
specialisatie en
diepgang. Leisure
faciliterend. GDVconcentratie.

Ruimtelijk
ontwikkelingskader

uniek, lef, hoge
dynamiek, differentiatie
en dichtheid.
Internationaal

Centrumgebied van:
Kerkrade
Brunssum
Landgraaf (op de Kamp)
Hoensbroek
Rodaboulevard
Emmaterrein (Brunssum)
Kerkrade:
groot stadsdeel- en
koopcentrum
Brunssum; middelgroot
stadsdeel- en koopcentrum
Landgraaf:
Klein stadsdeel met sterk
aanbod aan groot-winkel- en
filiaalbedrijven gericht op
lokale verzorging.
Hoensbroek:
Klein stadsdeelcentrum sterk
gericht op dagelijkse en nietdagelijkse locale verzorgende
functie
Rodaboulevard stedelijk
dienstenterrein met een
regionale retailfunctie
Emmaterrein stedelijk
dienstenterrein met een
bovenlokale retailfunctie

Parkstad Centrum
(centrum van Heerlen)
en Woonboulevard

Waar ligt het

gericht op

L

XL

Economie
Retail

knus, kleinschalig,
multifunctioneel en flexibiliteit
Dorpskernen in landelijk
gebied met combinaties met
maatschappelijke functies

Centrumgebied van:
Voerendaal,Schinveld
Simpelveld,Heerlerheide
Ubach over Worms
Schaesberg,
Spekholzerheide
Eygelshoven
Wijk- of dorpscentra
gericht op de dagelijkse
verzorging
Ubach over Worms
wijkwinkelcentrum met
beperkte bovendijks
voorzieningen.

M

knus, kleinschalig,
combinaties met
maatschappelijke functies

Buurtcentrum, buurtsteunpunt.
Dorpscentrum van
beperkte omvang

Overige centrumgebied
zoals Ubachsberg,
Klimmen, Bochholz.
Terwinselen. (zijn op kaart
indicatief aangegeven)

S
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Voor Parkstad Centrum
ontwikkelen van bovenregionale/internationale
leisure functies

Voor Zandgroevengebied
ontwikkelen van plassengebied met (boven-)regionale
dag- en verblijfsrecreatieve
voorzieningen in een beperkt
deel van het gebied

Uniek, lef.
Voor Gravenrode en
Hendrik e.o. (Oostflank)
aantrekken van internationale
grootschalige en
bovenregionale/internationale
toeristische trekkers gericht
op dag/verblijfsrecreatie.

Parkstad Centrum (Heerlencentrum), Park Gravenrode,
Hendrik e.o. (Oostflank) en
Zandgroevengebied

XL

Kleinschalige lokale en
mogelijk regionale
toeristische trekkers

Schinveldse bossen,
Brunssummerheide,
Archeologisch
Landschapspark
Voerendaal en
Eurodepark. CorioGlana-gebied . Gebied
beekdal
Rodebach/Roode Beek.
Stadsdeelcentra
Plaatselijke sfeer.
Grootschalige beleving
van natuur (rust, ruimte
en groen)
Regionale en mogelijk
bovenregionale
toeristische trekkers
(geldt alleen voor
Archeologisch
Landschapspark
Voerendaal en
Eurodepark)

L

Rust, Ruimte en
Groen
Kleinschalige lokale,
mogelijk regionale,
natuur, cultuur en
dorpsbeleving

Beekdalen, Terworm,
Imstenrade en
Dorpscentra

M

Indeling is gebaseerd op de Kadernota economie en de Retailvisie en planvorming op het vlak van Toerisme (ZKA rapportage)

Ruimtelijk
ontwikkelingskader

Waar ligt het

Economie
Toerisme & Leisure

Rust, Ruimte en
Groen
Kleinschalige lokale
natuur, cultuur en
dorpsbeleving

Overige gebieden

S

2009

2030

De kernstrategie voor wonen is dat we meer gaan profileren, specialiseren waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat, en herstructurering
voor uitbreiding. Nieuwe bebouwing houden we bij de kern waardoor de stad meer stad wordt en het land meer land. Met
aansprekende projecten onderstrepen we de identiteit en de nieuwe woonkoers waarbij bestaande én nieuwe doelgroepen
profiteren.
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THEMA: WONEN
Kernstrategie
Het planconcept met de zes pijlers vormen de uitgangspunten voor
de intergemeentelijke structuurvisie, ze vormen de kernwaarden, het
conceptueel raamwerk. Voor wonen betekenen deze pijlers het volgende:
Landschap leidt
De gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde van het landschap
zijn randvoorwaardelijk voor woningbouwontwikkelingen en de ontwikkeling
van woonmilieus. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van woningbouw
dienen het landschap te versterken in het gebruik, beleving, dan wel
ontwikkeling.
Één Hoofdcentrum
De stedelijke dynamiek in Parkstad centrum wordt bepaald door vele factoren
die elkaar versterken (cultuur, horeca, detailhandel etc), waarbij stedelijk
wonen een onlosmakelijk element vormt. Woningbouwontwikkelingen
toegesneden op specifieke doelgroepen dienen deze stedelijke dynamiek te
versterken.
Energie als fundament
Wijken en woningen in Parkstad dienen met oog voor energie (duurzaamheid
en innovatie) gerenoveerd en nieuw ontwikkeld te worden.
Netwerk van Park en Stad
Ontwikkelingen in en rondom woonwijken dienen te geschieden
binnen het bestaande fijnmazige netwerk van Park en Stad; daar moet
structuurversterkend toegevoegd en onttrokken worden.
Economische hoofdas n281/A76 en Parkstadring
Aanleg van de Parkstadring en ontwikkeling van de aangrenzende gebieden
moet geschieden met respect voor bestaande woonwijken en op een
dusdanige wijze dat eenvoudig functioneel en sociaal contact tussen wijken
aan beide zijden van de buitenring mogelijk blijft.
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Ontwikkelingslijn
Voor het werkveld wonen betekent dit het voorzien in een goed woonmilieu
dat Parkstad als vestigingslocatie voor bedrijven, werknemers en inwoners
op de kaart zet. Deze ambities zijn verwoord in het document Lekker Thuis
in Parkstad Limburg en nader uitgewerkt in strategieën en afspraken in het
document Van Zeef naar Zwengel.
Ambitie: kwaliteit
In het plan ‘Lekker Thuis in Parkstad Limburg’ zijn drie kwaliteitspijlers
benoemd die de koers bepalen voor de opwaardering van de woningmarkt
en woonomgeving.
1
●

●

2
●

●

3
●

●

●

●
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Uniek, ondernemend en lef - Deze leidende principes zijn in de
volgende uitgangspunten uitgewerkt:
Geen middelmaat, niet nog meer van hetzelfde. Dat betekent een
opvallende actie, waarop bewoners trots kunnen zijn, een project
dat je elders niet aantreft. Het plan kan als een experiment en
uitzondering worden gezien en bezit een hoge mate van kwaliteit;
Het plan is gericht op integrale gebiedsontwikkeling, waardoor een
kwaliteitsverbetering van de gehele regio wordt bereikt. Hiervoor is
een bundeling van krachten vereist, met als gevolg versterking van
investeringskracht.
Grotere (sociale) diversiteit
Het plan voorziet in een aanbod voor de aanwezige doelgroepen in
Parkstad Limburg en levert een duidelijke kwaliteitsverbetering op
het gebied van wonen voor deze doelgroepen;
Het plan biedt een strategie waarmee het kansrijke, nieuwe doelgroepen bindt die bijdragen aan een grotere (sociale) diversiteit in
het gebied.
Versterking identiteit & imago
Het plan draagt bij aan het versterken van het ‘Parkstad-karakter’
door het verbeteren van stadsranden, te voorzien in meer groen in de
stad (stadsparkjes, verticaal groen, groene looproutes) en het nemen
van de karakteristiek van het heuvellandschap als uitgangspunt bij
het ontwerp;
Het plan voorziet in een betere uitstraling langs doorgaande wegen en
entrees. Daarnaast is het van belang dat het plan de uitstraling van
aangrenzende buurten versterkt, de herkenbaarheid van oude linten
stimuleert, de poorten van Parkstad Limburg ontwikkelt;
Het plan vergroot indien wenselijk het contrast tussen stedelijke
en landelijke milieus ter plaatse van de overgangen tussen beide
gebieden en vergroot het hoogstedelijker en dynamischer invullen van
het centrum van Parkstad en de subcentra;
Het plan sluit aan bij de bestaande cultuurhistorische waarden en
versterkt deze. Karakteristieke structuren, eenheden en elementen
zijn richtinggevend bij het planontwerp. Dat betekent, daar waar
mogelijk, het (mijn)verleden voelbaar maken in het ontwerp en
karakteristieke oude gebouwen hergebruiken voor onder andere
wonen.
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Strategie
De gewenste kwaliteit op de regionale woningmarkt is op hoofdlijnen
benoemd in het document ‘Van Zeef naar Zwengel’ in de vorm van
zeven sturingsprincipes. Bij ontwikkeling of aanpassing van plannen voor
woningbouw in regio Parkstad worden deze principes door de parkstad
gemeenten gebruikt om de gewenste kwaliteit aan te zwengelen. De
sturingsprincipes 1 tot en met 4 zijn generieke principes en 5 tot en met
7 zijn afhankelijk van de locatie en worden als gebiedsgerichte principes
beschouwd.
1.
2.
3.
4.

Kwaliteit
Herstructurering vóór uitbreiding
Binden van doelgroepen
Ruimte voor onderscheidende concepten

5.
6.
7.

Parkstad Centrum als hoogste prioriteit
Integrale aanpak van leefbaarheid in buurten
Vormgeving stadsranden

generieke sturingsprincipes

gebiedsgerichte sturingsprincipes

Specifieke ontwikkelafspraken
De kwantitatieve woningbouwopgave (sloop, herstructurering, nieuwbouw)
voor de periode na 2010 wordt in het project Krimp als Kans in 2009 in
een herstructureringsvisie voor de woningvoorraad uitgewerkt. Gezien
de geprognosticeerde huishoudensafname zal dit hoofdzakelijk een
onttrekkings- en vervangingsopgave betekenen. Ondanks de krimp zal zowel
het aantal als het aandeel inwoners én huishoudens van 65+ aanzienlijk
toenemen. Door deze gewijzigde huishoudensamenstelling ontstaat een
veranderende woningbehoefte. Het streven om de zorg naar de mensen
te brengen (extramuralisering) zorgt ook voor een toenemende vraag
naar zorgwoningen en levensloopbestendige woningen. Ook hier is een
kwaliteitsslag te maken.
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Beheer- en Sturingslijn
De sturingsprincipes, in combinatie met de zes pijlers van deze
intergemeentelijke structuurvisie, leiden tot het volgende afsprakenkader
voor wat betreft het thema wonen:
1.

Herstructurering gaat voor uitbreiding:
Meest wezenlijke ontwikkeling in Parkstad Limburg is de herstructurering
van het stedelijk gebied en daarbij het anticiperen op demografische
ontwikkelingen en verandering van de bevolkingssamenstelling.
Vandaar de afspraak ‘herstructurering gaat voor uitbreiding’. Dit
betekent voor Parkstad dat er volop gebouwd moet worden om de
veranderende consument te bedienen, maar dat dit hoofdzakelijk een
kwalitatieve vervangingsopgave betreft.

2.

Respecteren ‘rode contour’
Geen nieuwe uitbreidingslocaties meer, tenzij dit onderbouwd kan
worden. De gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde van
het landschap zijn randvoorwaardelijk voor woningbouwontwikkelingen
en de ontwikkeling van woonmilieus. Bij uitzondering kunnen plannen
buiten deze contour ontwikkeld worden, mits het plan dan versterkend
werkt voor de landschapsstructuur in Parkstad als totaal (toepassing
compensatieregelingen). Hierbij dient de analyse ‘Identiteit Parkstad
Limburg’ (stadsrandenstudie) als leidraad.

3.

Toepassing van Zeef naar Zwengel
Projecten moeten bijdragen aan de gewenste kwaliteit op regionaal
niveau, zoals omschreven in de kwaliteitssturingsprincipes uit ‘Van
Zeef naar Zwengel’.

4.

Parkstad Centrum
De regio Parkstad wil haar centrum als aantrekkelijk woongebied
verder ontwikkelen. Woningbouwontwikkelingen toegesneden op
specifieke doelgroepen hebben daardoor prioriteit.

5.

Identiteit
De herkenbaarheid van stad en park en de afzonderlijke woonbuurten
is leidend voor alle woningbouwontwikkelingen. Daarbij dienen
lokale karakteristieken zoals sociale, stedenbouwkundige, groene en
historische structuren versterkt te worden en vertaald in het ontwerp
van architectuur en inrichting van openbare ruimte (vorm, materiaal
en kleurgebruik). Ook moeten ambities op het gebied van Nieuwe
Energie en Health, Care & Cure in hun kwaliteit zichtbaar gemaakt
worden en mogelijk functioneren als identiteitsdrager.
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Rust, ruimte, groen

Knus, leefbaar en
kleinschalig, sociale
cohesie, groen

Structuurversterking en herstel van stadsranden, centra en radiaalwegen

Indeling is gebaseerd op de vastgestelde Woonvisie en op ‘Van Zeef naar Zwengel”

Aandachtspunten

< 20 woningen/ha.

 2 bouwlagen + kap

Landelijk

Dorps

S

< 40 woningen/ha.

Inbreiden voor uitbreiden stedelijke contour

Differentiatie, eigenheid,
multifunctioneel

Uniek, lef, hoge dynamiek
en differentiatie

Kenmerken

Algemeen

< 70 woningen/ha.

vrij

 2 bouwlagen + kap

 4 bouwlagen

Dichtheid

Suburbaan

Laagstedelijk

M

Subcentrum

Stedelijk

L

vrij

Hoofdcentrum

Hoogstedelijk

XL

Bouwhoogte

Gebiedstype

WONEN

2009

2030

Parkstad Limburg wordt van buitenaf ontsloten, de oriëntatie wordt verbeterd en binnen het stedelijke gebied wordt de leefbaarheid
navenant groter. Via de oude radiale structuur versterkt zich de culturele identiteit van de regio; een structuur van verblijf en
onthaasting die aansluit op toeristische en recreatieve routes.
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THEMA: MOBILITEIT
Kernstrategie
Het planconcept met de zes pijlers vormen de uitgangspunten voor
de intergemeentelijke structuurvisie. Het zijn de kernwaarden en het
conceptueel raamwerk. Voor mobiliteit betekenen de pijlers het volgende.
Landschap leidt
De kwaliteit, potentie, gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde
van het landschap zijn randvoorwaardelijke voor ontwikkelingen op het vlak
van mobiliteit. Nieuwe ontwikkelingen dienen het landschap te versterken
in het gebruik, beleving, dan wel de ontwikkeling en bescherming daarvan
te versterken.
Eén hoofdcentrum
De stedelijke dynamiek in Parkstad Centrum wordt bepaald door vele factoren
die elkaar versterken: ruimtelijke kwaliteit, cultuur, horeca, detailhandel,
kantoren, wonen, openbaar vervoer en de verkeersafwikkeling. Mobiliteit
dient deze stedelijke dynamiek te ondersteunen door heldere openbaar
vervoerssystemen, een sterke hiërarchische verkeersstructuur en een
goede oriëntatie en bewegwijzering, maar ook een sterke verankering van
dit hoofdcentrum aan de grote mobiliteitsassen voor openbaar vervoer en
wegverkeer (zoals A76, A79 en N281)
Energie als fundament
Energie als fundament krijgt vorm door toepassen van cradle-to-cradle
technieken en dienen met oog voor energie -duurzaamheid en innovatiegerenoveerd en nieuw ontwikkeld te worden. Ook nieuwe wegen en
vervoerssystemen dienen op duurzaamheidsprincipes gestoeld te zijn.
Netwerk van park en stad
Mobiliteit dient het netwerk te ondersteunen door heldere openbaar
vervoerssystemen, een sterke hiërarchische verkeersstructuur, een goede
oriëntatie en bewegwijzering.
Economische hoofdas n281/A76 en Parkstadring
Mobiliteit dient het netwerk te ondersteunen door heldere openbaar
vervoerssystemen, een sterke hiërarchische verkeersstructuur, een goede
oriëntatie, bewegwijzering, sterke internationale verbindingen en een
optimale verkeersafwikkeling met zo weinig mogelijk tot geen oponthoud.
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Ontwikkelingslijn
Ambitie
De ambitie voor mobiliteit is het regionaal en internationaal goed
bereikbaar maken van Parkstad Limburg, zowel over de weg als via het
spoor waardoor de economische (concurrentie)positie beter wordt. Aanleg
van een wegenringstructuur ter ontlasting van de radiale wegenstructuur en
uitbreiding en de opwaardering van de railverbindingen zijn essentieel. Het
gezicht van de regio keert zich naar het buitenland en ommeland.
Zonder Parkstadring treden op het bestaande wegennet van Parkstad
Limburg problemen op met betrekking tot de doorstroming, leefbaarheid
en verkeersveiligheid. Door uit te gaan van een drietal, door bestaande
radialen, verbonden ringwegen (City, binnen- en buitenring) wordt de
bereikbaarheid verbeterd, de woongebieden ontlast van transitoverkeer
en de regio internationaal beter toegankelijk. Hierdoor kunnen ook de
economische ontwikkelingspotenties verder worden versterkt.
Strategie
Naast het doel van het verbeteren van de mobiliteit en de bereikbaarheid
is het doel het verbeteren van internationale rail- en wegverbindingen,
het stimuleren en faciliteren van economische structuurversterking, het
bevorderen van werkgelegenheid en het verbeteren van de leefbaarheid
(minimaliseren verkeersonveiligheid, verkeersoverlast) en aantrekkelijkheid
van de regio.
Om dit te bereiken dient ingezet te worden op het volgende:

Aanbrengen duidelijke hiërarchie en oriëntatie in de wegenstructuur:
Een en ander conform de beheer- en sturingskaart Mobiliteit (zie verder).
Daarbij is een sterke relatie tussen de Parkstadring en het onderliggend
wegennet. De planuitwerkingen voor de regionale gebiedsontsluitingswegen
( de belangrijkste radialen zoals de Heerenweg) tussen de ringen (inclusief
aansluiting op het bovenliggend wegennet als de A76 en de afwikkeling van
de verkeersdruk) vragen daarom om een samenhangende regionale aanpak
De planuitwerking van alle overige wegen is een zaak van de betreffende
gemeente.
Realiseren sterk openbaar vervoer:
●
Intercity’s (IC Eindhoven – Heerlen -Aken) en diverse lightrailverbindingen
zoals Heerlen via Kerkrade overAvantis naar Aken;
●
Kwalitatief hoogwaardig busvervoer;
●
Meer haltes op belangrijke punten;
●
Bereikbaarheid toeristische clusters Gravenrode en Oostflank per OV
bereikbaar verbeteren;
●
Betere toegankelijkheid van bushalten.
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Daarbij vragen de volgende projecten om een regionale insteek:
●
●
●
●
●
●

●
●

Realisering van de IC-verbinding Eindhoven – Heerlen – Aachen Hbf.
Realisering van het passeerspoor in Landgraaf;
Aanleg van een nieuwe lightrail verbinding Kerkrade Centrum – Avantis
– Aachen Hbf;
Verdubbeling en elektrificatie van de spoorverbinding Heerlen –
Landgraaf – Herzogenrath – Aachen Hbf;
Aanhaken van de Westflank op de Lightrail;
Uitbouw van de bestaande lightrail verbinding Heerlen – Aken / Stolberg
en doortrekken via de Woonboulevard via Voerendaal/Ransdaal,
Valkenburg naar Maastricht;
Aanleg lightrailhalte In de Cramer;
Gravenrode en Oostflank goed bereikbaar houden via OV danwel
indirect via ZLSM (‘Miljoenenlijntje’).

Ontwikkelen Knooppunten
Binnen het netwerk ontwikkelen van knooppunten op punten waar
economische stromen geconcentreerd met verschillende vormen van OV
bijeenkomen. Mobiliteit en economie komen heel specifiek bij elkaar in de
knooppunten (bijvoorbeeld de Locht).
De volgende projecten vragen om een regionale aanpak:
●

●

●

Investeren in infrastructuur, vastgoed en openbare ruimte op
knooppunten tussen het hoofdwegennet en de OV – infrastructuur,
welke de potentie hebben om tot transferiumlocatie uit te groeien;
Intensieve knooppuntontwikkeling aan de noordzijde van het bedrijvenpark De Locht - gelegen tussen OV knooppunt Parkstad Limburg Stadion
en wegknooppunt Binnenring - N281;
Intensieve knooppuntontwikkeling aan de noordzijde van het bedrijventerrein Spekholzerheide en het terrein tussen de Valkenhuizerlaan en
de Euregioweg.

Faciliteren Langzaam verkeer
●
Aanleg volwaardig fietspadennet, qua inrichting zoveel mogelijk
uniform en comfortabel;
●
Veilige inrichting van verblijfsgebieden door het instellen van een 30
km/u regime.
Beheer- en sturingslijn
Conform het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) is de basis voor een
adequaat en verkeersveilig wegennet is een heldere en eenduidige wegen
- categorisering en inrichting van de wegen naar hun functie op één en
dezelfde wijze in Parkstad Limburg.
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Auto(snel)weg

100-120 km/uur

Gebruik

Snelheid

2x2 of 1x2 rijstroken.
Middenberm of
rijrichtingscheiding met
dubbele asstreep
Onderbroken
kantstreep

2x2 of 2x1
rijstroken
Middenberm of
groene
rijrichtingscheiding

Doorgetrokken
kantstreep

Profiel

Belijning

Indeling is gebaseerd op vastgesteld Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

Onderbroken kantstreep

2x2 of 1x2 rijstroken.
Middenberm of rijrichtingscheiding met
dubbele asstreep

Vrijliggende fietspaden/-stroken
Gelijkvloerse kruisingen

Vrijliggende
fietspaden/-stroken
Gelijkvloerse
kruisingen

Opgesloten in
verhoogde
betonbanden.
Parkeren naast de
weg in vakken

50-70 km/uur

Zijbermen 3-6 m breed

Voorangsweg

80 km/uur

Zijbermen 3-6 m breed

Aandachtspunten

Voorangsweg

80 km/uur

Verbindende wegen, met mn verkeersfunctie

Regionale
ontsluitingsfunctie

Binnen
bebouwde kom

Trottoirs of
gemengd bij
woonerven

30 km/uur

Geen kantstreep

Eén rijloper zonder indeling

Fietsers op de weg
Gelijkwaardige kruisingen/aansluitingen
met attentievoorzieningen

Voetgangers op de
weg of in de berm

Geen voorangsweg

60 km/uur

Erf- en/of verblijfsfunctie

Erftoegangsweg

Buiten
bebouwde kom

Gebiedsontsluitingsweg

S

Buiten
bebouwde kom

Binnen
bebouwde kom

M

Regionale
gebiedsontsluitingsweg

L

Brede
obstakelvrije
zijbermen.
Geen langzaam
verkeer
Ongelijkvloerse
kruispunten

Kenmerken

Stroomweg

XL

Wegtype
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4. UITVOERING
De intergemeentelijke structuurvisie onderscheidt zeven belangrijke
ontwikkelingszones: de zes projectgebieden en de herstructurering van
het stedelijk gebied. Deze gebieden zijn zones die, vanuit regionale schaal
bekeken, een belangrijke rol vervullen in de ruimtelijke en uiteindelijk de
economische ontwikkeling. Het zijn gebieden waar integrale ontwikkelingen
evident zijn of mogelijk worden geacht. Vijf van de zes projectgebieden
zijn in meer of mindere mate gekoppeld aan de Parkstadring: Noordflank,
Oostflank, Westflank, Zuidflank en Gravenrode.
Binnen deze ontwikkelingszones spelen zich tal van kleine en grote
deelprojecten af met bijbehorende programma’s en activiteiten. Per
ontwikkelingszone wordt een profiel en programma geschetst met een
bijbehorend kaartbeeld. Naast de toetsing op grond van het Limburgs
Kwaliteitsmenu en contourenbeleid dienen ontwikkelingen met betrekking
tot woningbouw en werklocaties te worden getoetst aan lokaal én regionaal
beleid en dienen zowel kwalitatief als kwantitatief binnen de lokale en
regionale programmering te passen.

Projectgebieden
Noordflank
Deze ontwikkelingszone bevat een aantal kernkwaliteiten van Parkstad.
De landschappelijke elementen als natuur- en bosgebieden, beekdalen en
cultuurhistorische elementen zijn daarvan de belangrijkste. Doelstelling is
deze kwaliteiten te versterken en zichtbaar te maken voor bezoekers. De
kern van de visie op dit gebied is tweeledig.
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De ingang
Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit van de landschappelijke
structuur en het inpassen van de Buitenring als ‘Parklane’ zodat een
herkenbare groene entree ontstaat. Het gebied is voor automobilisten en
treinreizigers de eerste aanblik van Parkstad komende uit het noorden.
Centraal idee is een parkstadachtige ingang met accenten op water, reliëf en
kunst –bijvoorbeeld folies en/of sculpturen die passen in het cultuurlandschap
van de oude mijnstreek. Deze omgeving moet prikkelen om de stad met haar
cultureel erfgoed te bezoeken en om de parken - vooral het gebied tussen
de huidige stadsrand en de Parkstadring - de open lucht en de heuvels te
beleven.

Ontwikkeling
●
Ruimte bieden aan de aansluiting van de buitenring op de A76;
●
Realisatie van een parkachtige entree;
●
Renatureren en verbreden van de beekzone met als thema’s
‘landschap leidt’ en ‘ruimtelijke identiteit’ (CorioGlana & Roode
Beek/Rodebach).
Beheer en sturing
●
De Parkstadring moet vooral de identiteit van het open en glooiende
landschap versterken.
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De ommelanden
Natuur en bos, water, recreatie en kleinschalig toerisme, landschap en
cultuurhistorie zijn essentieel voor een sterk ruimtelijk profiel van Parkstad
Limburg. Wordt het landschappelijk raamwerk sterker, dan verbetert het
ruimtelijke profiel van heel Parkstad.

Ontwikkeling
●
Landschap en natuurontwikkeling: maak het landschap ‘uit de kunst’;
●
Bevorderen van initiatieven van en voor kunstenaars: plaats kunst in
het landschap (landmarks);
●
Verbeteren van recreatieve routes en ontsluiten van het gebied voor
langzaam verkeer, inclusief utilitaire fietsroutes;
●
Versterken van de stadsranden.
Beheer en sturing
●
Verbreding van de landbouw, waarbij het mogelijk moet zijn agrarische
bedrijven via de ‘ruimte voor ruimte’-regeling om te vormen tot
zorgboerderijen of kleinschalige toeristische voorzieningen als
erfgoedlogies of andere vormen van Bed & Breakfast;
●
De Buitenring speelt mee om het contrast tussen ‘park’ en ‘stad’
te verbeelden, maar ook door een harmonieuze landschappelijke
inpassing;
●
Een en ander mag niet ten koste gaan van het landschap: een open
glooiend hoogterras, de duidelijk aanwezige Feldbiss-breuk, aanzetten
van droogdalen met holle wegen en bossages, cultuurhistorie
en kleinschalige waterstructuren. De (concept-)Omgevingsvisie
Buitenring biedt genoeg kapstokken om dit te waarborgen en verder
te ontwikkelen;
●
Beschermen van aanwezige natuurwaarden en beekzones;
●
Voorkomen van verrommeling van het landschap;
●
Renatureren van beken;
●
Herkenbaar maken van reliëf door accentueren van steilranden en
droogdalen sterker landschappelijk aan te zetten met beplanting;
●
Aanpak van het erosieprobleem;
●
Creëren van meer planologische flexibiliteit om agrarische
bestemmingen te wijzigen met behoud van het karakter en met
toevoeging van landschappelijke structuren (voor hoort wat constructies);
●
De buitenring zodanig inpassen, dat geen nieuwe barrières voor de
routes worden opgeworpen;
●
Verbieden van stedelijk knooppunten met kantoorlocaties en
zichtlocaties;
●
Geen uitbreidingsplannen buiten stedelijke contour tenzij dit
onderbouwd kan worden (‘nee tenzij’-principe).
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Oostflank

(Heidenatuurpark, Oostflank Brunssum en Zandgroevengebied)
De visie op dit gebied is versterking van het landschap tot het grootste
openbare groenareaal van Parkstad Limburg: 2000 ha groot en het groene
middelpunt van Parkstad Limburg. De gemeente Onderbanken heeft voor
haar grondgebied reeds een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt. De kwaliteit
van het Heidenatuurpark (Brunssummerheide, Teverenerheide,Schinvelds
e Bossen en het Natuur- en Landschapspark Roode Beek/Rodebach) staat
centraal: het groene middelpunt van de regio, naast het Heuvelland. Het
gebied ontleent zijn aantrekkingskracht aan de unieke wijdheid, rust en
ruime mogelijkheden voor extensieve recreatie. Het gebied is de groene
long van het stedelijk gebied. Alle geplande activiteiten moeten daarop zijn
afgestemd en moeten daaraan kwaliteit toevoegen: ‘te gast in de natuur’.
De doorontwikkeling van deze rust-gerelateerde gebiedskwaliteiten wordt
echter bemoeilijkt door de optredende geluidhinder van AWACS-vliegtuigen
van de vliegbasis Geilenkirchen.
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Binnen het gebied liggen een drietal zones met elk eigen ontwikkelingskansen:
●
Het Zandgroevengebied met haar waterpartijen. Met het Zandgroevengebied wordt een overgang gemaakt van het verstedelijkte gebied
van Parkstad Limburg naar het natuurgebied de Brunssummerheide.
Het westelijke deel vormt dan ook een buffer door functies als
wonen en verblijfsrecreatie te accommoderen. Het oostelijke deel
van het plangebied sluit aan op de Brunssummerheide. Na afronding
van de industriële activiteiten is dit deel van het plangebied gericht
op natuurontwikkeling waarin water een belangrijke rol speelt. Een
en ander conform de thans door gezamenlijke partijen (gemeente,
bedrijfsleven en provincie) opgestelde visie.
●
De Roode Beek. Voor dit gebied staat het herstel van het beekdal
en renaturering van de Rode Beek en doorontwikkeling van het
Schutterspark centraal. Daarnaast is de Roode Beek de rode draad
die het Zandgroevengebied, de Brunssummerheide, Schutterspark
en de Hendrik e.o. verbindt met het Grensoverschrijdend natuur en
landschapspark Rodebach/Roode Beek in Onderbanken. Van hieruit
wordt een doorgaande natuurlijke en recreatieve verbinding richting
Sittard langs de Roode Beek gerealiseerd.
●
Oostflank: Dit gebied (groot ca. 400ha) omvat de gebieden Bouwberg,
Ora et Labora en Hendrik en het groevengebied. Met de aanleg van de
Buitenring PSL en de afwerking van de groeve Hendrik dienen zich kansen
aan voor een duurzame en hoogwaardige herontwikkeling, gericht
op economie (werkgelegenheid) en ecologie (landschapsherstel).
De Buitenring wordt ingezet als belangrijke landschappelijke
ontsluitingsas, een hoogwaardige Parklane met ‘groene landmarks’.
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Ontwikkelen
●
Bevorderen van landschappelijke transformatie ten gunste van één
uniek samenhangend en gekoppeld heide en natuurgebied (2000 ha)
met transnationale tentakels richting Duitsland;
●
Ontwikkelen van voormalige Hendrik e.o. tot een kwalitatief
hoogwaardig gebied waarbij de inzet is het:
• Het ontwikkelen van nieuwe economie in de toeristische-recreatieve
sector/leisure en pleasure in het verlengde van Gravenrode c.a.
• Beekdalherstel voor de Roode Beek en doorontwikkeling van het
Schutterspark.
• revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Bouwberg t.b.v.
verplaatsers en nieuwe bedrijvigheid.
• de aanleg van de Buitenring via het noordtrace
• het saneren van de bedrijventerreinen Hendrik, Ora et Labora (deels) en
NIC (deels).
• koppeling van de natuurgebieden Brunssummerheide, Schinveldse bossen,
Natuur- en landschapspark Rodebach/Roode Beek en Tevenerheide tot
het grootste natuurgebied (2000ha.) en groene middelpunt van de regio
(Heidenatuurpark).
• In het gebied zal ruimte gezocht worden voor hightech recyclingbedrijven.
Ontwikkeling van het Zandgroevengebied als overgangsgebied van het
stedelijk gebied naar het natuurgebied de Brunssummerheide in een
drietal zones. Van woongebied (westelijke deel) via verblijfrecreatie
(tussendeel) naar natuurontwikkeling (oostelijk deel). Belangrijke dragers
voor deze ontwikkeling zijn de watergebieden die na beëindiging van de
ontgrondings-activiteiten overblijven.
• De mijnsteenberg Heksenberg na afgraving opnieuw opbouwen als
monument met wellicht een culturele doelstelling van de mijnstad passend
in de intergemeentelijke structuurvisie.
• Doorontwikkelen van het Natuur- en landschapspark Rodebach/ Roode Beek.
• Zorg besteden aan recreatieve verbindingen vanuit het stedelijke en
recreatieve transitoverbindingen naar nadere gebieden (Lange Afstand
Wandelpaden en fietsroutes).
Beheren en sturen
●
Verdere ontgrondingen in beschermde gebieden worden niet
toegestaan. De noodzakelijke stadsrandtransformatie vindt plaats ten
gunste van water en groen;
●
Nieuwe clusters van hoogwaardig vermaak worden in eerste aanleg
toebedeeld aan Gravenrode en daarna aan de Oostflank Brunssum.
●
Ruimte voor verblijfsrecreatie, kaliber luxe en middenklasse resorts,
kunnen langs de westkant van de golfbaan en/of in het westelijke deel
van het Zandgroevengebied (mogelijk ook het middendeel) gerealiseerd
worden. Mits: uniek, lef, van architectonische hoogwaardige kwaliteit
en passend in de natuur;
●
Woningbouw uitsluitend toestaan in het westelijk deel van het
Zandgroevengebied, mits uniek, lef, van architectonische hoogwaardige
kwaliteit en passend in de natuur en bij het water;
●
Onvoldoende gekwalificeerde stadsrandzones dienen te worden
verbeterd en radiaal- en ringwegen moeten meer uitzicht en doorkijk
geven op groen en water en de toegankelijkheid bevorderen;
●
Voorrang geven aan de ontwikkeling van flora en fauna;
●
Saneren van de aanwezige storende bestemmingen.
Zorgvuldig inpassen van de Parkstadring met hoogteverschillen, groen en
zichtassen op water, natuur en cultuur.
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Zuidflank
Het gebied ligt op de grens van Parkstad Limburg en vormt letterlijk en
figuurlijk een ‘transferium’ tussen het klassieke landschap (Mergelland /
Horbacher Börde), het moderne stadslandschap van Parkstad Limburg en
de grootschalige toeristische trekkers (in Park Gravenrode). Haar unieke
ligging dient een bijdrage te leveren aan het profiel van Parkstad Limburg.
De regio tracht met dit ontwikkelgebied het toerisme en de bezoekers van
Mergelland meer te oriënteren op het oosten en het culturele erfgoed van
de mijnen (mijndorpen, mijntreinen), moderne architectuur en Gravenrode.
Landschappelijk en recreatief wordt op termijn een totaalbeeld gevormd,
samengesteld uit verschillende componenten die op elkaar aansluiten: het
Heuvelland, de Noordflank, de Oostflank, Gravenrode en de Horbacher
Börde met aantakkingen naar Minestone (clustering Continium (Industrion)
en Schacht Nuland), Eurodepark (driehoek tussen Baalsburggermolen, Burg
Rode en Rolduc) en Imstenrade. De mogelijkheden dienen verkend te worden
om het bedrijventerrein Willem Sophia te herstructureren en te revitaliseren
door toevoegen van kleinschalige woon/werkkavels. Daarbij is het belangrijk
de unieke landschappelijke ligging van het gebied, de doorkijk naar het open
landschap, de natuur en de beekdalen aan Duitse zijde te accentueren.
Bovendien kan de Zuidflank inclusief Bocholtz en Simpelveld bijdragen aan
het huisvesten van nieuwe werknemers van de ontwikkeling van Avantis en
de RWTH-campus en de herstructurering daarmee een extra impuls geven.
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Ontwikkelen
●
Benadrukken van de schakelfunctie met Gravenrode, Aachener
Nordraum, Pferdenlandpark, Groenmetropool;
●
Inzetten op Parkstadring als bindend, landschappelijk en beeldbepalend
element met als doel het open landschap (ten zuiden) en het stedelijk
gebied (ten noorden) vorm te geven;
●
Transformeer het bedrijventerrein Willem Sophia en zorg voor een
goede aansluiting op het landschap en spoorlijn qua inrichting en qua
verbindingen;
●
Uitbuiten van de kwaliteiten van het gebied: unieke ligging,
hoogwaardig bedrijventerrein met woon/werkkavels;
●
De stoomtrein en de verbinding maken tot het belangrijkste thema.
Het transferium gebruiken om de relatie tussen Gravenrode en het
Heuvelland te versterken;
●
Uitbreiden van het wandel en fietspadennet en de paardrijdroutes.
Verbeteren van de aansluitingen;
●
Ontwikkelen van vakantiebungalows rond en aansluitend op de
bestaande voorziening in Simpelveld in samenhang met het toeristische
product van Parkstad Limburg;
●
Realiseren van een lightrailverbinding naar Aken;
●
Inzetten op huisvesten nieuwe werknemers Avantis en RWTH-campusontwikkeling;
●
Aanpassen bestaande wegenstructuur na aanleg van de Parkstadring
en aansluiting daarvan op de rotonde bij Avantis.
Beheren en sturen
●
Afstemmen en het verbieden van functies die de potentie van andere
gebieden uithollen -zowel op de centrale plaatsen als in de grote
toeristische attractiepunten;
●
Niet toestaan van woningbouw toe, i.c. bebouwing die ook elders
binnen het stedelijke gebied dichter bij de centra en openbaar vervoer
gerealiseerd kunnen worden;
●
Bebouwing bedrijventerrein dient uniek te zijn, getuigen van lef met
een nieuwe beeldexpressie of een plekgebonden architectonisch
hoogwaardige uitstraling hebben.
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Westflank

(Westcorridor en Parkstad Centrum)
Westcorridor
De visie van het gebied is gebaseerd op duale planvorming. Enerzijds
beschermen, versterken, vergroten en verbinden van de twee natuurlijke
gebiedseenheden, Terworm en Imstenrade, inclusief het ontwikkelen van
de Geleenbeek als bindende factor. Uitgangspunt daarbij is dat ‘landschap
leidt’ en de ‘blauwe draad’.
Anderzijds bestemmen voor sterlocaties in de sfeer van de woonboulevard,
onderwijs, bedrijvigheidzone (Avantis/ ‘Nieuwe energie en medische
technologie’) en het ontwikkelen van de zorgvallei. Deze liggen qua adres
langs de N281 en gekoppeld aan het centrum van Parkstad. Uitgangspunt is
het stimuleren van de economie. De werktorens/hoogbouw zoals bedoeld
in het kader van de economische ontwikkeling mogen alleen toegevoegd
worden in de ‘zorgvallei’ en in het hoofdcentrum. De zichtlocaties langs
autowegen moeten op een andere wijze worden aangepakt dan het beeld
dat we elders in Nederland kennen: ecoducten naar Heuvelland, water en
cultuurhistorie zijn leidend bij het ontwerp. Het moet attractief zijn om
vanuit Duitsland en omliggende regio’s Parkstad Limburg binnen te komen.
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Ontwikkelen
●
Opwaarderen van de zone van Imstenrade en de Geleenbeek (CorioGlana-project) met als belangrijkste uitgangspunten: inrichten en
ontwikkelen van een parkachtige ecologische beekzone met nieuwe
verbindingen naar het Heuvelland, beken renatureren en reliëf
herkenbaar maken;
●
Situeren van de sterke economische functies (‘100.000 customers see
you every day’) langs de N281;
●
Ontwikkelen van hoogkwalitatieve beeldkwaliteit langs de N281/A76
vanuit regionaal perspectief met als doel een sterke beleefbaarheid
van optimaal vormgegeven park en stad. Dit kan betekenen dat
bestaande beeldkwaliteitplannen of de schil van bedrijventerreinen
een update moeten krijgen;
●
Ontwikkelen van economische trekkers met steraanduiding;
●
Verbinden van de Westcorridor met het landelijk gebied van
Voerendaal en Simpelveld via o.a. Terworm, Imstenrade, de Verbinding
van de Natura 2000-gebieden (Voerendaal) en het Archeologisch
Landschapspark Voerendaal. Doel is om deze relatie wederzijds te
versterken. De interactie tussen het stedelijk en landelijk gebied via
deze ‘groene voortuin’ is essentieel voor het functioneren van en de
samenhangen tussen ‘Stad & Land’.
Beheren en sturen
●
Bescherming van aanwezige natuur, water en groen;
●
Geen vergelijkbare ontwikkelingen elders in Parkstad toestaan.
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Parkstad Centrum
Parkstad Centrum (PC) is gelegen binnen de zogenaamde vijfhoek van
tangenten (Antwerpseweg - Keulseweg, Looierstraat, Spoorsingel, Groene
Boord en Welterlaan te Heerlen). Het vormt als het bruisende hoogstedelijke
hoofdcentrum van Parkstad Centrum een sterk contrast met de aansluitende
beekzones. Dit centrum is het visitekaartje en draagt bij aan het
vestigingsklimaat van de gehele regio. Het centrum heeft een attractieve
combinatie van mooie en zorgvuldig ingerichte openbare ruimten, een
gezellig verblijfsklimaat te beginnen bij de Sint Pancratiuskerk en het
Schunck*Glaspaleis (verder aangeduid met ‘stadshart’), veel woningen en
stedelijke functies in een hoge dichtheid, moderne en gewaagde architectuur
en bijzonder ingericht stedelijk groen en water. Heerlen moet daarvoor
ontwikkelingen buiten het centrum laten vallen ten gunste van ontwikkelingen
in het centrum. Realiseren door Parkstad Limburg van de te verbeteren
openbaar vervoer-aantakking op het TGV-station van Aken (‘Maankwartier’)
is noodzakelijk. Het centrum moet een duidelijk gezicht/ adres krijgen aan
de N281 door transformatie van ‘het adres van Parkstad Limburg (’t Loon )’.

Ontwikkelen
Uitvoeren centrumplan Heerlen met o.a.:
●
Uitvoeren van stationsplan boven het spoor en aan het Zuidplein;
●
Inrichten van de omgeving van het spoor als stadspark;
●
Realisatie Schinkelkwartier;
●
Herbestemming Royal Theater.
Beheren en sturen
Bundeling van functies in Parkstad Centrum.waarbij de driehoek tussen de
hoekpunten ‘het adres’, ‘het Maankwartier’ en ‘het stadshart’ bij voorkeur
gereserveerd dient te worden voor multifunctionele en stedelijke functies
(meervoudig en intensief grondgebruik). Functies dienen primair binnen de
driehoek en secundair binnen de vijfhoek gesitueerd te worden. Toebedelen
van ontwikkelingen aan het hoofdcentrum en als gevolg daarvan aanpassen
van de retailvisie. Prioriteit geven aan beschikbare woningbouw binnen het
centrum.
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Gravenrode
Gravenrode is de binnentuin van Parkstad Limburg en vormt hèt grootschalige
toeristische gebied van de regio. De visie voor dit gebied gaat uit van nieuwe
topattracties met grensoverschrijdende aantrekkingskracht in samenhang
met verblijfsaccommodatie als uitvalsbasis naar de Euregio. Hierbij zijn de
volgende aandachts-punten van belang:
●
Het versterken van de samenhang tussen attracties;
●
Het verbeteren van de intrinsieke waarde – de groene setting heeft
een hoge kwaliteit- van bestaande attracties (verdichting) en
●
het verlengen van het verblijf binnen Gravenrode aandachtspunten.
Het bedrijventerrein Dentgenbach is een belangrijke economische ‘ster’
(werkgelegenheid), gekoppeld aan de Buitenring en de grootschalige attracties.
Dit bedrijventerrein dient zo goed mogelijk in zijn natuurlijke omgeving
(‘paviljoens in de binnentuin’) ingepast worden, waarbij de groene lobben zo
veel mogelijk worden vergroot c.q. versterkt. Op de lange termijn moet de
economische ontwikkeling van Parkstad Limburg aantonen of er mogelijkheden
zijn om Dentgenbach geleidelijk om te vormen naar een sterkere economische
functie met meer werkgelegenheid (recreatie en toerisme), dat zich voegt in
de gebiedskarakteristiek van Gravenrode. De beekdalenstructuur vormt de
basiskwaliteit en is de ruimtelijke drager die bescherming geeft. Zonder deze
hoogwaardige natuurlijke achtergrond is er geen drager, geen entourage voor
sterlocaties. Deze landschappelijke enscenering is essentieel. Daarbij moeten
de eigenschappen van de onderdelen worden versterkt. Het Anselderbeekdal
heeft bijvoorbeeld een rustige en sterke ruimtelijk-visuele structuur met lange
zichtassen. Het ontwikkelgebied vormt in zuidelijke richting een belangrijke
schakel naar de Aachener Nordraum, Pferdenlandpark en Grünmetropole.
Het noordelijke deel van Gravenrode verbindt op soortgelijke wijze de
Grote Boslocatie en het Wormdal (grensland Wurmtal).De Wilhelminaberg
(mijnsteenberg) ontwikkelt zich, naast zichtpunt in de regio, ook als verbinding
tussen het verleden en het heden. Hierdoor ontstaat een identiteit, een
‘samen’(binding) in de regio.
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Ontwikkelen
1.
2.

3.
4.
5.

Intensiveren met nieuwe toeristische initiatieven.
Vergroten van samenhang en intrinsieke kwaliteit van bestaande
attracties (huidige aanbod bestendigen en doorgroeien met nieuwe
attracties).
Vergroten van verblijfsduur in Gravenrode door middel van de
realisatie van verblijfsrecreatieve voorzieningen.
Benutten van de radialen tussen Binnen- en Buitenring als economische
ontwikkelingsassen.
Verbindt gebieden (Wormdal, Grote Boslokatie, Pferdelandpark,
Eurodepark, Minestone) beter met elkaar (in- en extern).

Beheren en sturen
1.
2.

Beschermen van het natuurlijke raamwerk als basiskwaliteit
waarbinnen de economie groeit.
Respecteren van de intrinsieke waarde (rust) in het Anselderbeekdal.
Koppelen van nieuwe ontwikkelingen aan de cultuurhistorische
complexen.
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Via Belgica
De Via Belgica, een internationale werktitel voor de naamloze Romeinse
heirbaan (van Boulogne sur Mer naar Keulen), doorkruist van oost naar west
heel Parkstad Limburg en loopt langs of doorsnijdt diverse landschappen
en uiteenlopende stedelijke gebieden. Daarmee kan deze Romeinse weg
model staan voor een ‘toeristische en culturele as’. De route kan letterlijk
en figuurlijk uitgroeien tot een band binnen Parkstad Limburg. Het idee is
dat deze historische as de verbindende schakel wordt in het beleven van
de gemeenschappelijke Romeinse geschiedenis en als cultuurtoeristisch
product ontwikkeld wordt - zowel in deze regio als elders in Zuid-Limburg
en in de aanliggende regio’s in België, Frankrijk en Duitsland. Daarbij is het
noodzakelijk relaties te creëren tussen het stedelijk en landelijk gebied.
De Via Belgica wordt daarbij als kansrijke verbinding gezien. Naast de
economische en internationale ontwikkelingspotenties van deze culturele
as kan de Via Belgica ook dienen als beeldmerk (zoals voor gastronomie,
wandelen, fietsen en architectuur). Binnen Parkstad Limburg wordt een aantal
projecten gerealiseerd, o.a. het Archeologisch Landschapspark als startpunt
in Parkstad bij Voerendaal, mogelijke architectonische verwijzingen en
kunstuitingen in Parkstad Centrum (Thermenmuseum) en het eindpunt nabij
het punt in Rimburg waar ooit een Romeinse brug over de Worm en een dorp
langs de weg heeft gelegen. In het tussengelegen traject zal waar mogelijk
een ‘blik’ worden geboden op het Romeinse verleden.
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Ontwikkeling
1.
Zichtbaar en beleefbaar maken van de Romeinse oost - west as
(beeldkwaliteit en beeldmerk). Cultuurtoeristisch ontwikkelen van de
Via Belgica binnen een internationaal kader;
2.
Realiseren of versterken van de volgende toeristische projecten:
Kenniscentrum Via Belgica (Thermenmuseum Heerlen), Archeologisch
Landschapspark (Villa Rustica museaal landschap, wegreconstructie
in
Voerendaal), Archeopark
Rimburg-Baesweiler
(Romeinse
straatdorpen);
Beheren en sturen
Beheren, borgen en koesteren van de Via Belgica, de Thermen, het Romeinse
dorp Rimburg en van de grootschalige villalandschappen, zoals ten noorden
van Voerendaal. De archeologische & cultuurhistorische waardenkaart biedt
aanknopingspunten om beleid op dit vlak te ontwikkelen vanuit de regionaal
perspectief.

Herstructurering
De herstructurering omvat het totale stedelijke gebied van de zeven
Parkstadgemeenten. De herstructurering heeft betrekking op alle functies
en voorzieningen, zoals wonen, onderwijs, detailhandel, zorg, bedrijvigheid
en recreatie. Parkstad Limburg kan als een groot herstructureringsgebied
beschouwd worden. Verschuivingen en aanpassingen zullen noodzakelijk zijn
in het licht van bevolkingsdaling, veranderende bevolkingssamenstelling en
koopkrachtontwikkeling. De komende planperiode zullen de regionale en lokale
overheid en haar partners (onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties
e.d.) keuzes moeten maken en prioriteiten stellen ten aanzien van de
woningen en voorzieningen in de wijken in Parkstad.

Ontwikkeling
Herstructurering moet plaatsvinden en uitgewerkt worden binnen de kaders
van deze intergemeentelijke structuurvisie.
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Het uitvoeringsprogramma Ruimte
Het uitvoeringsprogramma ruimte bestaat uit twee onderdelen:
1.
De prioritaire ruimtelijke projecten uit de strategische agenda
2.
De overige projecten uit deze Intergemeentelijke structuurvisie
Strategische agenda
Vanuit de Strategische Agenda Parkstad Limburg en in de agendamatching met
het Coalitieakkoord van de Provincie Limburg zijn een vijftal topprioriteiten
benoemd die versneld tot ontwikkeling zullen worden gebracht. Deze
topprioriteiten vormen binnen het ruimtelijk programma de meest wezenlijke
accenten in het ruimtelijk beleid van Parkstad Limburg voor de komende
decennia. Het betreft de volgende vijf aandachtsgebieden:
Gebiedsontwikkeling Parkstadring. De realisatie van de Parkstadring,
een infrastructurele verbinding die aan de zuidkant via de geplande B258n
verbonden wordt met de regio Aken en een volledige ringweg zal vormen
rond de Parkstad gemeenten. Langs deze ring worden meerdere gebieden
ontwikkeld; Noord- en Zuidflank, de Westcorridor, de Oostflank Brunssum/
Onderbanken, het Zandgroevengebied en Gravenrode. Gravenrode wil zich
nog sterker profileren op toeristisch-recreatief gebied, met o.m. de top van
de Wilhelminaberg en de doorontwikkeling van Gravenrode door toevoeging
van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen. Bij de Oostflank Brunssum
worden bedrijventerreinen gerevitaliseerd, en worden er toeristischrecreatieve voorzieningen getroffen zoals de uitbreiding van de golfbaan,
natuurpaden en wordt een robuuste ecologische verbinding gemaakt die in
het kader van Heidenatuurpark de Brunssummerheide met de Tevenerheide,
Natuur- en Landschapspark Rodebach-Roode Beek en de Schinveldse bossen
verbindt. In het Zandgroevengebied zullen ook toeristische en recreatieve
voorzieningen worden getroffen, luxe woningen gebouwd en er zal op korte
termijn een dagstrand komen. Met de ontwikkelingen in de Westcorridor
worden vooral de aanleg van landschappelijke structuren in Imstenrade en
CorioGlana bedoeld. Het gebied moet een schakel worden voor recreatie en
toerisme, ecologie, landschap en water van het stedelijk naar het landelijk
gebied. Daarnaast speelt in de Westcorridor de ontwikkeling van de Zorgvallei
bij het Atriumziekenhuis en de ontwikkeling van de Onderwijsboulevard.
Nieuwe Energie legt de nadruk met name op de nieuwe ontwikkelingen
op het vlak van zonne-energie. Dit is een snel groeiende markt waar
Parkstad op in wil springen, en mee wil uitblinken. Verschillende partijen
in de regio hebben de handen ineen geslagen door gezamenlijk diverse
nieuwe initiatieven te ontwikkelen die een cruciale bijdrage leveren aan
de completering van de zonne-energieketen: ontwikkeling, onderwijs en
toepassen: het Front-End Silicon Technology for photovoltaics (FESTpv)
instituut, de Solar Academy en een Startercentrum. Deze drie projecten
maken samen de zonne-energieketen in Zuid-Limburg af, waardoor dit een
economische trekpleister voor de regio gaat worden. Deze plannen zullen
allen gevestigd worden op het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis.
Hierdoor zal het bedrijventerrein ook aantrekkelijker worden voor andere
bedrijven om zich hier te vestigen.
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Voor de Herstructurering Stedelijk gebied is een project in het leven
geroepen met de naam; Krimp als Kans. Het project Krimp als Kans wordt
uitgevoerd onder leiding van Parkstad Limburg in opdracht van Provincie
Limburg, Ministerie van VROM/WWI, Regionaal Orgaan Woningcorporaties,
Parkstad Limburg en gemeente Heerlen. Hiermee worden oplossingen
ontwikkeld voor het dalend aantal inwoners. Rigoureuze maatregelen zijn
nodig om dit fenomeen het hoofd te bieden.
Centrum Parkstad Limburg, de binnenstad van Heerlen, moet het
visitekaartje voor de regio worden. Dit betekent dat binnen Parkstad Limburg
het centrum van Heerlen (Parkstad Centrum) aantrekkelijk gemaakt moet
worden en een hoogstedelijke uitstraling moet krijgen. De adressering van
het centrum aan de hoofdverkeersassen (A76/79 en N281 en railverbindingen)
moet worden versterkt. Om de binnenstad aantrekkelijker te maken wordt er
aandacht gegeven aan de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit.
Met de realisatie van het Maankwartier, de verbouwde Schouwburg,
Schinkelkwartier, Pleinenplan en het Schunck*Glaspaleis heeft de stad
belangrijke blikvangers. Vergeleken met andere steden wonen er in het
centrum van Parkstad Limburg maar heel weinig mensen, waardoor de stad
in de avonduren is uitgestorven. Heerlen moet levendiger worden en daar
horen meer woningen in het centrum bij en nieuwe culturele voorzieningen
van hoge kwaliteit, maar ook voor de jongere doelgroepen aantrekkelijk
moeten zijn (Urban Culture).
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De bioscoop Royal kan mogelijk met een herbestemming een nieuwe
(culturele) scharnierfunctie in de stad vervullen samen met het theater
en Schunck*Glaspaleis. Alle projecten die bijdragen aan een levendiger en
attractief centrum leveren een beter imago op en bevorderen in die zin ook
de economische ontwikkeling van de hele regio.
Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer completeert de lijst. De regio
Parkstad heeft er veel baat bij goede doorlopende mobiliteitsverbinding te
hebben met Duitsland, en met name met Aken. Naast de buitenring gaat
het om de realisatie van een IC-verbinding van Eindhoven, via Heerlen naar
Aken, de verdubbeling en elektrificatie van het spoor tussen Heerlen en
Herzogenrath en een lightrailverbinding via Avantis. De IC-verbinding moet
in 2012 gereed zijn. Voor deze verbinding wordt er als eerste stap in de
verdubbeling een passeerspoor aangelegd bij station Landgraaf. Er zijn
dagelijks circa 10.000 grensoverschrijdingen tussen Heerlen/Kerkrade en
Aken en het gebruik van de Euregiobahn tussen Aachen Hbf en Heerlen neemt
sinds de opening van de stations Eygelshoven en De Kissel alleen nog maar
toe. De verwachtingen voor het grensoverschrijdend openbaar vervoer zijn
met name door de ontwikkelingen van de twee nieuwe RWTH-campussen bij
Aachen-Westbahnhof hooggespannen.
Deze projecten worden in het kader van de Regiodialoog verder geconcretiseerd. Deze effectuering zal naar verwachting in eind 2009 begin 2010
gereed komen. De projectbeschrijvingen zullen alsdan onderdeel worden
van het ruimtelijk programma en aan dit plan worden toegevoegd.
Overige projecten intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg
Daarnaast zijn bij de thema’s de ontwikkelingslijn en de beheer- en sturingslijn
beschreven. Deze lijnen, gekoppeld aan de reeds bestaande programma’s als
de Groene Agenda en het RVVP, leveren het uitvoeringsprogramma ruimte en
een prioritering binnen de bestaande reeds vastgestelde plannen. Voor een
deel zijn de aangegeven acties concreet en voorzien van een solide financiële
dekking. Voor een ander deel zijn de acties ideeën. Parkstad Limburg wil
samen met gemeenten en externe partijen deze projecten concretiseren en
van een uitvoeringsplanning en procesaanpak voorzien.
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Creëren ruimtelijke
kwaliteit

Strategie

RUIMTELIJKE
IDENTITEIT

Herzogenrath- Ubach
Palenberg landgraag
Kerkrade

Grensland Wormdal
met als belangrijke
pijler Eurodepark

Creëren
robuuste
structuren

Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen

Ontwikkelen
Zandgroevengebied

Ontwikkelen
Groenspoor

Gemeenten Heerlen

Renatering
Caumerbeek
Gemeente Heerlen

Gemeente Kerkrade

Opwaarderen
Anstelerbeekdal

Ontwikkelen
Imstenrade

Gemeente Simpelveld

Renaturering en
opwaardering
Eyserbeek

Gemeente Onderbanken
Gangelt, Waterschap
natuurmonumenten

Gemeente Heerlen/
Voerendaal/ Nuth en
Schinnen

Ontwikkelen
Corio Glana project

Regie
Gemeente Onderbanken

Renaturering Roode
Beek

Operationeel

Uitbreiding
Versterken
grensoverschrijdend
van de
Natuurpark Rode
natuurlijke
Bach/ Roode Beek
beekstructuur

Tactiek

Realisatie van watergebonden
natuur met verblijfsrecreatie,
dagrecreatie en wonen.
Recreatieve versterking van
zuidrand onder de
Brunssummerheide
Verbindingszone realiseren
tussen Terworm en
Brunssumerheide. Versterking
stad land relatie

Vanaf Terworm naar
Brunssummerheide
via voormalig
Mijnspoor

2008-2009

Nader te
bepalen

2009-2011

Buitengebied
Imstenrade
Heerlen en
Landgraaf

Vanaf
2009

Gemeente Kerkrade

Verbeteren natuurwaarde,
verhogen recreatieve en
toeristische aantrekkelijkheid

2009 e.v.

Kern Heerlen

Kern Simpelveld en
aan liggend
buitengebied

Beleefbaar maken Eyserbeek in
kern Simpelveld, aanleg
wandelpaden en ecoducten

Ontkluizing Caumerbeek in
Heerlen.Toepassen van 6 lagen
model
Landschapspark Imstenrade

Beekdalen Roode
Beek/ Rodebach en
aangrenzend
Schinveldse bos
2008-2010

2008-2015

Geleenbeek van
bron Benzenrade tot
Schinnen
Duits Nederlandse
grens Wormdal

Wanneer
2008-2009

Waar
Kern Schinveld

Realisatie van
grensoverschrijdend
natuurgebied van 700 ha

Wat
Ontkluizing Roode Beek in kern
Schinveld
Omvormen Geleenbeek tot
doorlopend gebiedsontwikkelingproject van allure op 6 lagen
model
Inrichting van landschap met als
doel vergroten toeristische
aantrekkelijjkheid

PROGRAMMA

Gemeente Onderbanken
Gangelt, Waterschap
natuurmonumenten, Parkstad
Limburg

.500.000 Gemeente Heerlen

Nader te Natuurmonumenten ,
bepalen Parkstad Limburg, Brunssum
en Landgraaf

Nader te Natuurmonumenten ,
bepalen Parkstad Limburg

Nader te Waterschap, Parkstad
bepalen Limburg

Nader te Parkstad Limburg,
bepalen Waterschap,
landinrichtingscommissie
Mergelland- Oost
Nader te Waterschap, private partijen,
bepalen provincie Limburg, Parkstad
Limburg

7.000.000

€
Partners
7.600.000,- Waterschap, Parkstad
Limburg
6.000.000,= Gemeenten, Waterschap,
Natuurmonumenten,
Provincie
Parkstad Limburg
r Gemeenten, Parkstad
22.000.000,= Limburg, Provincie, Rijk

K, F,
S, L

C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

K, F,
S, L

C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

K, F,
S, L

C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

K, F,
S, L

K, F,
S, L
C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

Rol
Opmerkingen
Regio
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Verbindingen
stad land

Tactiek

Gemeente Aken,
Herzogenrath, Kerkrade
Natuurmonumenten

Voerendaal

Uitvoeren Groene
Poort

Ontwikkelen Via
Belgica/
Archeologisch
Landschapspark

Gemeente Landgraaf

Voerendaal

Gemeente Brunssum

Gemeente Gangelt,
Onderbanken en Brunssum

Regie

Verbinding zoeken
met Pferdelandpark

Gebiedsontwikkeling
Ubach over Worms
(o.a. realiseren Grote
Boslocatie )

Versterken Natura
2000 gebieden

Oostflankontwikkeling
gemeente Brunssum

Ontwikkelen
Heidenaturpark

Operationeel

Rollen Parkstad Limburg; Te onderscheiden zijn drie niveau’s van werken:
 Lokaal: Kaderstellend (K), Faciliterend (F), Stimulerend (S) en Lobby-end (L);
 Regionaal:Coördinerend (C) en Ontwikkelend (O)
 Bovenregionaal: Initiërend (I), Agenderend (A) en Lobby-end (L)

Strategie

RUIMTELIJKE
IDENTITEIT

Inrichting buitengebied Rimburg
rekening houdend met
aanwezige en te ontwikkelen
waarden/ doelen o.a. Grote
Boslocatie
Verhogen aantrekkelijkheid
natuurlandschap
Betere bereikbaarheid
Brunssumerheide , beter
inpassing entree
Visualiseren/ beleefbaar van
Romeinse verleden (weg, villa en
landschap).

Wat
Aaneensluiting van natuurlandschapspark Roode Beek/
Rode Bach, Tevenerheide en
Brunssumerheide
Herinrichting oostflank gemeente
Brunssum, wegnemen
mijnsteenberg, versterken
ecologische structuur,
recreatieve structuur. Ontkluizing
en renaturering Rode Beek
Verbinden natuurgebieden
(Vrackel- en Kunderberg ea)
i.h.k.v. Nationaal Landschap
Zuid-Limburg

Gemeente
Voerendaal
(Noordwesten en
Oostelijk gebied)

Brunssumerheide
gemeente Heerlen

Ubach over Worms/
Rimburg

Gemeente
Voerendaal

Oostflank gemeente
Brunssum

Waar
Grensoverschrijdend
Duitsland Nederland

PROGRAMMA

2008 e.v.

2008-2009

2009

200 –
205

Nader te
bepalen

Wanneer

Nader te Gemeente Heerlen,
bepalen Landgraaf Parkstad Limburg,
provincie Limburg

2.500.000 Gemeente Heerlen

.000.000 Parkstad Limburg

3.500.000 Gemeenten Parkstad
Limburg, Natuurmonumenten,
provincie Limburg

Nader te Heerlen/Simpelveld
bepalen

Nader te Buitenring parkstad, provincie
bepalen Waterschap, private
ondernemingen.

€
Partners
4.000.000 Gemeenten, Parkstad
Limburg Natuurmonumenten

K, F,
S, L

K, F,
S, L

K, F,
S, L

C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

C, O,
I, A, L
K, F,
S, L

Rol
Opmerkingen
Regio
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Wie

Wat

Waar

PROGRAMMA
Wanneer

€

Partners

Bestaande voorraad zo
goed benutten

Ontwikkeling
kleinschalige
bedrijventerreinen

BTM

Bundeling van particuliere
initiatieven

Samen met PL wordt een
PvA opgesteld en
uitgevoerd. Hierin zal m.n.
door gemeenten en PL een
beleidsmatige keuze
moeten worden gemaakt
tav de
ontwikkelingsmogelijkheden
van de terreinen

Deelname aan overleg over
(nieuwe) onderwerpen en
raakvlakken, zoals
Ontwikkeling Buitenring,
Nieuw energie en het
structuurplan.

Actief Beheer
(huismeesterfunctie) d.m.v.
Inventarisatie van
leegstand, onderhoud
openbare ruimte
Ondersteuning gemeente bij
planontwikkeling en
uitvoering. Overleg met
Provincie en Rijk

Heerlen, Voerendaal

Parkstad Limburg

Heerlen, Kerkrade ,
Brunssum,
Landgraaf,Simpelveld
en Voerendaal

Gemeenten en
bedrijven

2009202

20082020

52 miljoen,
waarvan 22
miljoen niet
rendabel

bedrijven

Parkstad
Limburg,
gemeenten en
bedrijven

zie ook de invulling van ontwikkeling van gespecialiseerde kennisinstellingen
ontwikkelingen hebben veelal geen directe ruimtelijke consequenties, zoals bijvoorbeeld het mijnwaterproject.
op het bedrijventerrein Avantis is reeds voorzien in mogelijke uitbreidingen van Solland Solar

Operationeel

het behouden en
stimuleren van
bedrijvigheid en
werkgelegenheid
door het
ondernemingsklimaat
op bedrijventerreinen Revitalisering
continu en op een
duurzame wijze te
verbeteren

Ontwikkeling van een
duurzaam
economisch kennisen productiecluster
op het vlak van
nieuwe energie

Tactiek

Rollen Parkstad Limburg; Te onderscheiden zijn drie niveau’s van werken:
 Lokaal: Kaderstellend (K), Faciliterend (F), Stimulerend (S) en Lobby-end (L);
 Regionaal:Coördinerend (C) en Ontwikkelend (O)
 Bovenregionaal: Initiërend (I), Agenderend (A) en Lobby-end (L)

ECONOMISCHE
STRUCTUURVERSTERKING
TOT STAND BRENGEN

Strategie

ECONOMIE

F,C

K, F,S,
L

K, F,S,
L, I, A,
L

Rol
Regio

Opmerkingen

144

intergemeentelijke

structuurvisie

pa r k s ta d

limburg

Ontwikkelen en
versterken van de
infrastructuur voor
kennisontwikkeling
en onderwijs
Ontwikkelen cluster
Toerisme

Versterken
zorgcluster

Tactiek

Versterken positie van
Zuid-Limburg in de
Euregio

Versterken en
uitbouwen profiel
Parkstad Limburg

Ontwikkelen
gespecialiseerde
kennisinstellingen

Versterken
zorgnetwerken en
ontwikkelen nieuwe
zorgconcepten

Clusteren en uitbreiden
bestaande
voorzieningen

Operationeel

Aanbrengen verbindingen

Diverse partijen

Diverse partijen

VVV Zuid-Limburg
Ondernemers
Extern bureau /
VVV

Diverse partijen

In alle gemeenten

Ontwikkelen
verblijfstoerisme

Ondernemers

N.v.t.

Ontwikkelen strategie
Ontwikkelen/organiseren
evenementen op de schaal
van Zuid-Limburg

In Nederland en
omringend buitenland

In alle gemeenten

Verbeteren
randvoorwaarden
Regiopromotie en
-marketing

In alle gemeenten

In alle gemeenten

Gemeente Heerlen
(zorgvallei, Avantis)

Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen

Gemeente Kerkrade

Gemeente Brunssum

Waar
Gemeente Heerlen

Uitbouwen dagattracties

Leisure academy

Nieuw energy academy

Solar academy

Zorgacademie

Versterk zorgcentrum
Brunssum
Versterk zorgcentrum
Kerkrade
Ontwikkeling
toptechnologisch mediscn
instituut Avantis
Obesitaskliniek SLR/Avantis
Ontwikkeling VAL cluster
(Medtech) Park Trilandis

Wat
Realisatie zorgboulevard

PROGRAMMA

Ondernemers

Onderwijs i.s.m.
betrokken
bedrijfsleven

Zorginstellingen

Wie

Rollen Parkstad Limburg; Te onderscheiden zijn drie niveau’s van werken:
 Lokaal: Kaderstellend (K), Faciliterend (F), Stimulerend (S) en Lobby-end (L);
 Regionaal:Coördinerend (C) en Ontwikkelend (O)
 Bovenregionaal: Initiërend (I), Agenderend (A) en Lobby-end (L)

Strategie

ECONOMIE

2009205

2009

2009205
2009205
2009205
2009205
2009205

2008 204

2008204

Wanneer

€ 30.000,-

€ 500.000,=

Minmaal 300
miljoen ,
mogelijk
oplopend tot
750 miljoen

€

Onderwijs,
bedrijven, CWI
en gemeenten

Partners

Opmerkingen

I,A,L

I,A,L

K,S,L,C

K,S,L,C Uitvoeringsprogramma
nog actualiseren a.d.h.
van onlangs
K,S,L,C
vastgestelde
strategische visie
K,S,L,C

K,S,L,C

F, S

K, F,S,
L, I, A,
L

Rol
Regio
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Stimuleren
ondernemerschap

Tactiek

Stimuleren van starters
binnen
speerpuntsectoren
nieuwe energie, zorg en
toerisme
Diverse partijen

Starterscentrum

Gemeenten

Personeelsvoorziening

Optimaliseren
basisdienstverlening\

Diverse partijen

Wie
Versterken positie
Euregio Maas-Rijn in
Europa

Operationeel

Rollen Parkstad Limburg; Te onderscheiden zijn drie niveau’s van werken:
 Lokaal: Kaderstellend (K), Faciliterend (F), Stimulerend (S) en Lobby-end (L);
 Regionaal:Coördinerend (C) en Ontwikkelend (O)
 Bovenregionaal: Initiërend (I), Agenderend (A) en Lobby-end (L)

Strategie

ECONOMIE

Ontwikkelen van gerichte
strategie

Initiatieven wijkeconomie

Leerwerkprojecten

Wat
Ontwikkelen
grensoverschrijdende
projecten (Groenmetropool,
Via Belgica,
Drielandenpark)

Parkstad Limburg

Parkstad Limburg

Waar

PROGRAMMA

2008 –
200

2009205

Wanneer

€ 200.000,=

€ 200.000,=

€

F, S

I,A,L

KvK,
K, F, S
Starterscentrum,
onderwijs,
gemeenten,
intermediairen

Onderwijs,
bedrijven,
gemeenten

Partners

Rol
Regio

De concrete projecten
worden nog
ontwikkeld

Concrete invulling
afhankelijk van de
vraag

Opmerkingen
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Opstellen van
herstructureringsvisies voor de
woningvoorraad voor de
stedelijke gemeenten en
vervolgens voor de landelijke
gemeenten. Deze zullen worden
geïntegreerd tot één
Herstructureringsvisie voor
Parkstad Limburg ten behoeve
van de gemeentelijke
structuurvisies en het opstellen
van een Regionale
Woningbouwprogrammering
voor 2011 en verder.

Tactiek

Integrale aanpak
herstructurering stedelijk
gebied Parkstad Limburg

Opstellen van eerst vier,
herstructureringsvisies voor
iedere afzonderlijke
gemeenten die vervolgens
tot één
herstructureringsvisie
Parkstad Limburg wordt
geïntegreerd ten behoeve
van gemeentelijke
Structuurvisies

Operationeel

Rollen Parkstad Limburg; Te onderscheiden zijn drie niveau’s van werken:
 Lokaal: Kaderstellend (K), Faciliterend (F), Stimulerend (S) en Lobby-end (L);
 Regionaal:Coördinerend (C) en Ontwikkelend (O)
 Bovenregionaal: Initiërend (I), Agenderend (A) en Lobby-end (L)

HERSTRUCTURERING
STEDELIJK GEBIED

Strategie

WONEN

Formuleren regionale
enveloppe per gemeente

Opdrachtformulering en
selectie extern bureau

Wat

Brunssum,Heerlen/Kerkrade
en Landgraaf

Nader te bepalen

Formuleren, uitvoeren en
evalueren van een
Parkstad
integraal proefproject
Limburg
herstructurering stedelijk
gebied Parkstad Limburg

Parkstad Limburg

Parkstad Limburg

Parkstad Limburg

Waar
Parkstad Limburg, Stedelijke
Parkstadgemeenten en
stedelijke
woningbouwcorporaties
Parkstad Limburg, Stdelijke
Parkstadgemeenten en
stedelijke
woningbouwcorporaties
Brunssum,Heerlen/Kerkrade
en Landgraaf

Incorporeren Integrale
Parkstad herstructu-reringsvisie in
Limburg gemeentelijke Structuurvisies

Ateliersessies per
gemeente
Integratie gemeentelijke
herstructureringsvisies
woningvoorraad
Opstellen globale
exploitatie en berekenen
deficit
Combineren van
herstructurerings-visies
met andere
Parkstad
beleidsvelden tot een
Limburg
integrale
herstructureringsvisie
Parkstad Limburg

Parkstad
Limburg

Regie

PROGRAMMA

2008/209

2009200

2009

2009

2008

2008

2008

Wanneer

Partners
ROW,
Provincie,
Gemeenten,
Woningbouwcorporaties,
Rijk,

ROW,
Provincie,
Nader
Gemeenten,
te
Woningbouwbepalen
corporaties,
Rijk,
ROW,
Provincie,
Nader
Gemeenten,
te
Woningbouwbepalen
corporaties,
Rijk,

ROW,
Provincie,
Nader Gemeenten,
te Woningbouwbepalen corporaties,
Rijk,

€

Opmerkingen

C, O,
I, A, L

Deze stap is de eerste
fase om inzichtelijk te
krijgen waar, hoe en met
welke kosten tot de
C, O, gewenste
I, A, L herstructurering te
komen. Indien deze
werkwijze goed
C, O functioneert, kan hij ook
op het landelijke gebied
K, F, worden toegepast. De
hier beschreven
S, L
werkwijze wordt nog met
C, O de partners afgestemd.
Waardoor wijzigingen
mogelijk zijn.
C, O, In deze tweede stap
I, A, L worden ook de effecten
op andere
beleidsterreinen
meegenomen en de visie
omgevormd naar een
integrale visie. Voorts
K, F, worden stappen gezet
naar een stapsgewijze
S, L
effecturering van de
herstructurering stedelijk
gebied

C, O,
I, A,
L

Rol
Regio
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Strategie

WONEN

Tactiek

Uitvoeren actieplan
Zorgwoningen

Operationeel

Diverse lokaties

Diverse
partijen

Uitvoeren actieplan
zorgwoningen voor
nieuwbouw, verbouw en
particulieren

Waar

Parkstad Limburg

Wat

Parkstad
Aanpak nader te bepalen
Limburg

Regie

PROGRAMMA
€

2008200

Nader
te
bepalen

Nader
te
20/2020
bepalen

Wanneer

Partners
ROW,
Provincie,
Gemeenten,
Woningbouwcorporaties,
Rijk,
ROW,
Provincie,
Gemeenten,
Woningbouwcorporaties,
Rijk,

C, O,
I, A, L

C, O,
I, A, L

Rol
Regio

Opmerkingen
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Realiseren
van een
sterk
openbaar
vervoer

Aanbrengen
van een
duidelijke
hiërarchie
en
oriëntatie in
de wegenstructuur

Tactiek

Versterken internationale
OV-relaties richting
Aachen

Verknopingen met
boven- en onderliggend
wegennet versterken

Omvorming van radiaal
wegennet naar
ringstructuur

Operationeel

Provincie
Limburg

Gemeente
Heerlen

Gemeente
Landgraaf

Provincie

Rijk

Provincie
Limburg

Gemeente
Heerlen

Gemeente
Heerlen

Wie

Wat

Gemeente Landgraaf en
Duitsland

Gemeente Nuth en Heerlen

Nuth, Heerlen, Voerendaal,
Kerkrade en Simpelveld en
Duitsland

Parkstad Limburg, Nuth en
Schinnen

Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen

Waar

Aanleg en inpassing van .5
Parkstad Limburg
km wisselspoor bij Landgraaf

Nader te
bepalen
Nader te
bepalen

Nader te
bepalen

Max.30.000,=

Provincie, Parkstad Limburg,
gemeenten, prorail, Duitse partners,
Eindhoven, Rijk
Provincie, Parkstad Limburg,
gemeenten, prorail, Duitse partners,
Eindhoven, Rijk

Parkstad Limburg

Parkstad Limburg, Provincie en
Duitsland

Parkstad Limburg, Provincie

Nader te
bepalen
Max.
7.000.000,=

Gemeenten, Parkstad Limburg,
Provincie, private partijen

Gemeenten, Parkstad Limburg,
Provincie, Rijk

Gemeenten, Parkstad Limburg,
Provincie

Gemeenten, Parkstad Limburg

Partners

Nader te
bepalen

r
196.000.000,=

28.000.000,=

3.200.000,=

€

Nader te
bepalen

2008

200

200

2008200

20205

2007200

2007200

Wanneer

PROGRAMMA

Onderzoek uitbreiding
capaciteit Imsterader-weg en Gemeente Heerlen
Beersdalweg
Realisatie ICEverbindingEindhovenParkstad Limburg
Heerlen-Aachen-Köln

Realisatie L42n/Rand-weg
Abdissenbosch

Vergroten uitwisselingsmogelijkheden van en naar
de A76
Verknoping A76/Parkstadring bij Nuth

Aanleg Parkstadring

Aanleg binnenring

Herinrichting Cityring

Rollen Parkstad Limburg; Te onderscheiden zijn drie niveau’s van werken:
 Lokaal: Kaderstellend (K), Faciliterend (F), Stimulerend (S) en Lobby-end (L);
 Regionaal:Coördinerend (C) en Ontwikkelend (O)
 Bovenregionaal: Initiërend (I), Agenderend (A) en Lobby-end (L)

het regionaal en
internationaal
goed bereikbaar
maken van
Parkstad
Limburg, zowel
over de weg als
via het spoor
waardoor de
economische
(concurrentie)
positie beter
wordt.

Strategie

MOBILITEIT

Deze stap is de
eerste fase om
inzichtelijk te krijgen
waar, hoe en met
welke kosten tot de
gewenste
herstructurering te
komen.

Opmerkingen

I, A, L

I, A, L

K, F,
S, L

I, A,
L, K,
F, S,
L

I, A, L

Financiering door
gemeente

Verantwoordelijkheid
Rijk en provincie
Geen afspreken
over de financiering

Er is een tracémer
gemaakt en een
voorkeurstracé
C, O,
gekozen. Eind dit
I, A, L
jaar neemt
Provinciale Staten
een besluit
Verantwoordelijkheid
I, A, L Rijk en provincie

K, F,
S, L,
I, A, L

K, F,
S, L 

Rol
Regio
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Strategie

MOBILITEIT

Langzaam
verkeer
versterken
en
veiligmaken

Versterken
relatie
economie &
toerisme en
mobiliteit

Tactiek

Parkstad
Limburg

Knooppuntontwikkeling
Economie waar
verschillende
mobiliteitsstromen
samenkomen
Nader te bepalen

Nader te bepalen

Verbeteren uitstraling,
comfort en toeganke-lijkheid
en 400 haltes

aanpak congestie-punten

Realisatie halte In de
Cramer/Woonboulevard

Parkstad Limburg

Wat

Opstellen uitwerkingsnota
Fiets

Onderzoek op 9
fietsongevallenlocaties
Gemeenten
Uitvoering acties
verkeersveiligheid
Parkstad
Invoering
Limburg
fietsbewegwijzeringssysteem

Versterken en stimuleren
fietsroutenetwerk
Parkstad
Limburg

Oorzaken
verkeersongevallen in
beeld brengen

Parkstad
Limburg

Provincie
Limburg

Realisatie duurzaam
veilig en kwalitatief
busvervoer

Toeristische trekkers
toegankelijk maken voor
openbaar vervoer

Gemeente
Heerlen

Provincie
Limburg

Wie

Realisatie lightrailhaltes

Realisatie
Avantisspoorlijn

Operationeel

Gemeenten Parkstad
Limburg

2008

2008200

2008/2010

Nader te bepalen
Gemeenten Parkstad
Limburg

2008

2009/2010

Nader te bepalen

Nader te bepalen

2009/200

Gemeenten Parkstad
Limburg
Brunssum,Heerlen/Kerkrade
en Landgraaf

2007200

Gemeenten Parkstad
Limburg

Nader te
bepalen

Wanneer

20082009
2008200

Gemeente Heerlen

Parkstad Limburg

Waar

PROGRAMMA

20.000,=

250.000,=

00.000,=

Nader te
bepalen

Nader te
bepalen

Nader te
bepalen

4.000.000,=

.500.000,=

5.000.000,=

Nader te
bepalen

€

In deze tweede stap
worden ook de
effecten op andere
beleidsterreinen
meegenomen en de
visie omgevormd
C, O,
naar een integrale
I, A, L
visie. Voorts worden
stappen gezet naar
een stapsgewijze
effecturering van de
herstructurering
stedelijk gebied
K, F,
S, L
K, F, Bedragen zijn
S, L indicatief er is nader
onderzoek nodig
K, F,
S, L

Opmerkingen

gemeenten, Parkstad Limburg

K, F,
S, L

Actie loopt

Verband met
herstructurering
C, O,
stedelijke structuur,
I, A, L
de aanleg buitenring
en Economie en
Toerisme is al
Provincie, Gemeenten,, private
versterkt met
partijen
C, O,
inwerkingtreding
I, A, L
nieuwe dienstregeling
ROVL, gemeenten, Parkstad Limburg, K, F,
Provincie
S, L
K, F,
Acties lopen
ROVL, gemeenten, Provincie
S, L
Gemeenten, Parkstad Limburg
K, F,
S, L

Provincie, Gemeenten, Rijk, private
partijen, Institutionele beleggers

Gemeenten, Parkstad Limburg

Provincie, Parkstad Limburg,
gemeenten, prorail
Gemeenten, Parkstad Limburg en
Provincie

Provincie, Parkstad Limburg,
gemeenten, prorail, Duitse partners,
Eindhoven, Rijk

Partners

Rol
Regio

Doorwerking en monitoring
Doorwerking
Door vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie wordt het Bestuursorgaan dat de visie vaststelt gebonden (zelfbindend principe). De intergemeentelijke structuurvisie is daarom geen document dat in de la verdwijnt,
maar werkt door in de door gemeenten opgestelde ruimtelijke plannen.
Op 31 januari 2008 heeft de provincie deelgenomen aan een regionale
bestuurlijke bijeenkomst in Brunssum waarbij de concept-intergemeentelijke
structuurvisie Parkstad Limburg werd gepresenteerd. In een eerste
bestuurlijke reactie op het verzoek van de regio om de Intergemeentelijke
structuurvisie Parkstad Limburg door PS te laten vaststellen als POLaanvulling, werd aangegeven dat de provincie hier in beginsel positief
tegenover staat.
In de tussenliggende tijd van conceptfase naar ontwerpfase van de intergemeentelijke structuurvisie heeft er een ambtelijke verdiepingsslag plaatsgevonden om te bezien of het verzoek van de regio daadwerkelijk kan en moet
worden ingevuld zoals voorgestaan. Daarbij zijn ook de consequenties van de
invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening onder ogen gezien.
Gebleken is dat de structuurvisie qua opbouw, begrippenkader en systematiek
niet geheel aansluit op het huidige POL-stelsel. In plaats van het laten
vaststellen van de structuurvisie Parkstad Limburg als een POL-aanvulling
wordt daarom door Parkstad Limburg en de provincie gekozen voor aanpassing
van het POL aan de hoofdlijnen van het beleid uit de structuurvisie.
Monitoring
De intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg wordt jaarlijks
geëvalueerd bij de jaarrekening en begroting. Deze monitoring vindt
plaats op drie schaalniveaus: de strategie, de vijf topprioriteiten en de
projectgebieden. Daartoe stellen de gemeenten jaarlijks voor einde januari een
voortgangsrapportage op waarin zij het Parkstad Bestuur aangeven op welke
manier zij invulling hebben gegeven aan de intergemeentelijke structuurvisie
en daarmee aan de regionale economische structuurversterking.
Bij besluiten, plannen of projecten die afwijken van deze intergemeentelijke
structuurvisie dienen gemeenten dit voor publicatie en tervisielegging
aan het Parkstadbestuur kenbaar te maken met een motivering waarom
wordt afgeweken zulks met tekeningen en inpassings-/projectplan. De
portefeuillehouder Ruimte treedt in overleg met de initiatiefnemer en de
gemeente. Daarbij kan hij/zij geadviseerd worden door een onafhankelijke
extern adviseur en ambtelijke regionale en provinciale ondersteuning. Op
basis van deze gesprekken zal een advies gemaakt worden dat aan het
Parkstadbestuur wordt voorgelegd. Indien provinciale belangen aan de orde
zijn zal dit advies ook aan de provincie worden voorgelegd.
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Wettelijke regelingen
Juridische status intergemeentelijke structuurvisie
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro 2008) verplicht elke gemeenteraad
–zo ook provincies en rijk- tot het vaststellen van een structuurvisie ‘ten
behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het grondgebied van een
gemeente of een gedeelte hiervan’ (artikel 2.1 Wro ). Artikel 2.1.lid 3 Wro
biedt gemeenteraden de mogelijkheid samen met de raden van aangrenzende
gemeenten, een intergemeentelijke structuurvisie vast te stellen waarin de
toekomstige ontwikkeling van die gemeenten wordt aangegeven. In feite is
dan sprake van een intergemeentelijk structuurvisie zoals de onderhavige
visie ‘Ruimte voor Park en Stad’ voor heel Parkstad Limburg. Het vaststellen
van die intergemeentelijke structuurvisie gebeurt dan door de zeven
gemeenteraden.
Politiek en bestuurlijk gewicht
‘De structuurvisie’ zegt de wetgever ‘gaat tevens in op de wijze waarop de
raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken’.
Anders gezegd: de structuurvisie is geen papieren tijger maar een ruimtelijk–
economisch ontwikkelingsdocument met bijbehorende strategie inclusief
partners in het realiseringsproces. Structuurvisies zijn naar hun aard zoveel
mogelijk vorm- en procedure vrij –in tegenstelling tot bestemmingsplannen
die burgers en overheid binden. Uiteraard telt bij de structuurvisie wel het
politieke en bestuurlijke gewicht van de beslissing. Anders gezegd: het is
bestuurlijk niet correct een structuurvisie vast te stellen en vervolgens een
geheel andere koers in te slaan.
De structuurvisie moet een leidende visie zijn voor alle onderdelen die onder
de vlag van de regio worden opgepakt. Het mag niet zo zijn dat binnen andere
processen afspraken gemaakt worden die afwijken van deze visie. Hiervoor
geldt een ‘nee tenzij’-regiem. Het vraagt om overleg, samenwerking en een
zorgvuldige integrale afweging.


Art.2.1 Wro 1. De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het
grondgebied van de gemeente of een gedeelte hiervan een structuurvisie vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen
van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren
ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen
ontwikkeling te doen verwezenlijken.

De wetgever heeft de plusregio’s geen bevoegdheid gegeven een structuurvisievast te stellen. De
wetgever heeft elke plusregio, dus ook Parkstad Limburg, wèl ter behartiging van de regionaal – economische
belangen, een aantal bevoegdheden gegeven op het regionaal economische vlak zoals:ontwikkelen strategie, beleid
m.b.t. bedrijventerreinen, kantoorlocaties enz., promotie- en acquisitiebeleid, verwerven en uitgeven gronden enz.
In feite integreert een structuurvisie deze regionaal - economische en regionaal - ruimtelijke aspecten. Vanuit dit
perspectief bekeken is vaststellen van de regionale structuurvisiedoor de Parkstad Raad logisch. De Wro staat dit
echter niet toe.
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De intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg verbindt bestaande
vastgestelde plannen (zoals Woonvisie, Retailvisie, Kadernota Economie,
RVVP en POL) en vastgestelde afsprakenkaders (zoals de Groene agenda,
afspraken in het kader van het MIRT en Verstedelijkingsafspraken, Regiodialoog
en de Strategische agenda). Veel uit dit plan is dus al vastgesteld beleid.
De intergemeentelijke structuurvisie biedt een overkoepelende ruimtelijke
strategie voor deze plannen. Daarnaast koppelt de intergemeentelijke
structuurvisie ook op operationeel niveau de bestaande plannen aan de
bovengenoemde overkoepelende ruimtelijke strategie. Het kan dus niet de
bedoeling zijn om via de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg het
reeds vastgestelde beleid- en uitvoeringskaders weer ter discussie te stellen.
Relatie intergemeentelijke structuurvisie – bestemmingsplan
De in de intergemeentelijke structuurvisie aangegeven ontwikkelingsrichtingen
moeten door de gemeenten worden vertaald in bestemmingsplannen of
andere planologische besluiten en in een sluitende grond-exploitatie worden
uitgewerkt. Hoewel een visie/ inspiratiebron, bindt de intergemeentelijke
structuurvisie na vaststelling, het bevoegde gezag. Dit is niet zonder gevolgen
en dient zijn doorvertaling te vinden naar meer ‘juridisch hard’ beleid. Dat
zal vast niet meteen op alle fronten gebeuren. Maar wanneer de kans zich
voordoet moet die aangegrepen worden, bijvoorbeeld bij herziening of
aanpassing van een bestemmingsplan of bij een nieuw initiatief. Alsdan moeten
de gemeenten rekening houden met deze intergemeentelijke structuurvisie.
Hetzelfde geldt voor woonvisie, retailvisie, enz. Toekomstige initiatiefnemers
moeten de ruimtelijke effecten van hun plannen onderzoeken en toetsen
aan de pijlers en de XL, L, M, en S-matrices. Afhankelijk of sprake is van
een structuurondersteunend of structuurverstorend initiatief, is regionale
en mogelijk provinciale afstemming nodig (nee tenzij-principe)
PlanMER, en Watertoets
Een planMER (een milieu-effectrapport voor plannen) heeft alles te
maken met de beoordeling van plannen op hun gevolgen voor het milieu.
Het planMER is in 2006 verankerd in de Wet Milieubeheer en het daaraan
gekoppelde Besluit m.e.r. van 1994. De intergemeentelijke structuurvisie is
een plan dat (uiteindelijk) kan leiden tot concrete projecten of activiteiten
met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu en/of de natuur. Daartoe
is door Bureau Tauw uit Utrecht een PlanMER opgesteld. Hierin worden de
volgende conclusies getrokken:
●
De beekdalen krijgen meer ruimte en waardevolle landschappen
worden versterkt;
●
Water krijgt meer ruimte en het watersysteem krijgt meer veerkracht;
●
Nieuwe infrastructuren doorsnijden de diverse landschappen, maar
kunnen goed worden ingepast;
●
Historische en archeologische waarden worden gekoesterd;
●
Concentratie van functies kan gebruik van een beter openbaar
vervoersnetwerk stimuleren;
●
De ringstructuur en verbeterde aansluiting hierop van oude wegen geeft
betere doorstroming van het verkeer en een betere milieukwaliteit in
het stedelijk gebied;
●
Meer functies en verdichting genereren meer verkeer en kunnen extra
druk opleveren op gebied van luchtkwaliteit en geluidoverlast;
●
Het aantrekken van meer recreatie zal ook meer milieudruk
opleveren.
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De centrale thema’s , doelen en geformuleerd beleid hebben een zodanig
algemene strekking en inhoud, dat ze vanuit dit plan niet vertaald kunnen
worden naar concrete mer-plichtige activiteiten. Daarbij speelt ook dat de
gekozen intergemeentelijke structuurvisie een niet verplichte planvorm is.
Op grond hiervan wordt afgezien van verdere procedurele koppeling van het
reeds opgestelde planMER en deze intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
Limburg.
Sinds 1 juli 2008 (de inwerkingtreding van de Wro -wet ruimtelijke ordening)
is het watertoetsproces niet meer verplicht bij structuurvisies van het Rijk,
provincies en gemeenten. Waterbeheerders moeten zelf zorg dragen voor een
goede borging van de waterbelangen. De stedelijke herstructurering biedt
Parkstad Limburg echter de kans de waterhuishouding en watersystemen
in het stedelijk gebied te versterken en te herstellen. Dit is een unieke
kans waarbij Parkstad Limburg, de gemeenten en het Waterschap Roer en
Overmaas (WRO) gezamenlijk zullen moeten optrekken en de kansen samen
moet grijpen.
Communiceren: draagvlak en enthousiasme creëren
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro 2008) geeft een aantal procesaanwijzingen
voor een intergemeentelijke structuurvisie. ‘Draagvlak creëren in een zo
vroeg mogelijk stadium is essentieel’ zegt de wetgever. ‘Door (groepen)
burgers en maatschappelijke organisaties in een vroeg stadium bij de
ontwikkeling van ruimtelijk beleid te betrekken en te laten meedenken over
de formulering van het beleid kan in een vroeg stadium draagvlak ontstaan.’
Communiceren dus, van informeren en raadplegen tot en met officiële
inspraak. Rechtstreeks het publiek aanspreken, zowel tijdens de procedure als
erna, is een vorm van maatschappelijke legitimatie. De inspraakverordening
kan daarbij leidend zijn. Want communicatie creëert draagvlak, een ‘wij’
gevoel, er wordt een nieuwe koers uitgezet die zorgt voor meer identiteit en
uitstraling. Door te communiceren over de Intergemeentelijke structuurvisie
ontstaat ook een verleidingsbeeld dat moet dienen als inspiratie voor wat
tegenwoordig heet ‘ontwikkelingsplanologie’ of ‘gebiedsontwikkeling’. En
een goede communicatie zet comakers, stakeholders en overheden aan tot
publiek - private samenwerking en ontwikkeling.
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BIJLAGE 1
Toepassing “nee tenzij-principe”
intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg
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Bijlage 1

Deels

Is er overeenstemming ?

Niveau

Volledig

Deels of volledig Nee

Provincie verankert, indien aan de orde, plan
in ruimtelijk plan (structuurvisie, bestemmingsplan, project- of inpassingsplan of anderszins)

Regio; het plan ter goedkeuring voorgelegd
aan portefeuillehoudersoverleg
Ruimte/Wonen/Mobiliteit en Economie en
Toerisme (afhankelijk van het onderwerp)

Gemeente kan zienswijze/bezwaar en beroep in dienen tegen
opgesteld ruimtelijk plan
Regio kan zienswijze/bezwaar en beroep in dienen tegen opgesteld
ruimtelijk plan
Provincie kan, indien er sprake is van provinciaal belang,
zienswijze/bezwaar en beroep in dienen tegen opgesteld ruimtelijk
plan, maakt in het uiterste geval een Inpassingsplan of past de
Verordening toe

Daarna drie lijnen:
 Gemeentelijk
 Regionaal
 Provinciaal
Gemeentelijke en Provinciale
lijn zijn vaststellend. Regionale
lijn stemt in, stelt niet vast.

Gemeente verankert, indien aan de orde, plan
in ruimtelijk plan (structuurvisie, bestemmingsplan, projectplan of anderszins)

Geen probleem plan of initiatief kan door gaan

Conclusies worden in plan
aangepast en toegezonden
aan Parkstad
Limburg/Gemeente en
Provincie.

Ja

Besluit GS

Plan en advies ter instemming
voorgelegd aan het
Parkstadbestuur

Besluit College van B&W

Toepassing “nee tenzij-principe” intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg

Deels
Ja
Gemeentelijk Zie
boven
Regionaal
Zie
boven
Provinciaal
Zie
boven

* (Portefeuillehouder, Regionaal ambtelijke
ondersteuning en Rayonplanoloog,
Initiatiefnemer, gemeente)

Gemeente of initiatiefnemer
.
treedt vooraf in overleg met
Parkstad Limburg en/of
Provincie *
2.
op basis van een goed
gemotiveerde ruimtelijke
onderbouwing met schets,
stedenbouw-kundig plan
beeld-kwaliteitsplan met
uitgewerkt programma:

Toepassing “Nee tenzij-principe”

Nee

Is een ontwikkeling in overeenstemming met
de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
Limburg ?
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Besluit PS

Plan en Advies wordt ter
instemming voorgelegd aan
de Parkstadraad

Besluit gemeenteraad

Literatuur
Voor de opstelling van deze intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
Limburg hebben wij gebruik gemaakt van een veelheid aan plannen, andere
documenten, en van de kennis bij in- en externe deskundigen:
●

●

●
●
●

●
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Relevante beleidstukken en regelgeving ministerie van Vrom provincie
Limburg, gemeenten en Parkstad Limburg op het vlak van wonen,
water, ruimtelijke identiteit, leefomgeving, ruimtelijk en planologisch
beleid, wonen-welzijn-zorg, sociaal-economisch beleid;
Statistisch materiaal van het CBS, E’til, de Parkstad Limburg monitor
en ander statistisch materiaal uit onderzoeken naar demografische
processen;
Visies en documentatie van relevante marktpartijen
Werkwijzen, aanpakken, interviews en excursies bij andere regio’s in
Nederland;
Interviews en overleg met in- en externe partijen, comakers en
stakeholders en intensieve werksessies met ambtenaren en bestuurders
van gemeenten en provincie;
Adviseurs als STIPO consult, Tonnaer omgevingsrecht, Thuis en
partners, Dienst landelijk Gebied (DLG), Buro 5 Maastricht, Zeg het
Helder en TAUW.

intergemeentelijke

structuurvisie

pa r k s ta d

limburg

Colofon
Bestuurlijk verantwoordelijke
Bestuurlijk verantwoordelijke was de heer Andy Dritty portefeuillehouder
Ruimte en Wonen Parkstad Limburg en wethouder Ruimtelijke ontwikkelingen,
Grondzaken en Financiën van de gemeente Landgraaf
De heer Dieudonné Akkermans voormalig burgemeester van Voerendaal en
portefeuillehouder Ruimte en Wonen Parkstad Limburg tot 1 mei 2008
Planopstelling
De intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg is opgesteld door een
kernteam dat bestond uit:
Tjibbe van der Valk (Opstelling plan, Redactie, Projectsecretaris, Projectleider
vanaf mei 2008, projectleider Planmer en programmamedewerker Ruimte
en Mobiliteit Parkstad Limburg)
Volmar Delheij (procesaansturing en programmamanager Ruimte en
Mobiliteit Parkstad Limburg)
Helga Klinkers (planning en programma-assistente Ruimte en Mobiliteit
Parkstad Limburg)
Inge Demandt (Planmer, en juridische en procedurele begeleiding en jurist
Parkstad Limburg)
Mohamed Ouarani (juridische en procedurele begeleiding en jurist gemeente
Landgraaf)
Vormgeving
Inez Delsing (communicatie-assistente Parkstad Limburg)
Verder werd medewerking verleend door:
Michiel Wauben (projectleider, teken- en illustratief werk, schrijver tot
mei 2008, senior stedenbouwkundige gemeente Landgraaf) | Joyce Daems
(kernteamlid en schrijver, stedenbouwkundige gemeente Heerlen) | Chantalle
Hensgens (kernteamlid en redactie, planologe gemeente Simpelveld) | Ton
van Mastrigt (kernteamlid en tekenwerk, onbezoldigd adviseur Parkstad
Limburg) | Chaja Heijning (procesaansturing, schrijfster en interim
programmamanager Ruimte en Mobiliteit Parkstad Limburg) | Jo Bisschops
(juridische en procedurele begeleiding en Bestuurszaken Parkstad Limburg)
Redigeren plantekst en tekenen kaarten
Selma van Mensvoort, Wesley van Rooij, Joram Donkers, Anja Rutten van
Buro 5 Maastricht | Kees-Jan Donkers van Zeg het Helder | Thei Moors en
Norbert Dickhaut van DLG
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