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1 Inleiding  

Regionaal één woningmarktprogrammering, aansluitend bij regionaal vastgesteld beleid 

De gemeenten in de Stadsregio Parkstad Limburg stellen samen een regionale woningmarktprogrammering op. De 

afgelopen tien jaar werken de regiogemeenten al samen aan een programmering, die zich aanpast aan de 

huishoudensbehoefte binnen de regio. Uitgangspunt is een regionale woningmarktprogrammering met een 

planvoorraad die zo goed mogelijk aansluit bij de marktsituatie en waaraan nog plannen kunnen worden toegevoegd, 

die van toegevoegde waarde zijn op het functioneren van de gemeentelijke en regionale woningmarkt en die 

bijdragen aan de doorstroming in de bestaande woningvoorraad.  

 

Input voor de woningmarktprogrammering vormen de volgende regionaal vastgestelde documenten:  

 Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2016)  

 Regionale Woonvisie Parkstad Limburg (2017)  

 Geactualiseerde Envelop – Herstructureringsvisie Parkstad Limburg (2018)  

 vastgestelde Regionale Woningmarktprogrammering (2013) 

 

1.1 Achtergrond  

De regio Parkstad fungeert als één woningmarkt, de woongebieden lopen zodanig in elkaar over dat 

gemeentegrenzen niet passen op die woningmarkt. Dit maakt dat afstemming over de woningmarktprogrammering 

in regio Parkstad meer nog dan in veel andere regio’s noodzakelijk is.  

 

Figuur 1 geeft de uitgaande verhuisbewegingen weer binnen de regio Parkstad Limburg. 

Gemeenten willen elkaar niet onnodig beconcurreren op de toevoeging van nieuwbouwwoningen en gezien de 

demografische transities die de komende jaren nog gaan plaatsvinden (vergrijzing, ontgroening, 

huishoudensverdunning en huishoudens afname) is het belangrijk (onnodige) desinvesteringen te voorkomen.  

 

Figuur 1: Uitgaande verhuisbewegingen binnen Regio Parkstad Limburg1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS (2017), cijfers 2011-2016. Bewerking Stec Groep (2018). 
  

                                                                    
1 In deze rapportage worden alle gemeenten in de regio Parkstad meegenomen. Per 1-1-2019 zijn de gemeenten Nuth en Onderbanken (regio 

Parkstad) en de gemeente Schinnen (niet behorende tot de regio Parkstad) gefuseerd tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. 
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Met de voorliggende regionale woningmarktprogrammering spreken de gemeenten in Parkstad Limburg uit, 

rekening te houden met elkaars belangen en te streven naar een evenwichtige woningmarkt. De regionale 

woningmarktprogrammering koppelt kwaliteit aan kwantiteit en is daarmee een belangrijk instrument voor de 

regiogemeenten. De gemeenten geven met deze regionale woningmarktprogrammering aan welke 

woningbouwprojecten het best aansluiten bij de huidige marktomstandigheden en hoe hiermee ook in de toekomst 

wordt omgegaan. Hiermee beogen de gemeenten gezamenlijk de regio Parkstad zoveel mogelijk te versterken als 

aantrekkelijke woonregio, aansluitend bij de actuele vraag en de toekomstige vraag naar woningen.  

 

1.2 Kwaliteit boven kwantiteit  

De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad staat onder druk. In delen van de regio is er sprake van een 

kwalitatieve en kwantitatieve mismatch. Tegelijkertijd heeft de regio Parkstad een goede basis voor 

marktstructurering van de woningmarkt. De afgelopen jaren zijn hier belangrijke stappen gezet in het 

‘denken als belegger/woningcorporatie‘ in de bestaande woningvoorraad. Zo is onder andere de overstap gemaakt 

van woningbouwprogrammering naar woningmarktprogrammering. Verder heeft is onder andere op niveau van Zuid-

Limburg een Structuurvisie Wonen 2016 (voortaan: SvWZL) en op niveau van de stadsregio een Regionale Woonvisie 

2017 - 2021 (voortaan: RW) vastgesteld. Het is belangrijk dat de Regionale Woningmarkt Programmering 2019-2022 

(voortaan: RWP) uitvoering geeft aan de SvWZL en de RW en ander vigerend beleid, en gemeentegrens 

overstijgende woningmarktaspecten. De SvWZL is leidend bij het toetsen van nieuwe initiatieven.  

 

Belangrijk doel van dit traject is daarom een compleet, betrouwbaar en uniform beeld van de huidige en toekomstige 

woningmarkt vraag, programmering en bouwplancapaciteit, waarbij de huidige gemeentelijke planlijsten en de 

vigerende regionale planning de primaire input vormen.  

 

Er is bij de totstandkoming van de RWP 2019-2022 meer dan in het verleden aandacht geweest voor de kwalitatieve 

kenmerken van plannen en locaties waar gemeenten idealiter woningen willen toevoegen. Als eerste zijn de 

bestaande plannen bekeken. Voldoen deze nog? Daarnaast is er bekeken of er nog woningtypen zijn, waar wel 

behoefte naar is, maar die ontbreken in de bestaande voorraad en in de vigerende programmering.  

 

Vervolgens is inzicht verkregen in het typologie woningen waaraan een groot overschot bestaat. Criteria die hierin 

een rol speelden zijn:  

 Uitbreiding of inbreiding (zo ja: welk type)  

 Zorgwoningen 

 Woningtype 

 Eigendom 

 Woningoppervlak 

 Huurprijs 

 Koopklasse  

 

Een uitgebreid overzicht van de product markt combinaties (PMC’s) is opgenomen in bijlage B.  

 

Het doel van de regionale woningmarktprogrammering is om te komen tot gewenste nieuwbouwtoevoegingen aan 

de voorraad, aansluitend bij de huidige en toekomstige kwalitatieve vraag en waar dat wenselijk is volume terug te 

brengen. Deze regionale woningmarktprogrammering is geactualiseerd. 

 

De grootste opgave in de regionale woningmarkt ligt echter in de bestaande woningvoorraad. Daarin moet zowel 

een kwaliteitsverbetering (renovatie, herstructurering en vernieuwing) als een verbetering van de match tussen vraag 

en aanbod worden aangebracht. 
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1.3 De rol van herstructurering in de regionale programmering  

De gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg stimuleren de verbetering van de bestaande 

woningvoorraad. In de Herstructureringsvisie van Parkstad en in de SvWZL zijn afspraken gemaakt over de gewenste 

transformatieopgave voor wat betreft het wonen. Op basis daarvan zijn corporaties de afgelopen jaren actief 

geweest om incourante woningen te onttrekken en daarvoor in de plaats minder woningen terug te bouwen die beter 

aansluiten bij de toekomstige behoefte en meer kwaliteit aan de woonomgeving toevoegen. Tot nu toe betekende 

dat vooral goedkope huur woning/appartementen werden gesloopt en daarvoor in de plaats een kleiner aantal 

(duurdere) woningen werd teruggebouwd.  

 

In de voorliggende programmering is extra aandacht op de combinatie van sloop én nieuwbouw (bij voorkeur 

herstructurering). In het analyseformat voor de planlijsten is het saldo (de toevoegingen minus onttrekkingen) 

inzichtelijk gemaakt. Vervolgens is dit saldo meegenomen bij de beoordeling van plannen in het afwegingskader. Het 

is daarbij belangrijk om concreet zicht op de realisatie of onttrekking op korte, middellange en lange termijn te 

krijgen, om ook goed zicht te kunnen hebben op het kunnen versnellen van goede plannen en die naar voren te halen 

in de programmering enerzijds, en het schrappen en vertragen van ongewenste plannen anderzijds. 

 

1.4 Voorzienbaarheid 

De gemeenteraden in de Stadsregio Parkstad Limburg hebben in 2011 het Structuurvisiebesluit Wonen en Retail 

vastgesteld. Dit is bekrachtigd met de vaststelling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg waarin afgesproken is 

om onbenutte woonbestemmingen uit bestaande woningbouwplannen In navolging van gemeenten in de regio 

Parkstad Limburg en in de regio Westelijke Mijnstreek – die al sinds 2011 hebben aangegeven de planvoorraad te 

reduceren en bestaande onbenutte bouwmogelijkheden uit bestemmingsplannen te schrappen – gaan alle 

gemeenten in Zuid- Limburg de harde planvoorraad tegen het licht houden, waarbij vooraf vaststaat dat dit ook 

gevolgen heeft voor delen van die harde planvoorraad. Dit betekent dat bouwmogelijkheden van één of meer 

zelfstandige woningen in bestemmingsplannen – tenzij opgenomen in een regionale woningmarktprogrammering – 

vanaf 1 januari 2017 door de gemeenteraad bij de actualisering van bestemmingsplannen worden geschrapt. 

 

De voorliggende regionale woningmarktprogrammering 2019 – 2022 is een update van de regionale 

woningmarktprogrammering uit 2013. De woningbouwplannen zijn in 2019 opnieuw getoetst aan de hand van 

markttechnische aspecten én – conform de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg – ook een volkshuisvestelijke 

aspecten. De voorzienbaarheid die in 2013 gecreëerd is voor woningbouwplannen, waarvan is afgesproken dat deze 

in de loop der tijd afgevoerd worden, blijft onverlet omdat deze concurreren met zowel andere 

woningbouwprojecten als met de bestaande woningvoorraad. De categorisering van projecten uit 2013 is te vinden in 

bijlage E. 

 

1.5 Status en actualisering 

Sinds vaststelling van de regionale woningmarktprogrammering in maart 2019 zijn er óók al nieuwe projecten aan de 

programmeringen toegevoegd, dan wel afgevoerd. Een actuele stand van zaken van de projecten van de regionale 

programmering is bij de desbetreffende gemeente op te vragen.  

 

De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft besloten om bij de BURAP de regionale 

woningmarktprogrammering te herijken in een geactualiseerde versie, die te raadplegen is via de website van de 

Stadsregio Parkstad Limburg. In een nieuwe versie zal ook het grondgebied van Schinnen worden opgenomen in de 

RWP. 
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2 Regionale woningmarktprogrammering 2019-2022 

2.1 Vigerende regionale woningmarktprogrammering als basis 

Om tot een goede actualisering van de regionale woningmarktprogrammering te komen is gestart met de vigerende 

programmering. In januari 2018 is het traject begonnen. Aan gemeenten is gevraagd om inzicht te geven in projecten 

die nog in de planning staan, en welke plannen al gerealiseerd zijn en afgevoerd kunnen worden van de 

programmering. Bij de uitvraag is specifiek gevraagd naar de kwalitatieve kenmerken van een plan. Daarnaast is in 

navolging op de Regionale Woonvisie de ontwikkeling van de doelgroepen per gemeente in kaart gebracht met de 

bijbehorende woonvoorkeur. Vervolgens zijn de woningbouwprojecten gekoppeld op grond van vigerend beleid. Dit 

heeft geresulteerd in een visueel overzicht van de beoordeling van de woningbouwplannen. In september en oktober 

2018 vonden de bestuurlijk-ambtelijke consultatierondes plaats, om de resultaten van deze exercitie te bespreken. 

Hierbij is gesproken over de algemene lijn waarbij iedereen onderkent dat het noodzakelijk is om van markttechnisch 

minder aantrekkelijke plannen afstand te nemen ten faveure van markttechnisch relatief goede plannen. Dit is tevens 

de basis onder het afwegingskader behorend bij de woningmarktprogrammering. Er zijn in deze programmering 

geen plannen geschrapt.  

 

2.2 Woningmarktopgave 

De actualisering van de regionale woningmarktprogrammering wordt opgesteld op het niveau van gemeenten. Per 

gemeente is de opgave bepaald op basis van de Progneff 2017 huishoudensprognose op gemeenteniveau, de aanpak 

van leegstand boven de frictieleegstand (2%) en de netto ontwikkeling van de woningvoorraad aan de hand van 

harde plannen (de toevoegingen minus onttrekkingen). Dit resulteert in een opgave per gemeente, zie onderstaande 

tabel (stand november 2018). 

 

 Huishoudensontwikkeling  
2018-2028 

Aanpak leegstand boven 
frictieleegstand (2%) 

Saldo nieuwbouw (harde 
plannen: toevoegingen – 
onttrekkingen) 

Opgave  

Parkstad Limburg -3.860 tot -3.910 -2.380 2.240 -8.480 tot -8.530 

Brunssum -300 tot -320 -160 245 -705 tot -725 

Heerlen -1.770 tot -1.820 -930 1.100 -3.800 tot -3.850 

Kerkrade -1.240 tot -1.290 -870 375 -2.485 tot -2.535 

Landgraaf -240 tot -260 -170 95 -505 tot -525 

Nuth  -50 tot -60 -40 255 -345 tot -365 

Onderbanken 0 tot 10 -30 95 -115 tot -125 

Simpelveld  -160 tot -180 -120 15           -295 tot -315  

Voerendaal  -90 tot -100 -60 65 -215 tot -225 

* in figuren telkens afgerond op vijftallen of tientallen.  
 
De RWP is een instrument dat aansluit op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Om een up-to-date 

woningmarktprogrammering weer te geven, wordt de regionale woningmarktprogrammering minimaal elk jaar in de 

meest actuele versie op de website van de Stadsregio Parkstad Limburg geplaatst. 

 

2.3 Woningbehoefte 

Vervolgens is de woningbehoefte per gemeente en in de regio onderzocht, vanuit een benadering waarin gekeken is 

naar welke doelgroepen de komende 10 jaar groeien en welke doelgroepen de komende 10 jaar krimpen, op basis 

van de Progneff 2017 huishoudensprognose. Er worden grofweg 20 soorten doelgroepen onderscheiden, op basis van 

de huishoudenskenmerken, de woonvoorkeur en het inkomen. Het volledige doelgroepenoverzicht is te vinden in 

bijlage D. 
  



7 
 

De doelgroepen die in Parkstad het meest groeien zijn alleenstaanden en stellen van 65 jaar en ouder. Dit zijn 7.370 

tot 7.420 huishoudens. Grofweg tweederde van deze 65-plussers heeft een laag inkomen en een derde een midden 

tot hoog inkomen. Deze hebben voornamelijk een suburbaan of stedelijke woonkeur. De doelgroepen die het meeste 

krimpen zijn alleenstaanden en stellen van 35 tot 64 jaar en gezinnen. Dit betreft in totaal 11.260 tot 11.310 

huishoudens. Voor de regio Parkstad Limburg wordt tot 2028 in totaal een afname van -3.860 tot -3.910 huishoudens 

verwacht. 

 

De ontwikkeling van doelgroepen is doorvertaald in de productmarktcombinaties die hierbij horen. Daarna is 

gekeken naar de bestaande voorraad. Vervolgens is gekeken welke PMC’s en in welke aantallen dan nog dienen te 

worden toegevoegd en van welke woningtypen er overschotten ontstaan. 
  

 Ontwikkeling doelgroepen Regio Parkstad Limburg  

Ontwikkeling 
doelgroepen 
2018-2028 

Doelgroepen (groei)  Kenmerken  Voorkeur 
woonmilieu 

Inkomen Aantal 
huishoudens  

Suburbane Senioren Alleenstaanden en 
stellen 65 jaar en 
ouder 

Suburbaan Laag 3.440 tot 3.490 

Ruim(t)egenieters / zilveren 
rand 

Alleenstaanden en 
stellen 65 jaar en 
ouder 

Suburbaan Midden en 
hoog 

1.690 tot 1.740  

Oudere eenvoud stedelijk Alleenstaanden en 
stellen 65 jaar en 
ouder 

Stedelijk Laag 1.600 tot 1.650  

Stedelijk genieten Alleenstaanden en 
stellen 65 jaar en 
ouder 

Stedelijk Midden en 
hoog 

450 tot 470  

Landelijke luxe  Alleenstaanden en 
stellen 65 jaar en 
ouder 

Landelijk Midden en 
hoog 

90 tot 100  

 Subtotaal 7.370 tot 7.420  
 

Doelgroepen (krimp)  Kenmerken  Voorkeur 
woonmilieu 

Inkomen Aantal 
huishoudens  

Woonerf Welgestelden Alleenstaanden en 
stellen 35 - 64 jaar 

Suburbaan Midden en 
hoog 

 -  

Jong geleerd, oud gedaan 
(voortbordurend op vroeg 
volwassen) 

Alleenstaanden en 
stellen 35 - 64 jaar 

Suburbaan Laag  -  

Ruimtezoekers voor de 
kinderen / Ruimte en Gemak 

Gezinnen Suburbaan Hoog  -  

KISS (klein inkomen, stedelijke 
setting) 

Alleenstaanden en 
stellen 35 - 64 jaar 

Stedelijk Laag -  

Midlife, Mid-City Alleenstaanden en 
stellen 35 - 64 jaar 

Stedelijk Midden en 
hoog 

-  

 Subtotaal Groei 7.370 tot 7.420 

 Subtotaal Krimp -11.260 tot -
11.310 

 Eindtotaal  -3.860 tot -3.910 
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Voor de regio Parkstad betreft de vraag met name huurwoningen, vooral levensloopbestendige huurwoningen / 

huurappartementen met lift. In beperkte mate is er ook vraag naar levensloopbestendige woningen in de koopsector 

tussen de 200.000 en de 250.000 euro. De overschotten treden met name op in de koopsector. 

 

2.4 De analyse van de bestaande plannen 

Om de bestaande plannen te kunnen analyseren is een analyseformat2 gemaakt, met veel kwalitatieve indicatoren, 

om overzicht te krijgen van de beschikbare plangegevens. In deze regionale woningmarktprogrammering zijn die 

harde en zachte woningbouwplannen (en onttrekkingen) opgenomen, die ook in de reeds vigerende programmering 

stonden en de plannen die door een besluit van de Bestuurscommissie aan die vigerende programmering zijn 

toegevoegd3. Het gaat daarbij in principe om plannen die nog niet (volledig) gerealiseerd zijn. Ook éénpitters staan 

op deze lijst, maar in een apart overzicht en alleen indien deze al in de vigerende programmering waren opgenomen. 

Plannen waarbij er alleen maar onttrekkingen hebben plaatsgevonden zijn apart opgenomen in de planlijst.  

 

De projecten op de planlijsten zijn vanuit een markttechnisch perspectief voornamelijk op kwaliteit getoetst door 

middel van het Kwalitatief Afwegingskader. Dit heeft geresulteerd in een planscore. Daarnaast is beoordeeld of het 

plan in een kwetsbare buurt ligt of niet. Bepaalde projecten zijn juist voorzien in kwetsbare wijken om daar de situatie 

te verbeteren.  

 

2.5 De projectlijsten  

In de projectlijsten4 staat de belangrijkste informatie van plannen uit het analyseformat, waaronder de indicatoren 

waaraan scores zijn toegekend, en of het plan in een kwetsbare wijk ligt. In de planlijsten is tevens vermeld of 

plannen zijn toegevoegd met toepassing van de voorwaarden van de SvWZL en of daarbij compensatieplicht van 

toepassing was. Daarnaast wordt het absolute saldo van een plan weergegeven: het aantal toe te voegen woningen 

minus het aantal onttrekkingen. Tot slot wordt hier ook aangegeven of het om een herstructureringsplan gaat.  

                                                                    
2 In het format is alle beschikbare informatie over een plan opgenomen. Wegens de omvang van het analyseformat is deze niet opgenomen in dit 
rapport. Het format geldt echter als onderlegger voor de analyse. De input in het analyseformat is door de gemeenten aangedragen. 
3 Het gaat alleen om reguliere woningen, dus niet om intramurale zorg of onzelfstandige studenteneenheden. 
4 De planlijsten bevatten de informatie uit de analyseformats. 

Ontwikkeling PMC’s Regio Parkstad Limburg  

Ontwikkeling 
PMC's  
2018-2028 

Woningtype (groei)  Prijsklasse  Aantal woningen  

Levensloopbestendige 
woning/appartement huur met 
lift  

< Aftoppingsgrens     1.340 tot 1.390  

> € 720     1.050 tot 1.100  

< Liberalisatiegrens        670 tot 700 

Levensloopbestendige 
woning/appartement koop met 
lift  

€ 200 - 250.000           330 tot 350 

Grondgebonden huur > 80m²  > € 720       240 tot 260 

Subtotaal 4.380 tot 4.430 

 

Woningtype (krimp) Prijsklasse  Aantal woningen  

Grondgebonden koop > 120m²  € 150 - 200.000 - 

Grondgebonden koop < 120m²  < € 150.000 - 

Grondgebonden koop > 120m²  € 200 - 250.000 - 

Grondgebonden huur > 80m²  <  Aftoppingsgrens - 

Grondgebonden koop < 120m²  € 150 - 200.000 - 

Subtotaal            -8.250 tot  -
8.300 
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2.6 Planscores  

Bij het beoordelen van plannen is eerst onderscheid gemaakt tussen de verschillende typologieën woningen in het 

plan om zo per woningtype een oordeel te kunnen geven. Sommigen onderdelen van een plan kunnen kwalitatief 

goed zijn en anderen delen van dat zelfde plan  of in mindere mate. 

 

 

Plannen die uit meerdere typologieën woningen bestaan, zijn opgedeeld in subcategorieën. Op deze manier worden 

verschillende woningtypen in een plan onderscheiden. Per plan zijn scores toegekend aan diverse indicatoren. Deze 

worden hierna nader toegelicht. 

 

Aspecen / indicatoren  Toelichting  Oordeel  Bron 

1. Uitbreiding?  
 

Hier  wordt de ligging van het 
plan beoordeeld: als het plan 
buiten BSG ligt gaat het om 
uitbreiding.  

 Ja: - 2 

 Nee: 0 

Format  

2. Inbreiding? Zo ja: wat 
voor type inbreiding? 

Hier wordt de ligging van het 
plan beoordeeld: als het plan 
binnen BSG ligt gaat het om 
inbreiding. Daarbij worden vier 
verschillende soorten  
onderscheiden.  

 Ja: reguliere inbreiding: 0 

 Ja: herbestemming van bestaande 
bebouwing: +1 

 Ja: herbestemming van een 
rijksmonument: +2 

 Ja: inbreiding op een rotte plek: +2 

 Nee: 0  

Format  

3. Is er behoefte aan het 
plan (op basis van de 
woonvisie)? 
 

Hier wordt gekeken of er 
behoefte is aan het 
woningbouwplan op basis van 
het woningtype, 
woonoppervlak,  prijsklasse en 
de ligging van de woningen in 
een plan.  

 Nee: onttrekken van het betreffende 
segment = -2  

 Consolideren (beperkt toevoegen / 
onttrekken) = 0 

 Ja: gewenste toevoeging in het segment 
= +2 

Regionale 
woonvisie 
Parkstad 
Limburg 
2017-2021. 
Zie voorbeeld 
bijlage B.  

4. Is er behoefte aan het 
plan (op basis van de 
doelgroepontwikkeling)? 

Hier wordt de behoefte, 
gebaseerd op de 
huishoudensprognose in 
combinatie met 
woonvoorkeuren, 
gefoncronteerd met het 
woningtype in een plan.  

 Sluit niet aan op behoefte:  -2 

 Behoefte neutraal: 0 

 Sluit aan op behoefte: +2 
 

Progneff 
2017, 
WoON2015 

5. Gebiedstypologie c.q. 
woonmilieu 

Hier worden scores toegekend 
aan het woonmilieu waarin een 
woningbouwplan ligt, op basis 
van de drie hoofdmilieus in 
Zuid-Limburg. 

 Landelijk: -2 

 Suburbaan: 0 

 Centrum (ook van kernen): +2 

Woonmilieus 
in Zuid-
Limburg 
(2015) 

6. Zorg?  
 

Hier worden zorgwoningen in 
een plan gescoord, conform de 
aangepaste definitie van 
zorgwoningen.  

 Ja: +2  

 Nee: 0 

Aanpassen 
definitie 
zorgwoning 
conform 
SvWZL (17-
05-2018).  
 

7. Verdunning?  
 

De som (het saldo) van het 
aantal woningen die worden 
toegevoegd en die worden 
onttrokken. 

 Saldo < 0: +2 

 Saldo > 0: -2 

Format 

Score totaal Hier zijn alle scores van het plan bij elkaar opgeteld.  
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Toelichting op de indicatoren  

Hier volgt nog een extra toelichting op de indicatoren en aspecten die bij de beoordeling van de plannen in de 

programmering zijn toegepast. Bij het toekennen van de scores is als uitgangspunt de structuurvisie wonen Zuid-

Limburg (SvWZL, 2016) gehanteerd.  

 

Uitbreiding?  

Als het plan binnen bestaand stedelijk (aaneengesloten bebouwd) gebied ligt gaat het om inbreiding. Als het plan 

buiten bestaand stedelijk gebied ligt gaat het om uitbreiding. In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere 

omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: 

‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 

detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en 

infrastructuur’. 

 

Inbreiding? Zo ja: wat voor type inbreiding? 

Uitsluitend nieuwe woningen realiseren in bestaand bebouwd gebied versterkt de bestaande verzorgingsstructuur 

(winkels, voorzieningen, et cetera). Wanneer er sprake is van inbreiding, wordt onderscheid gemaakt tussen vier 

verschillende types: regulier, met herbestemming van bestaand vastgoed, met herbestemming van een 

rijksmonument of met inbreiding op een zogenaamde “rotte plek”. 

 

Reguliere inbreiding 

Reguliere inbreiding wordt neutraal beoordeeld aangezien het toevoegen van woningen binnen het bestaand gebied 

meer wenselijk is dan het toevoegen van woningen buiten bestaand bebouwd gebied. Uitgangspunt blijft dat het 

uitbreiden van woonbestemmingen, zonder daarbij een woning te onttrekken, niet langer wenselijk is gezien de 

onbalans in vraag en aanbod op de woningmarkt.  

 

Herbestemming van bestaande bebouwing 

De herbestemming van bestaande bebouwing wordt positief beoordeeld. Aangezien bij herbestemming van de 

bestaande bebouwing gebruik wordt gemaakt van een gebouw dat er al is wordt dit als positief beoordeeld. Op deze 

manier wordt leegstand of nieuwbouw voorkomen. Uitgangspunt blijft wel dat het de woningmarkt niet onevenredig 

mag ontwrichten.  

 

Herbestemming van een rijksmonument 

Er is prioriteit voor herbestemming van rijksmonumenten. Het gaat om gebouwen of andere objecten die om hun 

nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn te 

vinden in het monumentenregister5. 

 

Inbreiding op een rotte plek 

Er is sprake van een rotte plek wanneer een of meer langdurig leegstaande panden of onbebouwde plekken 

(“gaten”), in een verloederde toestand verkeren en een verstorende visuele aanblik in het straatbeeld veroorzaken 

met als gevolg dat deze plek een negatieve invloed uitoefent op de leefomgeving. Inbreiding op een rotte plek wordt 

dus positief beoordeeld. Inbreiding op een rotte plek biedt de kans om een impuls aan een gebied te geven en een 

verstorende visuele aanblik te voorkomen of te verhelpen.  

  
  

                                                                    
5 https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister  

https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister
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Is er behoefte aan het plan (op basis van de woonvisie) 

In de regionale woonvisie Parkstad Limburg is vastgesteld dat er naast een afnemende kwantitatieve behoefte 

sprake is van een kwalitatieve verschuiving van de vraag. Dit is per gemeente weergegeven in een tabel (zie bijlage 

C), waarbij de beoordeling is gemaakt aan de hand van het woningtype, woonoppervlak, de prijsklasse en de ligging 

van een woning. Per plan wordt beoordeeld of er behoefte is volgens de regionale en de lokale woonvisie van die 

gemeente op basis van de kwalitatieve kenmerken van het plan. 

 

Is er behoefte aan het plan (op basis van de doelgroepenontwikkeling) 

Per doelgroep wordt beoordeeld of er behoefte is aan bepaalde woningen aan de hand van de huishoudensgroei in 

combinatie met hoe mensen nu wonen en hoe mensen willen wonen. Hiervoor is eerst de huishoudensgroei bepaald, 

waarbij inwoners zijn verdeeld naar verschillende doelgroepen, op basis van de voorkeur voor een woonmilieu, hun 

inkomen en leeftijd. 

 

Vervolgens is per gemeente bepaald hoeveel panden in elk woonmilieu beschikbaar zijn. Deze informatie is daarna 

geconfronteerd met de ontwikkeling van de omvang van de verschillende doelgroepen (op basis van Progneff 2017). 

Om vervolgens de opgave te bepalen is voor de nieuwe doelgroepen vastgesteld hoe ze nu wonen (t.b.v. sloop bij 

krimp) en wat de woonvoorkeuren zijn van de doelgroepen (t.b.v. nieuwbouw bij groei). Door de krimp en groei per 

doelgroep per type met elkaar te verrekenen kom je tot de kwalitatieve opgave per gemeente.  

 

Zo kan per gemeente worden bepaald hoeveel vraag er is vanuit een doelgroep en hoe zich dit verhoudt tot het 

bestaande aanbod, zoals bijvoorbeeld ‘jong urbaan, laag budget’ naar een bepaalde woning (ingedeeld naar 

kwalitatieve kenmerken). En andersom, kun je nu zien per woningtype, op basis van kwalitatieve kenmerken, zoals 

bijvoorbeeld ‘grondgebonden huur tot 80m² tot aftoppingsgrens’, of er vraag is naar dit type woningen.  

 

Op basis van de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen in een gemeente, wordt op grond van de behoeften 

van de inwoners aan welk type woningen behoefte is.  

 

Gebiedstypologie c.q. woonmilieu 

Het aantal huishoudens in Zuid-Limburg neemt niet alleen af, maar tegelijkertijd is er sprake van vergrijzing en 

ontgroening (jongeren trekken weg). De spreiding van ontgroening en vergrijzing is verschillend per wijk of kern: met 

name de landelijke woonsfeer ‘ontgroent’ en ‘vergrijst’ bovengemiddeld. In Parkstad is de vergrijzing en ontgroening 

al een feit. Dat betekent ook dat in deze regio de vergrijzing niet meer zo sterk toeneemt als in de rest van Zuid-

Limburg. In de structuurvisie wonen Zuid-Limburg (SvWZL, 2016) wordt de cruciale rol die steden spelen in de 

aantrekkingskracht van de gehele regio benadrukt. Om een unieke regio met aantrekkelijke woonmilieus te zijn en te 

blijven is er een omslag nodig naar meer evenwicht tussen vraag en aanbod, meer kwaliteit en meer 

vraaggerichtheid. Om goede beleidsmatige keuzes te kunnen maken is een beoordeling van de woonmilieus nodig, 

zowel van de huidige kwaliteiten als van de ontwikkelingen. 

 

Er zijn in Zuid-Limburg grofweg drie woonsferen te onderscheiden: stedelijk, landelijk en suburbaan. Bij de plannen 

wordt gekeken in welke van de volgende drie woonmilieus deze liggen:  

 

Landelijk  

De omvang van de vraag naar landelijke woonmilieus is vrijwel stabiel. In de landelijke woonsfeer moet worden 

ingezet op kwaliteitsverbetering door vernieuwing en renovatie.  
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Suburbaan  

In de suburbane woonsfeer is er een groot kwantitatief overschot aan woningen. Dit neemt gestaag toe tot 2040. 

Echter de aantrekkelijkheid van deze suburbane woonmilieus is vrij divers:  

 Het woonmilieu ‘ruim opgezet wonen’ is zeer aantrekkelijk en houdt een relatief grote marktvraag;  

 In suburbane woonmilieus in de landelijke woonsfeer neemt de marktvraag langzaam af;  

 In buitenwijken, tuindorpen/mijnkolonies en de suburbaan aan te merken stadswijken in Parkstad Limburg is er 

sprake van een substantieel aanbodoverschot, dat vanaf ongeveer 2025 tot 2040 steeds verder zal toenemen.  

Centrum (ook in kernen)  

Met name in Heerlen wordt de stedelijke woonsfeer gezien als een kansrijke locatie. Kwantitatieve toevoeging van 

woningen – boven de kwantitatieve behoefte - leidt echter tot een hogere transformatieopgave elders in de eigen en 

in de andere gemeenten en is niet gewenst. Bij toevoegingen heeft gestructureerde concentratie van de nog 

mogelijke nieuwbouw in de (sub)stedelijke centra en in de (grotere) kernen de voorkeur en verdunning dient 

voornamelijk in de buitenwijken en aan de randen plaats te vinden. Dit leidt tot sterke centra.  

 

Zorg  

Zorgwoningen hebben in de structuurvisie Wonen Zuid Limburg (SvWZL, 2016) bijzondere aandacht. Voor het 

toevoegen van dit typologie woningen zijn onder bepaalde condities ruimere mogelijkheden gecreëerd.  

 

Verdunning 

Zoals beschreven in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg moeten nieuwe woningbouwinitiatieven worden 

gecompenseerd door onttrekkingen (of door het inleveren van plancapaciteit elders). Bij verdunning wordt gekeken 

naar het saldo (toevoegingen minus onttrekkingen) van een project. Verdunning (saldo kleiner dan 0) wordt positief 

beoordeeld. 

 

2.7 Confrontatie behoefte en plancapaciteit  

In deze paragraaf worden vraag en plancapaciteit6 geconfronteerd. Allereerst zijn de plannen en bekende 

reservecapaciteit weergegeven in onderstaande figuur. Uit onderstaande figuur blijkt dat er in harde plannen circa 

3.080 woningen zijn opgenomen en circa 835 onttrekkingen. Hieruit volgt een Saldo nieuwbouw van circa 2.240 

woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
6 Exclusief selectie eenpitters Voerendaal, Heerlen en Brunssum 
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Vervolgens kan het saldo nieuwbouw worden afgezet tegen de additionele vraag die er is aan de hand van de 

huishoudensontwikkelingen in Regio Parkstad Limburg om tot komen tot een behoeftesaldo. Dit is uiteengezet in 

onderstaande figuur. Als gevolg van een negatieve huishoudensontwikkeling van circa  

-3.915 huishoudens komt het behoeftesaldo uit op ongeveer -6.155 woningen. Dat betekent dat de uitvoering van 

alle harde plannen (de toevoegingen en onttrekkingen), in combinatie met een negatieve huishoudensgroei, leidt tot 

een blijvende negatieve vraag naar woningen ofwel een overschot. Er kan echter wel een kwalitatieve vraag naar 

woningen zijn. Wanneer er nog de wens is om (kwalitatief) goede woningbouwplannen toe te voegen, moet er 

gesaldeerd worden om te voorkomen dat er extra woningen leeg komen te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot is berekend hoeveel woningen zouden moeten worden onttrokken om bestaande leegstand boven 

frictieniveau (2%) aan te pakken7. Dit aantal is in onderstaande figuur weergegeven en verrekend met het 

behoeftesaldo uit voorgaande figuur. Hieruit volgt een totaal behoeftesaldo van circa -8.535. 

 

 

                                                                    
7 Op basis van enveloppen herstructureringsvisie Parkstad Limburg 

2.240 
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leegstand)

Reductie leegstand boven 2%

Saldo behoefte totaal
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3 Resultaat, conclusies en aanbevelingen  

3.1 Planlijsten op hoofdlijn 

In totaal zijn er zo’n 3.890 woningen opgenomen in ‘reguliere plannen’8 in bijlage F zijn deze plannen per gemeente in 

lijsten weergegeven met het totaal aantal toe te voegen woningen per plan en een waardering van de plannen in een 

kwadrant. In de paragraaf hierna worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven op het niveau van de regio 

Parkstad. 

 

3.2 Conclusies en aanbevelingen  

In de onderstaande tabel staat een compact overzicht van de plannen gescoord naar de markttechnische 

aantrekkelijkheid van het woningtype in het plan, en gescoord naar kwetsbare en niet kwetsbare buurten. De scores 

zijn gebaseerd op woningmarkttechnische en volkshuisvestelijke grondslagen. Er kunnen ook andere redenen zijn 

om een plan niet uit te voeren.  

 

Wat opvalt is dat het leeuwendeel van de nieuwbouwplannen wordt ontwikkeld in niet-kwetsbare buurten zoals 

herstructuringswijken. In totaal gaat het om plannen voor circa 2.600 woningen. 

 Ruim 890 woningen in de niet-kwetsbare buurten beschikken nu al over een aantrekkelijk woningtype, 

aansluitend bij de verwachte toekomstige vraag. Deze plannen worden beoordeeld als zeer kansrijk en 

toekomstgericht, gezien de toekomstige vraag en het complementaire karakter van het plan.  

 Van nog eens circa 1.710 woningen is de ligging gunstig (in niet-kwetsbare buurten), maar is de PMC niet sterk. 

Hierbij is het advies de samenstelling van het programma meer te laten aansluiten bij de toekomstige 

woningbehoefte. De thans beoogde PMC’s zitten dan in segmenten waarop in de toekomst een overaanbod 

wordt verwachten in de betreffende gemeente. Dit kan negatieve effecten hebben op de 

doorstromingsmogelijkheden in de bestaande woningmarkt en daarnaast leegstand met zich meebrengen in 

minder aantrekkelijke woningen in de bestaande voorraad. Hier zijn kans voor herprogrammering.  

 

Daarnaast is onderscheid gemaakt naar PMC’s in kwetsbare buurten. In totaal gaat het om plannen voor ruim 1.170 

woningen. Het advies is goed na te denken of deze woningen vanuit het oogpunt van het toekomstig functioneren 

van de woningmarkt toegevoegd dienen te worden. Er zijn situaties denkbaar waarbij het goed is te overwegen of 

het plan niet beter elders gebouwd kan worden. Soms zijn hier (zeer) goede argumenten om het plan juist wel te 

realiseren. 

 Het gaat om circa 670 woningen in aantrekkelijke PMC’s. Belangrijk is in te zetten op deze plannen in een 

geconcentreerde vorm en in deze gebieden de woningbouwontwikkelingen niet te veel te versnipperen, om zo 

ervoor te zorgen dat de buurt daadwerkelijk een nieuwe impuls krijgt als gevolg van de herontwikkeling. In 

andere situaties (met kleinschalige plannen en/of plannen die weinig samenhang vertonen met de 

herstructureringsaanpak) is het soms beter de realisatie van het plan te heroverwegen.  

 Daarnaast gaat het om plannen voor circa 500 woningen waarvan de PMC’s vanuit een toekomstig woningmarkt 

perspectief beneden gemiddeld aantrekkelijk zijn. Deze plannen kunnen echter heel belangrijk zijn voor de 

herstructurering van kwetsbare buurten, en het bereiken van een structurele verbetering. Dat betekent dat er 

omstandigheden denkbaar zijn waarom afgeweken kan of moet worden van de PMC’s met de meeste 

toekomstwaarde. Bijvoorbeeld omdat het gaat om woningbouwplannen in gebieden met een beschermde 

status, zoals voormalige mijnwerkerskoloniën, In dit type project zijn er over het algemeen beperkingen in het 

woningtype en de wijze waarop tot herontwikkeling gekomen kan worden. In deze gebieden is het verstandig 

                                                                    
8 Exclusief particuliere plannen met één woning (éénpitters) zoals in aparte tabellen opgenomen in bijlage D. 
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om zeer zorgvuldig te zijn in de planvorming, om ongewenste neveneffecten op de woningmarkt als geheel te 

voorkomen.   

 

 

De inzichten van de analyse kunnen gebruikt worden als handvat bij de afwegingen rondom de lokale woningmarkt 

programmering. Daarnaast is het voorstel om de resultaten van de analyse te bespreken met belanghebbenden, 

zoals initiatiefnemers van plannen waaronder woningcorporaties en projectontwikkelaars.  

Tot slot is belangrijk bij het onttrekken van woningen in te zetten op woningtypen waarvan overschotten ontstaan. 

De analyse biedt hiertoe aanknopingspunten. 

   
PMC 
hoog, 
buurt 
kwetsb. 

PMC laag, 
buurt 
kwetsb. 

PMC hoog, 
buurt 
‘grensgeval’ 

PMC laag, 
buurt 
‘grensgeval’ 

PMC hoog, 
buurt niet 
kwetsb. 

PMC laag, 
buurt niet 
kwetsb. 

Totaal 

Brunssum 148 48 
  

327 296 819 

Heerlen 260 185 46 79 302 920 1.792 

Kerkrade 259 266 
  

1 27 553 

Landgraaf 
    

79 105 184 

Nuth 
    

42 231 273 

Onderbanken 
    

57 60 117 

Voerendaal 
    

54 13 67 

Simpelveld  
    

29 59 88 

Totaal 667 499 46 79 891 1.711 3.893 
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Bijlage A: Taken 

Monitoren: regionale taak 

Monitoring is het bijhouden van de voortgang van woningbouwplannen. De voortgang van de 

regionale woningmarktprogrammering wordt jaarlijks gemonitord op basis van de gerealiseerde sloop 

en nieuwbouw. Dit wordt digitaal geregistreerd in het Plancapaciteit Monitor Limburg. 

Daarbij vinden er jaarlijks gesprekken plaats met de Parkstadgemeenten om inzicht te krijgen in de 

voortgang van de projecten. Daarnaast zal gemonitord worden hoe de programmering zich als gevolg van 

toevoegingen aan die programmering, ontwikkeld. Zo worden plannen toegevoegd met inzet van plancapaciteit van 

andere plannen. Uitgangspunt daarbij is, dat goede plannen mogelijk worden gemaakt door ongewenste plannen te 

schrappen. Aan dat schrappen zijn ook weer voorwaarden verbonden. Vandaar, dat voortgangsbewaking essentieel 

is voor een accuraat overzicht. 

 

De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering wordt 2 keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

Informeren: regionale én gemeentelijke taak 

De Parkstadgemeenten informeren het Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad 

Limburg één keer per jaar over de genomen acties tijdens de (in)formele monitor. Daarnaast worden tussentijdse 

wijzigingen in planning of het vervallen van projecten schriftelijk (per mail of brief) doorgegeven aan Stadsregio 

Parkstad Limburg. 
 

Wijzigen programmering: regionale taak 

De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg kan zelfstandig en op 

verzoek van de gemeenten besluiten om de programmering te wijzigen voor wat betreft de verwijdering van plannen 

uit de programmering, dan wel toevoeging van nieuwe projecten. Toevoegingen moeten dan voldoen aan de 

gestelde voorwaarden. Een gemotiveerd verzoek wordt door een gemeente ingediend bij de Bestuurscommissie 

Wonen en Herstructurering, waarna toetsing en besluitvorming plaatsvindt. 
 

Toetsen: gemeentelijke én regionale taak 

De Parkstadgemeenten die plannen willen opvoeren op de programmering, toetsen projecten aan lokaal (bijv. de 

ruimtelijke afweging) én regionaal beleid. Vervolgens motiveren zij schriftelijk hun verzoek om een nieuw project op 

te voeren. Vervolgens wordt dit door de Stadsregio Parkstad Limburg getoetst aan de regionale uitgangspunten en 

wordt een advies voor de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering in procedure gebracht. 

 

Doorwerking naar bestemmingsplannen 

Gemeenten hebben de taak om de gevolgen van de regionale woningmarktprogrammering juridisch 

juist in de bestemmingsplannen te verwerken. De gemeenteraden zijn bevoegd om bestemmingsplannen vast te 

stellen. 
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Bijlage B: PMC’s overzicht  

Overzicht van alle PMC’s  

Om een goede afweging tussen projecten te kunnen maken, is het belangrijk om zoveel mogelijk specifieke informatie per 

project te hebben. Daarbij hebben wij de volgende PMC’s gebruikt:  

 
Product-marktcombinaties  

1 Grondgebonden huur (niet levensloopgeschikt) < 80m² onder de aftoppingsgrens 

2 Grondgebonden huur (niet levensloopgeschikt) < 80m² tot de liberalisatiegrens 

3 Grondgebonden huur (niet levensloopgeschikt) < 80m² meer dan €720 p/m 

4 Grondgebonden huur (niet levensloopgeschikt) > 80m² onder de aftoppingsgrens 

5 Grondgebonden huur (niet levensloopgeschikt) > 80m² tot de liberalisatiegrens 

6 Grondgebonden huur (niet levensloopgeschikt) > 80m² meer dan €720 p/m 

7 Appartement huur (niet levensloopgeschikt) < 80m² onder de aftoppingsgrens 

8 Appartement huur (niet levensloopgeschikt) < 80m² tot de liberalisatiegrens 

9 Appartement huur (niet levensloopgeschikt) < 80m² meer dan €720 p/m 

10 Appartement huur (niet levensloopgeschikt) > 80m² onder de aftoppingsgrens 

11 Appartement huur (niet levensloopgeschikt) > 80m² tot de liberalisatiegrens 

12 Appartement huur (niet levensloopgeschikt) > 80m² meer dan €720 p/m 

13 Levensloopgeschikt huur < 120m² onder de aftoppingsgrens 

14 Levensloopgeschikt huur < 120m² tot de liberalisatiegrens 

15 Levensloopgeschikt huur < 120m² meer dan €720 p/m 

16 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) < 120m² tot €150.000 

17 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) < 120m² € 150.000 tot €200.000 

18 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) < 120m² € 200.000 tot €250.000 

19 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) < 120m² € 250.000 tot €300.000 

20 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) < 120m² € 300.000 tot €350.000 

21 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) < 120m² vanaf € 350.000 

22 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) > 120m² tot €150.000 

23 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) > 120m² € 150.000 tot €200.000 

24 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) > 120m² € 200.000 tot €250.000 

25 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) > 120m² € 250.000 tot €300.000 

26 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) > 120m² € 300.000 tot €350.000 

27 Grondgebonden koop (niet levensloopgeschikt) > 120m² vanaf € 350.000 

28 Appartement koop (niet levensloopgeschikt) > 80m² tot €150.000 

29 Appartement koop (niet levensloopgeschikt) > 80m² € 150.000 tot €200.000 

30 Appartement koop (niet levensloopgeschikt) > 80m² € 200.000 tot €250.000 

31 Appartement koop (niet levensloopgeschikt) > 80m² € 250.000 tot €300.000 

32 Appartement koop (niet levensloopgeschikt) > 80m² € 300.000 tot €350.000 

33 Appartement koop (niet levensloopgeschikt) > 80m² vanaf € 350.000 

34 Levensloopgeschikt koop < 120m² tot €150.000 

35 Levensloopgeschikt koop < 120m² € 150.000 tot €200.000 

36 Levensloopgeschikt koop < 120m² € 200.000 tot €250.000 

37 Levensloopgeschikt koop < 120m² € 250.000 tot €300.000 

38 Levensloopgeschikt koop < 120m² € 300.000 tot €350.000 

39 Levensloopgeschikt koop < 120m² vanaf € 350.000 

 

Bovenstaande indeling sluit aan op de regionale woonvisie en de daarin op hoofdlijnen benoemde behoefte aan woning 

(sub)typen. 
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Bijlage C: Kwalitatieve behoefte  

Hierna zijn de bestaande inzichten in de kwalitatieve behoefte aan koop- en huurwoningen weergegeven zoals opgenomen 

in de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021. Deze zijn uitgesplitst in een huur- en een kooptabel. De kleuren 

geven aan of er nog extra behoefte is (groen), de vraag redelijk stabiel is (geel) of dat er sprake is van afnemende behoefte 

(rood). 
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Bijlage D: Planlijst 21 maart 2019 
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Gemeente Brunssum 

 

Nr. Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

1,2 Het Ei (1) Past. Savelbergstraat 81 28 

3 Locatie Brunnahal e.o. 38 0 

4 Locatie St. Jozefschool 27 0 

5, 19, 
20, 21 

Masterplan Treebeek 113 165 

6 Locatie voormalige bakkerij Erkens 21 0 

7 Kennedylaan 10 10 

8 Stadhouderstraat 4 40 

9 Herstructureringsproject 
Rumpenerstraat  

35 25 

10,11 Herstructureringsproject Oude Egge 138 138 

12 Tarcisiusschool / Gregoriuslaan 20 0 

14 Poorterstraat 15 0 

15 Poortgebouw Pr. Hendrikln / Dorpstr. 32 1 

16 Lindeplein 43 0 

17 Vijverpark/Kerkeveld 14 18 

18 Handelstraat 31 90 

23 Emmaterrein Woonvlek II 85 0 

26 Vervangende nieuwbouw Bexhoes 32 0 

27 Terborchstraat 10 0 

28 vm. GTD-terrein e.o. 45 0 

TOTAAL 794 515 
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Eenpitters Brunssum 

 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

Haefland 30 1 0 

Raadhuisstraat 11-13 1 0 

Haefland 24 1 0 

Veendrick 1 0 

Dorpstraat 3a 1 0 

TOTAAL 5 5 
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Gemeente Heerlen 

 

Nr. Plan Resterende 
nieuwbouw 

Resterend te 
onttrekken 

29 Stationsstraat 24 0 

30 Schinkelkwadrant (Zuid) 158 0 

31,32 Kruisstraat 80 6 0 

33 Theo Thijssenschool 25 0 

34 Pannesjop 35 0 

35 Dr. Jaegerstraat / Bekkerveld (HTS) 60 0 

36 Spoorsingel 60 0 

37 Litscherboord 10 0 

38 Groeve gebieden 25 0 

39,40,41,42,43, 
44,45,46,47,48 

Stationsgebied / Maankwartier 67 0 

49 Bouwplan Sporthuis Diana en sloop de 
Wieer 

40 0 

50,51 Nicolaas Beetstraat  65 0 

52,53 Residence Parkstad (St. Franciscusweg / 
Molenberglaan) 

7 0 

54 Schandelerboord / Parkheuvel 36 0 

55,56 Vossepark 39 0 

57,58 Grasbroek Midden  80 0 

60,61,62,63 Businesscase Hoensbroek – Aldenhofpark 
– uitvoering Aldenhof (2) 

78 0 

64 Overbroek Fase 3+4  33 0 

65 Burgemeester Slanghenstraat 11 0 

66 Litscherveld 15 0 

67 Hoogveld 341 0 

68 Parc Imstenrade 175 0 

69 Locatie Heisterberg / Aldenhofpark 2 0 

70 Heerlerheide Centrum/Deelgebied 6 / 
Magistraat 

32 0 

181 Gebiedsontwikkeling Heerlen centrum 
overig 

42 0 

182 Palemig West 65 0 

TOTAAL 1.531 0 
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Eenpitters Heerlen 

 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

Kavel Valkenburgerweg 1 0 

Particulier Heerlen vml. Talmaschool 1 0 

TOTAAL 2 0 
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Gemeente Kerkrade 

 

Nr. Plan Resterende nieuwbouw Resterend te 
onttrekken 

72 Park Heilust 25 0 

183 Overig Heilust 24 0 

73 Erensteinerveld 30 0 

74,75,76,77 Grachterheide (Heidsjerpark) fase 
2b 

42 0 

78 Grachterstraat, voormalige 
basisschool 

14 0 

80 Hoofdstraat-Marktstraat (3e fase 
plan Markstraat) 

15 0 

82 Klooster Pannesheide  
(kloosterpand) 

40 0 

83,84,85 Kloosterpark Pannesheide 
(grondgebonden woningen) 

25 0 

87,88,89,90 Marktstraat-Einderstraat fase 3 68 0 

91 Niersprinkstraat (leeg 
kantoorgebouw) 

45 0 

92 Pand Zegel 11 0 

93,94 Panoramaplan Laura  16 0 

95 Past. Theelenstraat / Kremerstraat 6 0 

97 Rector Thomasstraat Haanrade 8 0 

98 Rolduckerstraat 3 0 

100 St. Rochusstraat  7 0 

101,102 Superlocal (Super Circular Estate) 130 0 

103 Superlocal gemeentelijk deel 20 0 

104 Veldhofstraat AVIA Tankstation 10 0 

 Erensteinerveld 45 0 

 Holzkuil 220 0 

 Reserve plancapaciteit 
SUPERLOCAL 

95 0 

 AVIA Tankstation fase 3 5 0 

 Grachterheide fase 3 29 0 

TOTAAL 933 0 
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Eenpitters Kerkrade 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

Akerstraat 106 1 Financiele compensatie 

Heistraat 76 1 1 

Kapelweg 12 1 Financiele compensatie 

Markt 37a 1 Financiele compensatie 

Marktstraat 33H 1 Financiele compensatie 

Putstraat 26a 1 Financiele compensatie 

Op de Knip 1  

Pasthoor Theelenstraat (kavels) 1  

TOTAAL 8  

 
Intramurale zorg Kerkrade 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

Heistraat 76 (ZZP3+) 20 0 

TOTAAL 20 0 
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Gemeente Landgraaf 

 

Nr. Plan Resterende 
nieuwbouw 

Resterend te 
onttrekken 

105,106,107 Bousberg 59 0 

 Bousberg 8 0 

108 Heiveld; 
Maximastraat/Gatestraat/Caeciliahof 

18 0 

110 Abdissenbosch 22 60 

111 Burg. Beckersstraat 6 41 

112 Clausstraat 6 8 

113 Curacaostraat/Sabastraat 8 0 

114 Europaweg/Churchillstraat 20 36 

116 Hompertsweg / Sabastraat 11 11 

117 Johan Frisostraat 4 8 

118,119 Kasteelcomplex Strijthagen 1 0 

120 Locatie Mosmuller, Hoogstraat 3 0 

121 Nieuwenhagerheidestraat 10 14 

 RKONS Fase 2 12 0 

TOTAAL 190 178 

 

 

Eenpitters Landgraaf 

 

Plan Resterende 
nieuwbouw 

Resterend te 
onttrekken 

Particulieren / eenpitters Landgraaf  14 0 

Groenstraat 128 (a) 1 0 

Groenstraat 128 (b) 1 0 

Vogelzankweg 1 0 

Locatie Muziekschool (Chinees restaurant) 1 0 

Bibliotheek Nieuwenhagen 1 0 

Groenstraat 128 (b) 1 0 

TOTAAL 20 0 
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Gemeente Beekdaelen – onderdeel Nuth 

 

Nr. Plan Resterende 
nieuwbouw 

Resterend te 
onttrekken 

123 Beekerbaan 27 0 

124,125,126,127,128,129, 
130 

Centrum III  90 0 

131 Centrum IV 10 0 

132 De Eijken 28 0 

133 Grijzegrubben-Schils  4 0 

134,135 Hoofdstraat nr 84  5 0 

136 Loc. Tan Vaesrade 38 0 

137 Mgr. Brulstraat 18 0 

138 Panhuys 10 12 

139 Rimili Raadhuisstraat 
Hulsberg 

3 0 

140 Soons Hoofdstraat 47 1 0 

141 Swier 77 1 0 

142 Vml. Postkantoor Nuth 
(hoek Nuinhofstraat -Wilh. 
Str.)  

10 0 

143 WU-bestemmingen binnen 
de gemeente  

5 0 

144 Bongerd 3 1 0 

146 Kamp (nabij De Horsel) 12 0 

147 Locatie Mavo op de Bies 4 0 

 Hunnecum 3 0 

TOTAAL 270 12 
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Eenpitters Nuth 

 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

kern Nuth: Eijkenderweg tussen 62 en 70 
(2), Uitleggersweg achter nr. 6 (2), hoek 
Bavostraat (2) 

6 0 

kern Vaesrade: Vaserade 107 1 0 

kern Schimmert: De Kling 5, Hoofdstraat 
19, Holswiejeweg, Klein Haasdal  

4 0 

kern Hulsberg: Wijnandsraderweg 28, 
Diepestraat 45 

2 0 

kern Wijnandsrade: Swierderkerkweg 6  1 0 

Vaesrade tussen 9 en 15 1 0 

Trichterstraat 21 1 0 

Vaesrade naast 109 1 0 

Schoolstraat 6 en 6a samenvoeging 1 0 

TOTAAL 18 0 
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Gemeente Beekdaelen – onderdeel Onderbanken 

 

Nr. Plan Resterende nieuwbouw Resterend te 
onttrekken 

149 Belboom 3 0 

151 Masterplan Woningen vml. 
Rabobank 

18 3 

154,155,156 Masterplan kleine kernen, Zacht 
plan 

40 0 

157 Masterplan Diederen  15 0 

158 Masterplan Schatkist 7 0 

159 Opsplitsing 5 0 

160 Kloosterlaan 11 en 13 4 2 

161 Masterplan Mewissen 22 0 

162 Masterplan Tweesprong 1 0 

TOTAAL 115 5 
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Eenpitters Onderbanken 

 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

Particulieren / eenpitters Schinveld (1) 0 5 

Particulieren / eenpitters Schinveld (2) 4 1 

Particulieren / eenpitters Schinveld (3) 4 0 

Particulieren / eenpitters Schinveld (4) 4 0 

Particulieren / eenpitters Schinveld (5) 4 0 

Particulieren / eenpitters Schinveld (6) 4 0 

Particulieren / eenpitters Jabeek (1) 0 1 

Particulieren / eenpitters Jabeek (2) 1 0 

Particulieren / eenpitters Jabeek (3) 1 0 

Particulieren / eenpitters Jabeek (4) 1 0 

Particulieren / eenpitters Jabeek (5) 1 0 

Particulieren / eenpitters Bingelrade (1) 1 0 

Particulieren / eenpitters Bingelrade (2) 1 0 

Particulieren / eenpitters Bingelrade (3) 1 0 

Particulieren / eenpitters Bingelrade (4) 1 0 

Particulieren / eenpitters Merkelbeek (1) 1 0 

Particulieren / eenpitters Merkelbeek (2) 1 0 

Roermolen 1 (Jabeek) 1 0 

Raadhuisstraat (Merkelbeek) 1 0 

TOTAAL 32 7 
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Gemeente Beekdaelen – onderdeel Schinnen 

 
Ten tijde van de opstelling van deze Regionale Woningmarktprogrammering, was de fusie van de gemeenten Nuth, 

Onderbanken en Schinnen nog niet voltooid. De gemeente Beekdaelen heeft voor het grondgebied van de 

voormalige gemeente Schinnen een afzonderlijke programmering opgesteld. Op deze plek wordt dan ook volstaan 

met een verwijzing naar betreffende uitwerking van het onderdeel Schinnen.  
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Gemeente Simpelveld 

 

*Plan scoort goed vanwege PMC en locatie, in de praktijk minder geschikt voor woningbouw vanwege 

locatiespecifieke belemmeringen. **gaat om zorgwoningen in een Rijksmonument. 

 

Eenpitters Simpelveld 

 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te 
onttrekken 

Simpelveld Broek 17 1 0 

Dr. Ottenstraat 1 0 

Dr. Poelsplein  3 0 

Gillisenstraat (VORm) 1 0 

Molsberg naast 54 1 0 

Nr. Plan Resterende nieuwbouw Resterend te 
onttrekken 

163 Centrumplan fase 2 (1) 25 0 

 Centrumplan fase 2 (2) 19 0 

164 Groene boord (vrije kavels) 2 0 

169 Groene boord 20 0 

165 Herstructurering de Baan 2 5 

168 Rode put* 5 0 

170 Hoeve Heihof** 8 0 

171 Irmstraat 25-27 1 0 

172 Kloosterstraat 70 10 0 

 Brede school/Henneberg 7 0 

TOTAAL 103 5 
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Oude Molsbergerweg naast 10 1 0 

Oude Molsbergerweg naast 18 1 0 

Pleistraat 10 en 10a  2 2 

Rolduckerweg 37 / Molsberg 3 3 0 

Schilterstraat 1 (binnenplanse 
bestemmingswijziging) 

1 0 

Stationsstraat 27d 1 0 

Stationsstraat bij 43 1 0 

St. Remigiusstraat 2 1 0 

Vroenhofstraat 9 1 0 

Dr. Nolensstraat 33 1 0 

Molenweg ongenummerd  1 0 

Vlengendaal 87 (RvR) 1 0 

Locatie Tienbaan 1 0 

TOTAAL 21 2 

 

  
Zorgwoningen 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

Meander Zorgcentrum* 36 0 

TOTAAL 36 0 

 

*Het betreft een kwalitatieve transformatie van de huidige locatie met op termijn een herpositionering van 

gelijkwaardige zorgwoningen binnen de gemeente Simpelveld. Zorgwoningen kunnen niet worden gereserveerd om 

in te zetten als compensatie voor reguliere woningbouwinitiatieven. Voor initiatieven voor nieuwe zorgwoningen 

geldt de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. 
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Gemeente Voerendaal 

 

Nr. Plan Resterende nieuwbouw Resterend te 
onttrekken 

 LG/HPG 3 0 

174 Overheek fase 4 5 0 

175 Klimmenderstraat Eussen 18 0 

176 Eenpitters / Particulieren Overheek 
Klimmen 

3 0 

177 Kerk Kunrade / Zorghuis OLV 26 0 

178 Houtstraat - Dr. Poelsstraat 8 0 

179 Raadhuisplein 3 (Mogelijke 
inbreidingslocaties) 

1 0 

180 Hogeweg 77 (Mogelijke 
inbreidingslocaties) 

1 0 

TOTAAL 62 0 

 

 

 

Eenpitters Voerendaal 

 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

Particulieren/ eenpitters Voerendaal 
Voerendaal (directe bouwtitels) 

3 0 

TOTAAL 3 0 
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Overige eenpitters Voerendaal* 

 

Plan Aantal 

PM 

*vindt nog afstemming over plaats. 

 

Tijdelijke woningen Voerendaal 

 

Plan Resterende nieuwbouw Resterend te onttrekken 

Retersbekerweg 14 1 Na 10 jaar 

TOTAAL 1  
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Bijlage E: Planlijst en categorisering RWP 2013 / actualisatie 2015  

Categorie 1: herstructureringsprojecten 

Woningbouwprojecten, met een netto toevoeging kleiner dan 0, zoals herstructureringsprojecten en businesscases. Deze 

projecten worden niet meegenomen in het afwegingskader aangezien er geen uitbreiding van het aantal woningen in de 

bestaande woningvoorraad plaatsvindt. 

 

Categorie 2: Goede projecten. 

Hieronder vallen de bestaande woningbouwprojecten, met een netto toevoeging groter dan 0, die volgens het 

afwegingskader een bovengemiddeld goede locatie en een goede productmarktcombinatie hebben. Het leidende principe 

bij deze projecten stelt dat er behoefte is aan de productmarktcombinatie en de locatie vanuit een marktperspectief heel 

aantrekkelijk is. Deze pareltjes zouden met voorrang tot ontwikkeling moeten worden gebracht. Wel moet er voor gewaakt 

worden dat teveel van deze projecten de markt kan verzadigen. De toevoegingen voortkomend uit deze categorie 

projecten moeten op het niveau van woongebieden wel voldoen aan de gestelde uitgangspunten in de Envelop 2012-2020. 

 

Categorie 3: De juiste plek verdient de juiste woning. 

Woningbouwprojecten, met een netto toevoeging groter dan 0, die wél een goede locatie bevatten, maar geen goed 

product bevatten vallen onder categorie 3.  Deze woningbouwprojecten hebben wel een aantrekkelijke locatie, maar er is 

geen behoefte aan de betreffende productmarktcombinatie. Deze projecten zouden op termijn tot ontwikkeling kunnen 

komen mits de product-markt-combinatie wordt aangepast. De toevoegingen voortkomend uit deze categorie projecten 

moeten op het niveau van woongebieden wel voldoen aan de gestelde uitgangspunten in de Envelop 2012-2020. 

 

Categorie 4: Toevoegen, maar tegelijk slopen is essentieel 

Dit zijn projecten waarvan de PMC voldoen aan de vraag in dat deelgebied, maar waarbij de markttechnische situatie het 

niet toelaat om het project tot ontwikkeling te laten brengen. Met andere woorden; deze projecten zouden alleen 

gerealiseerd moeten worden als de toevoeging ook wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld sloop van minimaal hetzelfde 

aantal woningen. Voorwaarde voor realisatie van deze projecten is compensatie van de toevoegingen door middel van 

sloop. De toevoegingen voortkomend uit deze categorie projecten moeten op het niveau van woongebieden wel voldoen 

aan de gestelde uitgangspunten in de Envelop 2012-2020. 

 

Categorie 5: Te veel concurrentie 

Dit zijn projecten die qua productmarktcombinatie niet goed scoren en tevens in een gebied liggen waar markttechnisch 

geen vraag is. Deze projecten concurreren zowel met andere woningbouwprojecten als met de bestaande woningvoorraad. 

Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk van deze projecten in de loop der tijd afgevoerd worden, onder meer met 

toepassing van het Structuurvisiebesluit. De gemeenteraad is het bevoegd gezag om het woonbeleid en de regionale 

woningmarktprogrammering juridisch te verankeren in de bestemmingsplannen 
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Categorie 6: Studentenhuisvesting 

Woningbouwplannen conform paragraaf 2.3.9. Dit betreft plannen voor woningen voor studentenhuisvesting. Deze 

woningen zijn alléén toegankelijk voor studenten. 

 

Categorie 7: Wonen met een zorglabel 

Deze categorie betreft plannen voor woningen, die uitsluitend toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag en -

indicatie.  

 

Categorie 8: Herbestemming 

Woningenbouwplannen die conform de uitgangspunten van paragraaf 3.5. aan de woningmarktprogrammering worden 

toegevoegd. 

 

Categorie 0: Éénpitters 

Voor de categorie éénpitters geldt dat deze niet zijn meegenomen in het afwegingskader. Daarom zijn deze in een aparte 

categorie opgenomen. Het betreft hier de bij gemeenten bekende éénpitters. In algemene zin (zie paragraaf 2.3.3) geldt 

een uitstervingsbeleid voor bouwmogelijkheden voor éénpitters.  
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Bijlage F: Projectenlijst Regionale Woningmarktprogrammering 2015-2016 



Toevoeging Onttrekking Realisaties

(verwacht) in 2014

Businesscase Brunssum-Centrum-Noord 

CENTRUM: Lindeplein - Het Ei - Poorterstraat - Rumpenerbeemden - Händelstraat - 

Poortgebouw Pr. Hendriklaan/Dorpstraat - Vijverpark/Kerkeveld - Loc. St. Jozefschool - 

Loc. Brunnahal e.o.

NOORD: Kennedylaan - Marshallstraat - Stadhouderstraat - Europalaan (Regentessestr. 

2-80) - Europalaan (Bexhoes) - Europalaan (Leenheerstr. 1-79) - Europalaan 

(Leenheerstr. 81-203) - Europalaan (Europalaan 1-135) 

CENTRUM: 

08991231 + 

08991234 + 

08991233 + 

08991222 + 

08991229 + 

08991206 + 

08991232 + 

08991214 + 

08991219 

NOORD: 

08991315 + 

08991310 + 

08991312 + 

08991311 + 

08991307 + 

08991308 + 

08991309 + 

08991313

388 551 Brunssum Centrum, Brunssum Brunssum 1

Mettebos 8991314 0 36 Egge, Brunssum-Centrum-Noord Brunssum 1

Masterplan Treebeek 8991105 162 180 Treebeek, Brunssum-West Brunssum 1

Mayflower (Allée 11) 8991316 0 1 Amstenraderveld, Brunssum-West Brunssum 1

Trittbach en Bouwbergstraat NIEUW 4 6 Trichterweg, Brunssum-West (sloop Bouwbergstr.-Oost)Brunssum 1

Ruijsdaelstraat NIEUW 6 6 Ruijsdaelstraat, Brunssum-Zuid-Oost Brunssum 1

Meezenbroek/Mesdagstraat/Govert Flinkcstraat 9170109 15 0 Mesdagstraat/ Govert Flinckstraat, Heerlen-Stad Heerlen 1

Meezenbroek/Plan onbekend 9170149 18 44 Rembrandtstraat, Heerlen-Stad (MSP) Heerlen 1

Schaesbergveld 9170151 90 0 Limburgiastraat, Heerlen-Stad (MSP) Heerlen 1

Kasteellaan 9170148 12 14 Kassteellaan, Heerlen-Stad Heerlen 1

Aurora GMS Zuid 9170147 0 70 Spoorsingel, Heerlen-Stad Heerlen 1

Nicolaas Beetstraat * 9170125 65 0 Nicolaas Beetstraat, Heerlen-Stad Heerlen 1

Passart: Plataanpl. + Acaciastraat 9170320 10 11 Plataanstraat, Heerlerheide Heerlen 1

Litscherboord* 9170309 10 0 Litscherboord, Heerlerheide Heerlen 1

Heksenberg 9170416 40 0 Heksenberg, Heerlerheide Heerlen 1

Businesscase Hoensbroek-Aldenhofpark - Uitvoering Aldenhof 9170413 96 0 230 Aldenhofpark, Hoensbroek Heerlen 1

Businesscase Hoensbroek-Aldenhofpark - Overige afspraken*** 9170414 0 355 Hoensbroek Heerlen 1

Hoensbroek centrum 9170219 34 81 Hoensbroek Centrum, Hoensbroek Heerlen 1

Centrumplan, Gem. prioriteit** 9280503 66 31 Kerkrade Centrum, Kerkrade-Oost Kerkrade 1

Maria Gorettikerk, Vrije Academie** 9280520 39 9 Maria Goretttiplein, Kerkrade-Oost Kerkrade 1

Hoogbouwflats Bleijerheide 9280505 220 400 Bleijerheide, Kerkrade Oost Kerkrade 1

Burgemeester Dohmenplein 9280701 26 48 Burgemeester Dohmenplein, Kerkrade-Noord Kerkrade 1

Holtskuilenstraat 9280702 10 0 Holtskuilenstraat, Kerkrade-Noord Kerkrade 1

Op de Bossen* 9280705 13 0 Op de Bossen, Kerkrade-Noord Kerkrade 1

Businesscase Kerkrade-West - Heilust 9280605 47 85 Heilust, Kerkrade-West Kerkrade 1

Locht (sloop i.h.k.v. Buitenring) 9280737 0 11 Gracht, Kerkrade West Kerkrade 1

Hamstraat (sloop i.h.k.v. Buitenring) 9280738 0 10 Gracht, Kerkrade West Kerkrade 1

Businesscase Nieuwenhagen - Lichtenberg

8820901 + 

08821008 + 

08821009 + 

08821010 + 

08821011 +

NIEUW TE 

CODEREN 114 170 87 sloop Nieuwenhagen, Landgraaf Landgraaf 1

Lotersbergweg 8820803 14 0 Lotersbergweg, Schaesberg, Landgraaf Landgraaf 1

Achter de Haesen 8820802 0 0 40 sloop is gerealiseerdAchter de Haesen, Schaesberg, Landgraaf Landgraaf 1

Achter den Winkel Fase 3* 8820801 65 0 Onderste Scheydt, Prickenscheydt en Bovenscheydt, Schaesberg, LandgraafLandgraaf 1

Projectenlijst Regionale Woningmarktprogrammering 2015-2016
- 16 juli 2015 - 

Projectnaam Plancode (E,til)

gepland per 1-1-2015

Locatie Gemeente Categorie
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Kasteelcomplex Strijthagen en sloop Steenkruis NIEUW 4 2 Schaesberg, Landgraaf Landgraaf 1

Businesscase Ubach over Worms (incl. Centrumplan+School Rimburg) 

8821001 + 

08821005 + 

NIEUW TE 

CODEREN 120 248 12 sloop gerealiseerd in 2015Ubach over Worms Landgraaf 1

Rode Put/Ptr. Damiaanstraat (1)* 9651505 6 0 Pater Damiaanstraat, Simpelveld Simpelveld 1

Rode Put: herstructurering (2) 9651526 9 14 Rode Put, Simpelveld Simpelveld 1

De Baan: Herstructurering 9651527 2 5 De Baan, Bocholtz Simpelveld 1

Minnegardsweg 9861427 22 10 Minnegardsweg, Ubachsberg Voerendaal 1

Tenelenweg, Laurentiusplein, Vicentiusstraat 9861428 51 68 Tenelenweg, Laurentiusplein,Vicentiusstr Voerendaal 1

Amstenraderveld/Bresa 8991103 4 0 Trichterweg, Brunssum-West Brunssum 2

Emmaterrein/EmmaWoonvlek ll 8991101 128 0 Emmaweg, Brunssum-West Brunssum 2

B-plan Erkens 8991306 21 0 Bouwbergstraat, Brunssum-Zuid-Oost Brunssum 2

Stationsgebied/Maankwartier 9170009 125 0 Stationsplein, Parkstad-Centrum Heerlen 2

Klompstraat 25 9170410 0 0 6 toev + 1 onttr Klompstraat 25, Parkstad-Centrum Heerlen 2

Stationsstraat 9170010 24 0 Stationsstraat, Parkstad-Centrum Heerlen 2

Schinkelkwadrant (Zuid) 9170006 30 0 schinkelstraat, Parkstad-Centrum Heerlen 2

Rector Driessenweg 9170005 100 0 Rector Driessenweg, Parkstad-Centrum Heerlen 2

Gasthuisstraat 9170017 0 0 14 toev + 2 onttr Gastshuisstraat, Parkstad-Centrum Heerlen 2

Bouwplan Sporthuis Diana en sloop de Wieer NIEUW 40 36 Parkstad-Centrum (toev.) en Heerlerheide (sloop) Heerlen 2

Residence Parkstad (St. Fraciscusweg/Molenberglaan) 9170124 7 0 Molenberglaan, Heerlen-Stad Heerlen 2

Schandelerboord/Parkheuvel  ??? 36 0 Van Limburg Stirumstraat, GMS, Heerlen-Stad Heerlen 2

Vossepark 9170141 53 0 Dr. Nolenslaan, Heerlen-Stad Heerlen 2

S. Lohmanstraat 9170156 12 0 S. Lohmanstraat, Heerlen-Stad Heerlen 2

De Viersprong 9170133 18 0 Schimmelpennickstraat, Heerlen-Stad Heerlen 2

Dr. Jaegerstraat/Bekkerveld (HTS)
09170115 + 

9170116 60 0 dr. Jaegerstraat, Bekkerveld, Heerlen-Stad Heerlen 2

Voormalige kerk Sittarderweg 9170135 0 0 28 Sittarderweg, GMS, Heerlen-Stad Heerlen 2

Palemig West 9170127 68 0 Onderstestraat, Heerlen-Stad Heerlen 2

Middengebied 9510008 6 0 Dorpstraat, Nuth Nuth 2

Pingerweg 9510027 3 0 Pingerweg, Nuth Nuth 2

Grijzegrubben-Schils 9510045 4 1 Grijzegrubben, Nuth Nuth 2

Locatie Mavo op de Bies 9510032 4 0 Op de Bies, Schimmert Nuth 2

Beekerbaan 9510039 42 0 Beekerbaan, Schimmert Nuth 2

De Viersprong 9510035 4 0 kruisstraat/Remigiusstraat, Schimmert Nuth 2

Hoofdstraat (nr 84) 9510026 5 1 Schimmert Nuth 2

Centrum lll 9510014 96 0 Schimmert Nuth 2

Parc Hoenshof/Locatie Lippertz 9861425 10 1 Hoensweg, Voerendaal Voerendaal 2

Clermontstraat GEEN CODE 3 0 Clermontstraat, Voerendaal Voerendaal 2

Houtstraat- Dr. Poelsstraat 9861414 25 0 Klimmen Voerendaal 2

Dammerich 9861405 17 0 Wachtendonkstraat, Voerendaal Voerendaal 2

Kapelhof (inclusief boerderij) 9861409 11 0 Kapelhof, Voerendaal Voerendaal 2

In gen Hunsch Fase 3 9861418 2 0 Ubachsberg Voerendaal 2

Overheek Fase 4 9861413 16 0 Overheek, Klimmen, Voerendaal 2

Terborchstraat 8991303 4 0 Terborchstraat, Brunssum-Zuid-Oost Brunssum 3

Tarcisius(school)/Gregoriuslaan 8991305 40 0 Gregoriuslaan, Brunssum-Zuid-oost Brunssum 3

Kruisstraat 9170411 5 0 Kruisstraat, Parkstad-Centrum Heerlen 3

Spoorsingel --> Verplaatst van cat 1 naar cat 3 ivm splitsing 9170008 60 0 Spoorsingel, Heerlen-Stad Heerlen 3

Grasbroek Midden 9170110 80 0 Aurora, Heerlen-Stad Heerlen 3

Hoek Benzenraderweg - Dr. Jaegerstraat 9170102 7 5 Benzenraderweg, Heerlen-Stad Heerlen 3

Burrettestraat e.o. Dobbelsteijnstr. en Dobbelsteijnstr./Vignonstr. 9170104 15 4 Burrettestraat, Heerlen-Stad Heerlen 3

Panoramaplan Laura 9280706 26 0 Gadiotstraat, Kerkrade-Noord Kerkrade 3

De Eijken 9510006 28 0 De Eijken, Nuth Nuth 3

Op de Kamp 9510011 12 0 Kamp, Nuth Nuth 3

Loc. Tan Vaesrade 9510020 44 0 Vaesrade Nuth 3

Postkantoor Nuth (Nuinhofstraat -zacht-) 9510010 10 0 Hoek Nuinhofstraat/Wilhelminastr. Centrum Nuth Nuth 3

Centrum lV 9510031 10 0 Schimmert Nuth 3

Soons Hoofdstraat (Zacht) 9510056 6 4 Schimmert Nuth 3

Mgr. Brulstraat 9510002 18 3 Hulsberg Nuth 3

ECN 9510007 14 4 Nuth Nuth 3
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Grooten 9861416 5 0 Klimmen Voerendaal 3

Hogeweg-Keerberg 9861401 1 0 Hogeweg, Voerendaal Voerendaal 3

Kernplan fase II 9861408 13 0 Voerendaal Voerendaal 3

Woonzorgboerderij Curfs 9861422 9 0 Ransdaal Voerendaal 3

Hoogveld 9170402 341 0 Hoogveldlaan, Heerlerbaan Heerlen 4

Litscherveld 9170310 24 0 Huisbergerstraat/Schelsberg, Heerlerheide Heerlen 4

Rector Thomasstraat 9280729 8 0 Haanrade, Kerkrade-Noord Kerkrade 4

Holzkuil 9280709 220 0 Tichelstraat, Kerkrade-Noord Kerkrade 4

Belboom 8810009 5 0 Schinveld Onderbanken 4

Masterplan kleine kernen, Zacht plan 8810001 40 0 Jabeek, Bingelrade Onderbanken 4

B-plan GTD terrein 8991205 45 0 Bloemwillig, Brunssum-Centrum-Noord Brunssum 5

Parkplan Emma-Akerstraat-Noord/Kouvenderstraat 9170210 14 0 Akerstraat Noord/ Kouvenderstraat, Hoensbroek Heerlen 5

Sleinadastraat 9170412 5 0 Sleinadastraat, Hoensbroek Heerlen 5

Overbroek Fase 3+4 9170212 81 0 Prinsenstraat/Overbroekerstraat, Hoensbroek Heerlen 5

Gebrookerplein 9170206 21 0 Gebrookerplein, Hoensbroek Heerlen 5

In 't Wier/ Gemeentelager 9170207 53 0 Prof. Tinbergenlaan, Hoensbroek Heerlen 5

Populierenhof 9170213 3 0 Populierenhof/Terhoevenerweg, Hoensbroek Heerlen 5

Burgermeester Slanghenstraat 9170203 12 0 Burgermeester Slanghenstraat, Hoensbroek Heerlen 5

Parc Imstenrade 9170406 175 0 Heerlerbaan Heerlen 5

Heerlerheide Centrum/Deelgebied 6 9170308 25 0 Magistraat, Heerlerheide Heerlen 5

Groeve Gebieden 9170319 25 0 Elandstraat, Heerlerheide Heerlen 5

Veldhofstraat 46-50 9280707 17 13 Veldhofstraat, Eygelshoven, Kerkrade-Noord Kerkrade 5

Veldhofstraat AVIA tankstation 9280711 10 0 Veldhofstraat, Eygelshoven, Kerkrade-Noord Kerkrade 5

Past. Theelenstraat 9280616 8 0 Past. Theeleenstraat, Kerkrade-West Kerkrade 5

Pand Zegel 9280615 11 0 Hoek Akerstraat/Kleingraverstraat, Kerkrade-West Kerkrade 5

AVIA tankstation Drievogelstraat 9280610 5 0 Drievogelstraat, Kerkrade-West Kerkrade 5

Grachterheide Fase 2a restant 9280602 8 0 Locht, Kerkrade-West Kerkrade 5

Grachterheide Fase 2b 9280602 49 0 Locht, Kerkrade-West Kerkrade 5

Heerlenersteenweg - Kaalheidersteenweg 9280612 14 0 Heerlenersteenweg, Kerkrade-West Kerkrade 5

Op de Knip 9280614 16 0 Op de Knip, Kerkrade-West Kerkrade 5

Grachterheide 3e Fase 9280602 29 0 Locht, Kerkrade-West Kerkrade 5

Marktstraat/Markstraat-Eindstraat 9280508 68 0 Marktstraat-Einderstraat, Kerkrade-Oost Kerkrade 5

Niersprinkstraat 9280525 45 0 Niersprinkstraat, Kerkrade-Oost Kerkrade 5

Rolduckerstraat 9280530 7 0 Rolduckerstraat, Kerkrade-Oost Kerkrade 5

Afbouw Hoofdstraat 9280520 15 0 Hoofdstraat, Kerkrade-Oost Kerkrade 5

Kloosterpark Pannesheide 9280506 32 0 Kant, Kerkrade-Oost Kerkrade 5

De Dormig 8821007 0 0 60 De Dormig, Schaesberg Landgraaf 5

RKONS fase 1&2 8820810 20 0 Willem-ll laan, Schaesberg Landgraaf 5

Bousberg 8820807 77 0 Boomweg, Kakert, Schaesberg Landgraaf 5

Masterplan Schinveld 8810010 60 20 Schinveld Onderbanken 5

Gasthof 9651509 10 0 Gasthof, Bocholtz Simpelveld 5

Groene boord (kavels) 9651508 7 0 Groene Boord, Bocholtz Simpelveld 5

Groene boord (ontwikkelaar) 9651508 20 0 Groene Boord, Bocholtz Simpelveld 5

Brede school/Hennebergstraat 9651504 7 0 Hennebergstraat, Simpelveld Simpelveld 5

Centrumplan '2e fase' 9651502 44 0 Markt, Simpelveld Simpelveld 5

Koopmanshuis NIEUW 56 0 Coriovallumstraat, Parkstad-Centrum Heerlen 6

Klooster Pannesheide NIEUW 120 0 Kant, Kerkrade-Oost Kerkrade 6

Klimmenderstraat Eussen  --> LET OP CODE DUBBEL GEBRUIKT!!! 9861426 16 0 Klimmen Voerendaal 7

Tegelstraat/Grachtstraat 8991209 1 0 Tegelstraat/Grachtstraat, Brunssum-Centrum-Noord Brunssum 0

Particulieren/ eenpitters Heerlen GEEN CODE 1 0 Valkenburgerweg, Heerlen-Stad Heerlen 0

Locatie Heisterberg /Aldenhofparkt NIEUW 2 0 Aldenhofpark, Hoensbroek Heerlen 0

Particulieren/ eenpitters Landgraaf 8821006 16 0 Diverse plekken (directe bouwtitels) Landgraaf 0

Locatie Muziekschool (Chinees restaurant) 8821012 1 0 Streperplein, Schaesberg Landgraaf 0

Particulieren/ eenpitters Nuth
GEEN CODE / 

DIVERS 17 1 Nuth Nuth 0

WU-Bestemmingen binnen de gemeente 9510041 5 0 Hulsberg, Nuth, Schimmert Nuth 0
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Stationsstraat 30**** NIEUW 3 3 Stationsstraat 30, Nuth Nuth 0

Grijzegrubben 37 (Bedrijfswoning) NIEUW 1 0 Grijzegrubben 37, Nuth Nuth 0

Particulieren/ eenpitters Onderbanken

8810003 + 

08810005 + 

08810006 + ??? 36 0 Onderbanken Onderbanken 0

Opsplitsing 8810011 + ??? 5 1 Schinveld Onderbanken 0

Particulieren/ eenpitters Simpelveld 

9651520 + 

09651521 + 

09651524 + 

09651525 + 

09651522 + ??? 20 1 Simpelveld Simpelveld 0

Particulieren/ eenpitters Bocholtz 
9651516 + 

09651518 + ??? 6 0 Bocholtz Simpelveld 0

Locatie Tienbaan (bedrijfswoning) NIEUW 1 0 Tienbaan, Bocholtz Simpelveld 0

Particulieren/ eenpitters Voerendaal 

--> LET OP CODE DUBBEL GEBRUIKT!!!

9861426 + 

09861417 + 

09861419 + 

09861420 3 0 Voerendaal (directe bouwtitels) Voerendaal 0

*sloop heeft reeds in verleden plaatsgevonden

**sloop betreft vastgelegde compensatie besluit Parkstadbestuur d.d. 24 april 2013, resterende sloop wordt door gemeente uitgewerkt

***businesscase  Hoensbroek opgenomen afspraak in SOK van 585 sloop t/m 2016, nieuwbouw moet nog worden ingevuld

****planologische onttrekking bedrijfswoningen t.b.v. appartementen

NB: Onderdeel 'Plancode E,til' wordt na vaststelling ingevuld. Dit betreft de codering van plannen volgens systeem van E,til t.b.v. monitoring.
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