
Voortgangsbrief Wonen en Herstructurering - zomer 2022 

Beste relatie, 

Het is inmiddels traditie, dat u jaarlijks u een voortgangsbrief over het programma Wonen en Herstructurering 

van de Stadsregio Parkstad Limburg van ons ontvangt. Ook dit jaar wordt u op deze wijze geïnformeerd over 

belangrijke resultaten die we samen met u en andere partners boeken en over belangrijke ontwikkelingen en 

mijlpalen. Denk daarbij aan de nieuwe bevindingen over de woningmarkt uit het nieuwe 

Woonbehoefteonderzoek en aan ingrepen en acties die in het kader van het thema Wonen en Leefbaarheid uit 

de Regio Deal van Parkstad Limburg en van het Volkshuisvestingsfonds hebben plaatsgevonden. Daarnaast 

ontvangt u informatie over de grote stappen die zijn gezet in de uitvoering van afspraken met corporaties, 

huurdersorganisaties, gemeenten, marktpartijen, provincie en het Rijk. Zo heeft u een beknopt overzicht van 

alle relevante ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2022. 

❖ Leestijd: volledige voortgangsbrief: ca. 20 minuten 
❖ Via de inhoudsopgave kunt u direct naar een onderwerp scrollen 
❖ Bij gebruik gsm, deze een kwartslag draaien. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Suzanne Lipsch, Jan Rademaker, Paul Consten, Sandy Deckers en Nicole van Ratingen 
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NIEUWE WOONBEHOEFTECIJFERS VASTGESTELD 
 
In opdracht van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van Parkstad Limburg is door 

adviesbureau Stec Groep een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. De cijfers zijn in april aangeboden aan de 

gemeenteraden van de Parkstadgemeenten. Conclusie: er is behoefte aan meer nieuwe woningen! 

In het regionaal woonbehoefteonderzoek wordt uitgegaan van twee scenario’s: 

1. een ‘basis’-scenario op grond van behoudende migratiecijfers (gemiddelde van de afgelopen 10 jaar). 

Volgens dit scenario wordt verwacht dat het aantal huishoudens in de regio de komende 10 jaar met 

3.345 huishoudens afneemt, en 

2. een ‘migratie’-scenario, waarbij uitgegaan wordt van een meer actueel migratiesaldo (gemiddelde van 

de afgelopen 5 jaar). In dit scenario wordt verwacht dat de huishoudensdaling de komende 10 jaar 

voor een groot deel gecompenseerd wordt door migratie waardoor het aantal huishoudens in de regio 

nog slechts afneemt met 450 huishoudens. 

Zoals verwacht schetsen beide scenario’s een positiever beeld van de huishoudensontwikkeling dan het vorige 

regionale woonbehoefteonderzoek uit 2018, waarbij nog sprake was van een geschatte huishoudensdaling van 

3.860 huishoudens. Het verwachte overschot aan woningen is qua omvang dan ook kleiner dan eerder 

geprognosticeerd. Ondanks de bevolkingsdaling, die wel nog steeds in beide scenario’s voorzien is, is er zowel 

kwalitatief als kwantitatief sprake van een grotere behoefte aan nieuwe woningen in bepaalde segmenten. Dat 

is al het geval door autonome bewegingen in de opbouw van verschillende bevolkingsgroepen. Verder zijn de 

verhuisbewegingen per saldo (van en naar Parkstad) oorzaak voor een lager overschot aan woningen. Door 

meer recente data als uitgangspunt te hanteren en naar de toekomst door te trekken (gemiddelde migratie 

over de afgelopen 5 jaar in plaats van het gemiddelde over 10 jaar), denken we een reëler beeld voor de 

toekomst te kunnen schetsen. Ook als gevolg valt de prognose van het aantal huishoudens positiever uit dan in 

2018. 

De bestaande voorraad is bovendien verouderd in verhouding tot de rest van Nederland. Door meer proactief 

te programmeren, moet sneller kunnen worden aangesloten op actuele ontwikkelingen in de woningmarkt: 

verbeteren de vooruitzichten in de woningmarkt, dan is er ook meer ruimte voor meer nieuwe initiatieven. 

Verslechteren de vooruitzichten, dan is er wat meer voorzichtigheid geboden, maar zullen nog steeds goede 

nieuwe initiatieven nodig zijn die voorzien in een behoefte.   
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Op de resultaten van het onderzoek is door stakeholders gereflecteerd. Zij hebben aangegeven zich te 

herkennen in de bevindingen en zien meerwaarde in de nieuwe insteek van Parkstad van ‘proactief 

programmeren’. Het behoefteonderzoek wordt gebruikt als één van de onderleggers voor de beoordeling van 

nieuwe woningbouwplannen en de ontwikkeling van de Regionale Woonvisie. 

De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft op 3 februari jl. ingestemd met de cijfers uit het 

regionaal woonbehoefteonderzoek en de opdracht gegeven om de aanbevelingen uit de rapportage nader te 

verkennen. Daarbij is afgesproken om de komende jaren meer ambitie uit te spreken en van een scenario uit te 

gaan waarbij de regio nog meer mensen van buiten de regio aantrekt dan de veronderstelling is in het 

‘migratie’-scenario. De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft dan ook aangegeven om in de 

ontwikkeling van de Regionale Woonvisie een grotere woningbouwambitie te definiëren. 

Meer informatie ➔ Regionaal Woonbehoefteonderzoek Parkstad 2022 - 2032 
 

ONTWIKKELING NIEUWE WOONVISIE 
 
Parkstad heeft behoefte aan een nieuwe Woonvisie. De huidige Woonvisie is opgesteld in 2016. De 

Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft in het najaar van 2021 aan Bureau Circusvis de 

opdracht gegeven om de voorbereidingen voor een nieuwe Woonvisie te treffen. Op grond van de producten 

die dit bureau heeft opgeleverd, heeft het ook de opdracht gekregen om de woonvisie op te stellen. Circusvis 

voert regie op het proces, de afstemming met partijen en de conceptteksten. De gemeenten en de regio gaan 

over de inhoudelijke standpunten die ingenomen worden en de besluitvorming door de gemeenteraden en 

de regio. Onze stakeholders worden hierbij nauw betrokken.  

 

Het bureau heeft in de periode oktober 2021 tot februari 2022 gesprekken gevoerd met tientallen inwoners 

van Parkstad, professionals en bestuurders van marktpartijen, corporaties, gemeenten en maatschappelijke 

partners.  Er zijn veel signalen en inzichten opgehaald die van belang worden geacht bij het schrijven van de 

nieuwe Woonvisie en die tijdens een online bijeenkomst op 27 januari 2022 met alle stakeholders gedeeld zijn.  

Naast de al voor de hand liggende elementen die in een Woonvisie staan, zijn op grond van die gesprekken, 13 

kwesties en 5 randvoorwaarden benoemd, die de komende maanden nog verdere verdieping vragen voordat 

deze in de nieuwe Woonvisie worden meegenomen. Deze kwesties en randvoorwaarden treft u onderstaand 

aan en zijn inmiddels op 22 juli gedeeld met alle stakeholders (“Synopsis"). Diverse stakeholders zullen de 

komende maanden nog betrokken worden bij de verdieping hierop. Maandag 12 september vindt een 

Raadsinformatiebijeenkomst plaats, waarbij de leden van de 7 gemeenteraden onder meer over het traject van 

de woonvisie geïnformeerd worden. Zij zullen ook de komende maanden op gezette tijden betrokken worden 

bij de inhoudelijke vraagstukken die zich voordoen. Besluitvorming rond de nieuwe Woonvisie is voorzien in 

het eerste kwartaal van 2023. 

https://parkstad-limburg.nl/wp-content/uploads/2022/04/Regionaal-Woonbehoefteonderzoek-2022-2032.pdf?x12093
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De 13 kwesties, welke bureau Circusvis heeft voorgesteld om de komende maanden verder te verkennen:  

1. Op welke wijze kunnen afspraken over een evenwichtiger verdeling van draagkrachtige en minder draagkrachtige 

bewoners vorm en inhoud krijgen? 

2. Welke bijdrage kan de regionale en lokale woonvisie hebben om te komen tot domein overstijgende 

samenwerking en oplossingen? 

3. Wat is het nieuwe perspectief voor Parkstad Limburg, dat als alternatief kan dienen voor het huidige verhaal van 

krimp? 

4. Op welke wijze kan het zoet en zuur in de regio effectief worden verbonden?  

5. Wat is de gewenste kwalitatieve invulling van het regionale bouwprogramma en op welke wijze kan hier effectief 

worden gestuurd? 

6. Hoe wordt de samenwerking tussen het woon-en het zorgdomein in de bouw- en de transformatie opgave 

versterkt? 

7. Op welke wijze wordt gekomen tot een effectieve regionale verdeling van het gewenst aanbod wonen met zorg, 

voor alle doelgroepen? 

8. Op welke wijze kunnen afspraken tussen gemeenten over het aanbod naar betaalbaarheidsklasse en 

eigendomsvorm, bijdragen aan de beschikbaarheid van betaalbare en goedkope woningen in de delen van de 

regio waar nu weinig betaalbare woningen zijn? 

9. Welke interventies kunnen worden ingezet om de betaalbaarheid voor jongeren, mensen met 

betalingsproblemen en energiearmoede te verbeteren? En wat is daar regionaal over af te spreken tussen 

gemeenten? 

10. Welke prioriteit krijgt de verduurzaming ten opzichte van andere opgaven in de woonvisie en wat vraagt dat van 

het draagvlak onder bewoners en andere partijen? 

11. Welke rol gaan de gemeenten oppakken in het stimuleren van mogelijkheden om verduurzaming en een 

aantrekkelijke gezonde en leefbare woonomgeving te combineren? 

12. Op welke wijze willen de gemeenten sturen op de particuliere verhuur, en welke regionale afspraken passen 

hierbij? 

13. Wordt de huisvesting van arbeidsmigranten een volwaardig onderdeel van het woonbeleid van gemeenten en 

van de  regionale woonvisie? 

 

De vijf randvoorwaarden volgens bureau Circusvis 

1. Leiderschap: een nieuw perspectief 

2. Openheid: Nimby of Wimby 

3. Samenwerking: doel of middel 

4. Bewoners: systeem of leefwereld 

5. Realisatiekracht: woorden of daden 

 

Meer informatie ➔ Synopsis Regionale Woonvisie Parkstad 

 

NIEUWE BESTUURSCOMMISSIE WONEN EN HERSTRUCTURERING ACTIEF 
 
Op 14 juli jl. is de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering voor de eerste keer in de nieuwe 
samenstelling bij elkaar gekomen.  
 

De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering bestaat per 14 juli 2022 uit de volgende leden: 

• Beekdaelen: wethouder Henk Reijnders  

• Brunssum: wethouder Jaimy van Dijk 

• Heerlen: wethouder Casper Gelderblom 

• Kerkrade: wethouder Tim Weijers (voorzitter) 

• Landgraaf: wethouder Bart Smeets (vicevoorzitter) 

• Simpelveld: wethouder Wiel Schleijpen 

• Voerendaal: wethouder Ruud Braun 

Suzanne Lipsch is programmanager Wonen en Herstructurering en secretaris van de Bestuurscommissie 
Wonen en Herstructurering.  

https://parkstad-limburg.nl/2022/08/15/tussenstand-inzichten-nieuwe-woonvisie-parkstad-limburg-2023-2028-synopsis/
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De regionale woningmarkt in Parkstad is enorm in ontwikkeling. De afgelopen 15 jaar stond het regionaal 
woonbeleid vooral in het teken van het voorkomen van leegstand én het afbouwen van de planvoorraad. In 
2021 was er sprake van een kentering: de laatste jaren neemt de behoefte aan meer betaalbare, 
levensloopgeschikte en energiezuinige woningen toe. Er is sprake van stijgende woningprijzen. Het 
geactualiseerde regionale woonbehoefteonderzoek toont aan dat de overschotten in de woningmarkt kleiner 
worden dan eerder geprognosticeerd en in een positief migratiescenario op regionale schaal zelfs nihil kunnen 
zijn.  
 
De behoefte aan vernieuwing is van alle tijden, maar juist onder het huidige gesternte, kunnen opgaven in de 
woningmarkt en behoefte aan nieuwe woningen bij elkaar komen. Dit biedt kansen voor de transformatie en 
de vernieuwing van centra en kernen en kan bovendien een oplossing zijn voor diverse leefbaarheidsopgaven 
in kwetsbare woonmilieus. Er is de komende jaren sprake van een (kwalitatieve) behoefte aan nieuwe 
woningen. Nieuwbouw moet hand in hand gaan met transformatie van de bestaande woningvoorraad. De 
bestaande woningvoorraad blijft ondertussen namelijk aandacht nodig hebben.  
 
De leegstand is de afgelopen jaren weliswaar fors afgenomen (van 5,2% naar 3,5%); maar bij een combinatie 
van huishoudensdaling en nieuwbouw blijft het gevaar van uitval in de goedkope particuliere sector reëel. In 
het Jaarplan 2022 treft u aan hoe vanuit het programma Wonen en Herstructurering samen met onze partners 
wordt ingezet op meer balans in de woningmarkt. 
 
Meer informatie ➔ Jaarplan 2022 
 

WOONATLAS PARKSTAD ZORGT VOOR GEZAMENLIJKE BELEIDSINFORMATIE 
 
De zeven Parkstadgemeenten, de negen woningcorporaties in Parkstad, het Regionaal Overleg 
Huurdersorganisaties Parkstad (ROH) en de Stadsregio Parkstad Limburg werken nu ongeveer twee jaar met 
de Woonatlas Parkstad. De afgelopen tijd is ook het ‘regio-SVB’ van de corporaties toegevoegd aan de 
Woonatlas Parkstad, nadat de RIGO-cirkels al eerder aan het systeem waren toegevoegd. 
 
Overheden, woningcorporaties en ROH hebben veel data en informatie. In de Regionale Prestatieafspraken is 
afgesproken om daar beter gebruik van te maken en een gezamenlijk GIS-systeem te ontwikkelen om 
beleidsinformatie over woningmarkt beter bij elkaar te brengen en gezamenlijke analyses uit te kunnen voeren. 
 

 
 

De Woonatlas bevat meer informatie. Het systeem heeft als basis de jaarlijks geüpdate Woonmonitorgegevens 

en periodiek worden de resultaten van het onderzoek naar ‘kwetsbare koopwoningen’ van het Kadaster 

geactualiseerd opgenomen. Met de RIGO-cirkels en het ‘Regionaal strategisch voorraadbeheer (SVB) van de  
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woningcorporaties in de regio, is er veel waardevolle informatie voor iedereen beschikbaar en wordt deze 

informatie in de toekomst steeds meer in samenhang ingezet en geanalyseerd.  

Om de beschikbare kennis nog beter te benutten, wordt momenteel met de projectgroep verkend welke 

concrete vraagstukken spelen die met de huidige informatie in de woonatlas kunnen worden beantwoord en 

hoe we in gezamenlijkheid tot goede analyses kunnen komen. Heb je een concrete onderzoeksvraag, reik deze 

dan s.v.p. bij ons aan.  

Meer informatie ➔ Woonatlas Parkstad 
 

€7,5 MILJOEN UIT HET NATIONALE MOBILITEITSFONDS TOEGEKEND VOOR VERSNELLING 

WONINGBOUW IN KERKRADE CENTRUM 
 

Het Rijk heeft in juni een bijdrage van €7,5 miljoen uit het Mobiliteitsfonds toegekend aan gemeente 

Kerkrade voor infrastructurele maatregelen ten behoeve van het versnellen van de bouw van 290 woningen 

in Kerkrade Centrum. In totaal hebben 70 projecten in Nederland een bijdrage gekregen. 

 

  

https://www.etil.nl/cases/woonatlas-parkstad
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In het nationale coalitieakkoord is afgesproken dat een bedrag van €7,5 miljard beschikbaar wordt gesteld voor 

goede ontsluiting van nieuwe woningen in de verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Via de Provincie Limburg 

hadden gemeenten de mogelijkheid om een propositie in te dienen om een bijdrage te ontvangen uit dit 

budget. Er zijn in de eerste ronde ruim 250 voorstellen voor versnellingsafspraken ingediend, waarvan er in de 

eerste ronde 70 voorstellen gehonoreerd zijn. Voor de eerste ronde was een bedrag van €1,2 miljard 

beschikbaar. Voor de tweede ronde is een bedrag van €300 mln. beschikbaar. De overige €6 mld. zijn 

gereserveerd voor 17 verstedelijkingsgebieden. 

In Limburg is Kerkrade de enige gemeente in Limburg die in de eerste ronde al zeker was van een subsidie. 

Voorstellen voor versnellingsafspraken, die in juni niet gehonoreerd werden, kunnen nu worden aangepast 

voor de tweede ronde waarvan de deadline 23 september is. Besluitvorming wordt in het najaar verwacht. 

Meer informatie ➔ 

• Persbericht gemeente Kerkrade  

• Dit zijn de grote winnaars van de 1,2 miljard Rijksgeld voor infra en wonen  

• Regeerakkoord breekt met beleid Ollongren 

 

DE REGIONALE WONINGMARKTPROGRAMMERING VAN PARKSTAD: DE STAND PER 

JULI 2022: 549 WONINGEN TOEGEVOEGD 
 
De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft tot aan het zomerreces 67 woningbouwplannen 
behandeld én akkoord bevonden en daarmee toegevoegd aan de regionale woningmarktprogrammering. 
Deze woningbouwplannen zijn goed voor de bouw van in totaal 549 nieuwe woningen.  
 
De woningbouwplannen bestaan voor een groot deel uit kleine initiatieven (éénpitters en woningbouwplannen 

met maximaal 2 nieuwe woningen). Het betreft vaak de transformatie van een voormalige winkel- of 

kantoorpand. Een groot deel van het programma bestaat uit zorgwoningen (191 eenheden). 

 

En in het merendeel zijn levensloopbestendige en betaalbare woningen aan de programmering toegevoegd 

(sociale huur, middenhuur of koopwoningen onder €325.000). Hierdoor zijn de woningen bereikbaar voor 

starters, sociale doelgroepen en middeninkomens. Hierop is de afgelopen jaren vanuit de gemeenten in Zuid 

Limburg gestuurd.  Indien deze plannen allemaal tot uitvoering komen, wordt er de komende jaren fors meer 

gebouwd in de regio. De afgelopen 5 jaar zijn er in Parkstad circa 300 woningen per jaar gebouwd. 

 

 

  

https://www.kerkrade.nl/kerkrade-kan-sneller-bouwen-in-centrum-door-bijdrage-van-eu-75-miljoen-rijk
https://stadszaken.nl/artikel/4401/dit-zijn-de-grote-winnaars-van-de-1-2-miljard-rijksgeld-voor-infra-en-wonen
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/regeerakkoord-breekt-met-beleid-ollongren/
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AANPAK PROACTIEF EN SNEL 
 
Er moeten meer woningbouwplannen komen en die moeten sneller tot realisatie worden gebracht. Om dat 
te bewerkstelligen hangt de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering gewerkt een meer proactieve 
werkwijze die moet leiden tot meer initiatieven en tot zowel een snellere afwikkeling van het 
voorbereidingsproces binnen gemeenten en de uitvoering buiten in het veld.  
 
Eind 2021 heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering besloten tot een koerswijziging in het 
regionale woonbeleid. Nieuwbouw is daarbij hoger op de agenda komen te staan en moet sneller gerealiseerd 
worden. Meer nieuwbouw, betekent niet alleen meer plannen met elkaar “organiseren”, maar er ook voor 
zorgen dat die plannen zo spoedig mogelijk alle procedures doorlopen en ten uitvoer worden gebracht. Er 
moeten meer plannen door ‘proactief te programmeren’ dus niet alleen redenerend vanuit de 
woonbehoeftecijfers, maar door daar bovenop nog een plusambitie voor woningbouw in te vullen. Bij 
versnelling van de woningbouw wordt gedacht aan meer focus op prioritaire woningbouwprojecten door 
bijvoorbeeld een concentratie van capaciteit en gemeentelijke inzet op nieuwe projecten of 
versnellingsmogelijkheden in het vergunningsproces. Verder moet er meer samenwerking met marktpartijen 
en woningcorporaties komen en worden binnen de regio opties voor nieuwe bouwconcepten zoals flexwonen, 
tijdelijke woningen en kluswoningen verkend. 

 

 
 
De Stec Groep werkt de komende tijd samen met de gemeenten, bouwbedrijven, ontwikkelaars en 
woningcorporaties aan een verbetervoorstel om de doorlooptijd per bouwplan te verkorten 
 

PROJECTEN UITGELICHT: VRIEHEIDE, BUSINESSCASE ZONSTRAAT EN SCHILTERSTRAAT 
 
In een aantal gebieden, zoals in Vrieheide, Rolduckerveld en Simpelveld, investeren woningcorporaties 
samen met gemeenten en de Stadsregio Parkstad Limburg in het verbeteren van de kwetsbare particuliere 
voorraad. Dit is zo bijzonder, dat Minister de Jonge tijdens zijn eerste werkbezoek aan Limburg, een bezoek 
bracht aan een ingeponde woning in Vrieheide. Hoe werkt die aanpak van kwetsbaar particulier bezit? We 
schetsen het aan de hand van de casussen Vrieheide, Rolduckerveld en de Schilterstraat. In deze gebieden 
wordt door coalities gewerkt aan de vernieuwing van de woningvoorraad. 
 
In 2016 is de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering gestart met de ontwikkeling van een regionale 
programmatische aanpak van de particuliere woningvoorraad. De afgelopen jaren zijn hiervoor op Rijksniveau 
financiële middelen beschikbaar gekomen via een vrijstelling op de verhuurderheffing, de Regio Deal Parkstad 
Limburg (€20 miljoen) en het Volkshuisvestingsfonds (€45 miljoen). De Stadsregio Parkstad Limburg en de 7 
gemeenten, de 9 woningcorporaties die zich verenigd hebben in het Regionaal Overleg Woningcorporaties 
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(ROW) en het Regionale Overleg Huurdersorganisaties Parkstad hebben in 2019 in de Regionale 
Prestatieafspraken concrete doelen en zoekgebieden voor de aanpak van kwetsbaar particulier bezit 
vastgelegd. Zes jaar na het ontstaan van de aanpak, bestaat het programma uit 24 projecten, waarbinnen ruim 
1700 particuliere woningen worden aangepakt.  
 
 

 
Minister de Jonge tijdens een werkbezoek in Vrieheide in mei 2022 © Studio38c, Jeroen Liebers 
 
Vrieheide 
In de buurt Vrieheide in Heerlen Noord staan 863 ´Vasco´-woningen. Deze woningen zijn allemaal in bezit van 
particuliere eigenaren en het gebied kent serieuze leefbaarheidsproblemen. De gemeente Heerlen heeft het 
plan opgevat om de particuliere voorraad aan te pakken, door een mix aan maatregelen: inponden, renovatie, 
kluswoningen en sloop. 
 
In april heeft woningcorporatie Weller vijf woningen aangekocht, die op de veiling werden aangeboden.  

Dit met als doel om ervoor te zorgen dat deze woningen uit de handen van huisjesmelkers blijven. Deze 

woningen hebben achterstallig onderhoud en schimmelproblematiek. Weller gaat deze woningen renoveren en 

verhuren. In mei heeft Minister de Jonge een van deze woningen bezocht, en zelf gezien, waarom huurders wel 

konden ‘janken van geluk toen Weller op de stoep stond, om te vertellen dat Weller hun nieuwe huisbaas 

werd’. De aankoop van vijf woningen door Weller was een eerste belangrijke stap in een meer grootschalige 

aanpak. De komende maanden wordt gewerkt aan een plan om de wijk Vrieheide structureel te verbeteren.  

Rolduckerveld 

Begin juli 2022 hebben woningcorporaties Wonen Zuid en HEEMwonen, gemeente Kerkrade, Stadsregio 

Parkstad Limburg en Provincie Limburg de herziene Samenwerkingsovereenkomst Rolduckerveld 2 

ondertekend. De ondertekening van deze overeenkomst zorgt voor een versnelling van de businesscase 

Zonstraat. 

Woningcorporatie Wonen Zuid is in 2020 met steun uit de Regio Deal, van de gemeente, de Stadsregio en de 

provincie gestart met de aankoop van 200 appartementen in de twee hoogbouwflats aan de Zonstraat in 

Kerkrade. De appartementen zijn in eigendom van particuliere eigenaren. Wonen Zuid, gemeente Kerkrade, 

Stadsregio Parkstad Limburg en Provincie Limburg hebben in de periode 2016 tot en met 2019 gewerkt aan een 

businesscase en een bijbehorend financieel arrangement voor de aankoop, tijdelijke exploitatie en sloop van de 

hoogbouwflats. Initieel was het doel om de 2 flatgebouwen te slopen in 2035. Door een extra bijdrage vanuit 
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het Volkshuisvestingsfonds wordt het mogelijk om de exploitatietermijn van de flats te verkorten, waardoor de 

flats al in 2031 kunnen worden gesloopt. De aankoop van de woningen loopt voor op schema. Inmiddels zijn 

137 woningen aangekocht. Wonen Zuid en gemeente Kerkrade hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan 

met de aanpak van particulier bezit en passen die inmiddels toe op andere plekken in Parkstad. Eigenaar-

bewoners die hun appartement willen verkopen hebben vaak veel vragen en soms hulp nodig om een nieuwe 

woning te vinden. Goede communicatie en faciliterend flankerend beleid zijn belangrijke voorwaarden voor de 

aanpak. Zo stelt de gemeente Kerkrade financieel adviseurs beschikbaar en heeft Wonen Zuid een rol in de 

begeleiding naar een nieuwe woning.   

 
Start van de sloop van de hoogbouwflats aan de Hertogenlaan in Rolduckerveld in augustus 2022 

Ondertussen is de businesscase een onderdeel geworden van een brede gebiedsontwikkeling. Leidend is de 

gebiedsvisie, die eind 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. Vlak achter de hoogbouwflats aan de 

Zonstraat, staan ook 2 hoogbouwflats aan de Hertogenlaan. Deze flats zijn in eigendom van woningcorporatie 

HEEMwonen. HEEMwonen is inmiddels gestart met de sloop van deze 2 hoogbouwflats. Daarnaast worden de 

voorbereidingen getroffen voor de sloop van de resterende wooncomplexen in het gebied in verschillende 

fases in de jaren 2025 – 2027. 

Tegelijk wordt door Wonen Zuid gestart met nieuwe woningbouw, ter plekke van de locatie waar nu de kerk de 

Blijde Boodschap staat. Het bestemmingsplan is in januari 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van 

Kerkrade. Momenteel loopt er nog een bezwaarprocedure. 

Gelijktijdig met de fysieke transformatie wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en van de 

positie en het perspectief van de bewoners. Er is een buurtteam gestart en een wijkpunt is ingericht. Daarnaast 

wordt ook gewerkt aan een sociaal programma voor Rolduckerveld. Zo is basisschool de Steltloper gestart met 

de Gezonde Basisschool van de Toekomst en werken de gemeente Kerkrade en de woningcorporaties met de 

VoorzieningenWijzer, waarbij samen met gezinnen gekeken wordt naar bepaalde vaste lasten en of ze slim 

gebruik maken van allerlei beschikbare voorzieningen, zodat er meer overblijft van het maandelijks 

besteedbaar inkomen en ze financieel meer armslag krijgen. Op dit moment werken de woningcorporaties 

HEEMwonen en Wonen Zuid en de gemeente Kerkrade ook aan de branding van het gebied en de identiteit van 

het nieuwe Rolduckerveld zodat het gebied weer als aantrekkelijke omgeving gezien wordt. Een gebied waar je 

wil zijn! 

Schilterstraat  

In de Schilterstraat in Simpelveld heeft woningcorporatie Krijtland Wonen in 2020 en in 2021, 4 slechte 

particuliere woningen aangekocht, die cruciaal zijn voor de herstructurering van het hele gebied met nog 65 

sociale huurwoningen. 
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Impressie van de nieuwe woningen in de Schilterstraat © woningcorporatie Krijtland Wonen  

Er komen 51 nieuwe woningen terug: zowel 0-tredenwoningen als ‘reguliere’ eengezinswoningen. Het plan is 

bijzonder vanwege het natuurinclusieve  plan. Stenige voortuinen worden vervangen door openbaar groen en 

er komt een waterberging in het plangebied. De openbare ruimte wordt ingericht als ontmoetingsplek, in 

plaats van als verkeersruimte.  

De verwachting is dat in het voorjaar van 2023 kan worden gestart met de sloop en vanaf eind 2023 met de 

nieuwbouw. Oplevering is begin 2025 voorzien. 

Meer informatie ➔ 

• ‘Fietstochtje Heerlen en herinnering aan Serge Heederik moeten minister de Jonge overtuigen’  

• ‘Nergens zijn de scheidslijnen tussen arm en rijk zo zichtbaar als in het zuiden van Limburg’ 

• Beeldbepalende hoogbouwflats Rolduckerveld verdwijnen 4 jaar eerder door miljoenensubsidie uit 

Den Haag 

• Over Rolduckerveld 

• Stichting Krijtland Wonen en BAM Wonen tekenen bouwteamovereenkomst voor herstructurering 

Schilterstraat in Simpelveld 

 

HET VOLKSHUISVESTINGSFONDS: WAAR STAAN WE NA HET 1e  JAAR?  
 
In 2021 hebben de Stadsregio Parkstad Limburg, de gemeenten en corporaties gezamenlijk een aanvraag 
ingediend voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Daarnaast heeft de gemeente Heerlen in afstemming met Stadsregio Parkstad Limburg 
ook een aanvraag ingediend voor het deelgebied Heerlen Noord, omdat dit gebied op Rijksniveau deel 
uitmaakt van een programma voor stedelijke vernieuwing waarvoor ook middelen uit het fonds 
gereserveerd zijn. De regionale aanvraag heeft geleid tot een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ter 
hoogte van €36,8 miljoen om 864 particuliere woningen te verbeteren via renovatie/verduurzaming en voor 
sloop/nieuwbouw in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf. Gemeente Heerlen 
ontvangt een bijdrage van €8,2 miljoen voor de aanpak van 364 woningen in Heerlen Noord. In totaal wordt 
een bedrag van €45 miljoen geïnvesteerd in Parkstad, hetgeen 10% van het totale rijksbudget is! De 
projecten moeten binnen twee jaar (2023) starten en binnen 10 jaar afgerond zijn. Waar staan de plannen 
van Parkstad uit de aanvraag van 2021 nú: één jaar na het afgeven van de beschikking aan Parkstad?  
 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220518_96411902
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/f53622c9-040d-46cb-b26c-4d1dcf0909eb/nergens-zijn-de-scheidslijnen-tussen-arm-en-rijk-zo-zichtbaar-als-in-het-zuiden-van-limburg
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220120_96181137
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220120_96181137
https://www.wonen-zuid.nl/woning-zoeken/onze-wijken-en-buurten/kerkrade/huren-in-rolduckerveld
https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2022/1/stichting-krijtland-wonen-en-bam-wonen-tekenen-bouwteamovereenkomst-voor?position=0&list=noJ7woNj7cW_Au4Kr2IYyFd1n9js65GrwExPscrCNPg
https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2022/1/stichting-krijtland-wonen-en-bam-wonen-tekenen-bouwteamovereenkomst-voor?position=0&list=noJ7woNj7cW_Au4Kr2IYyFd1n9js65GrwExPscrCNPg


 

12 
 

 
Beekdaelen 
Het herstructureringsprogramma uit Beekdaelen bestaat uit een drietal projecten. Woningcorporaties Weller 

en Wonen Zuid zijn betrokken in het herstructureringsprogramma. Een van de projecten in Beekdaelen is het 

plan Nuinhof. De wijk Nuinhof is een rijksmonument met grote opgaven. In de Nuinhofwijk werken gemeente 

Beekdaelen en Wonen Zuid samen met onder meer de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Woningcorporatie 

Weller is ondertussen bezig met de voorbereidingen van de renovatie en verduurzaming van 154 woningen in 

de Bloemenbuurt in Schinveld vanaf 2024, waar vervolgens ook de samenhang wordt gezocht met particuliere 

eigenaren. Daarnaast worden er met samenwerkingspartners ook stappen gezet in de verbetering in het 

centrum van Schinveld. 

 
De Nuinhofwijk in Beekdaelen 
 
Brunssum 
In Brunssum wordt in de buurten Schuttersveld en Brunssum Noord aan de herstructurering gewerkt met inzet 
van het Volkshuisvestingsfonds. In Schuttersveld is woningcorporatie Weller gestart met de aankoop van 
particuliere woningen, zodat gestart kan worden met de voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw. De 
komende tijd wordt ook gewerkt aan een subsidieverordening, zodat particuliere eigenaren een subsidie 
kunnen aanvragen voor de renovatie en verduurzaming van de woningen in Schuttersveld, waarbij ze kunnen 
aansluiten bij de aanpak van de woningen van Weller in het gebied. In Brunssum Noord worden drie 
wooncomplexen aangepakt. Inmiddels laat de VVE met ondersteuning vanuit het VHF onderzoek uitvoeren 
naar de verduurzaming van de Henri Dunantflat. Deze aanpak kan ook als basis dienen voor de verduurzaming 
van de Florence Nightingale flat. Daarnaast dient nog een aanpak te worden ontwikkeld voor de 
grondgebonden woningen in de buurt de Lemmender. 
 
Kerkrade 
De projecten uit het herstructureringsprogramma in Kerkrade lopen voortvarend. Voor het project 
Rolduckerveld zijn de besluiten genomen die noodzakelijk waren om te kunnen starten met de versnelling van 
de businesscase Zonstraat. Woningcorporatie Wonen Zuid heeft inmiddels 137 appartementen aangekocht. In 
de Hopel/Erensteinerveld wordt in september geoefend met de renovatie van 2 pilotwoningen van Wonen 
Zuid. Doel is om eind 2022 grootschalig te starten met het project. De pilotwoningen geven beter inzicht in de 
renovatieopgave van de woningen. De komende tijd wordt gewerkt aan een subsidieverordening, zodat de 
renovatie van particuliere eigenaren deels kan worden bekostigd met subsidie. Ondertussen wordt ook 
voortgang geboekt in de projecten waar woningcorporatie HEEMwonen bij betrokken is. Zo zijn in het gebied 
Bleijerheide al enkele panden verworven, terwijl er tegelijk nog gewerkt wordt aan een integrale gebiedsvisie. 
In de andere projecten binnen Kerkrade vinden inmiddels ook gesprekken plaats met particuliere verhuurders 
over de problemen in de woonpanden en mogelijke oplossingen. 
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Landgraaf 
De uitvoering van het herstructureringsprogramma in Landgraaf is ook al gestart. De gemeenteraad van 
Landgraaf heeft in november een besluit genomen om de gemeentelijke cofinancieringsbijdrage te reserveren 
in de begroting.  
 
Heerlen 
De gemeente Heerlen is gestart met de uitwerking van het Volkshuisvestingsfonds voor het programma in 

Heerlen Noord. Stadsregio Parkstad Limburg ondersteunt de gemeente Heerlen, vanuit de kennis die is 

opgedaan in de andere deelplannen. 

Overig 

De businesscases zijn in 2021 onder hoge tijdsdruk opgesteld om mee te kunnen in de aanvraag voor het 

Volkshuisvestingsfonds op 19 mei 2021. Inmiddels zijn voor de plannen uit de Parkstad-aanvraag, per 

gemeente samenwerkingsovereenkomsten opgesteld tussen de betreffende gemeenten, woningcorporaties en 

de Stadsregio Parkstad Limburg. Drie van de vier samenwerkingsovereenkomsten zijn ook al ondertekend. De 

vierde ligt klaar en kan ook ondertekend worden. Tegelijk met het opstellen van de 

samenwerkingsovereenkomsten hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de implementatie van de 13 

projecten die met het Volkshuisvestingsfonds mogelijk worden gemaakt. Diverse projecten zijn zelfs al in 

uitvoering 

De komende periode worden de middelen van BZK vanuit Stadsregio Parkstad Limburg beschikt aan de 
gemeenten. De subsidie van BZK komt terecht bij uitvoerende partijen. Dat kunnen de gemeenten, corporaties 
of burgers zijn. Daarom zal worden gewerkt aan het financieel construct en een aanpak voor de verduurzaming 
van de particuliere woningen 
 
Daarnaast wordt in de gebieden waarvoor een bijdrage door het Rijk uit het Volkshuisvestingsfonds gedaan 
wordt, tevens zal ingezet op de implementatie van de VoorzieningenWijzer om de financiële situatie van de 
particulieren te verbeteren en wellicht nog vele andere projecten die daaraan kunnen bijdragen. Elk project 
kent zijn eigen maatwerk en wordt door de gemeente, in samenspraak tussen met de betrokken corporatie(s) 
en de Stadsregio uitgerold in de wijken.  
 

Meer informatie ➔ 

• Persbericht gemeente Brunssum 

• Brunssum zet miljoenensubsidie uit Volkshuisvestingsfonds in om verouderde woningen te vervangen 
of op te knappen 

 

OPSCHALING VAN HET PROJECT ‘INPONDMAKELAARS’  
 
Een aantal jaren geleden heeft Stadsregio Parkstad Limburg de woningcorporaties om hulp gevraagd in 
aanpak van de opgaven in de particuliere woningvoorraad. Gezamenlijk zijn diverse manieren onderzocht 
om de kwetsbare delen van de particuliere sector te verbeteren. Het project de inpondmakelaar, waarbij 
particuliere woningen worden aangekocht en na renovatie worden ingezet in de sociale huursector 
(inponden), is daar een voorbeeld van. Door in te ponden, wordt het overschot aan slecht onderhouden 
particuliere woningen gereduceerd en de overvraag aan passende sociale huur ingevuld met gerenoveerde 
woningen. In 2020 is aan het project ‘Inpondmakelaar’ een bijdrage van €375.000,- uit de Regio Deal en 
€375.000,- uit Parkstad toegekend. In het totaal is daarmee €750.000 in een fonds beschikbaar voor dit 
construct. Concreet kunnen marktpartijen met behulp van een lening uit het fonds, kwetsbare particuliere 
woningen aankopen, renoveren en afzetten aan de woningcorporaties die de woningen vervolgens 
verhuren.  
 
Om de middelen uit het fonds in de vorm van leningen beschikbaar te kunnen stellen, hebben de gemeenten 
een verordening vastgesteld. De leningen worden verstrekt via het loket van SVn (het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting) dat bij gemeenten onder meer ook bekend is vanwege de Starterslening van de gemeenten. 
 

https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/nieuwsberichten/Volgende_stap_inzet_Volkshuisvestingsfonds_gezet_met_samenwerkingsovereenkomst
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220806_93173303
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220806_93173303
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Arjen Gielen, bestuurder van SVn, op werkbezoek in Parkstad 
 

Binnen een pilot wordt al sinds 2016 met woningcorporatie Wonen Limburg, Parkstad en provincie ervaring 

opgedaan met het construct ‘inpondmakelaar’. Er is uitgekristalliseerd wat er zoal allemaal georganiseerd moet 

worden om de aankoop en de renovatie via een tussenpartij en de verkoop vervolgens van particuliere 

woningen aan de corporaties, zorgvuldig te laten verlopen. In diverse evaluaties in opdracht van het ministerie 

van BZK (DSP, 2021) en van Parkstad (Rebel, 2021 en Stec Groep, 2022) is aangetoond dat het construct een 

zeer efficiënte en effectieve manier is om particuliere woningen te verbeteren, dat grootschalig binnen 

Parkstad zou moeten worden opgeschaald.  

Dat opschalen gebeurt met de inzet van de middelen uit de Regio Deal en van Parkstad en verloopt 

kostenneutraal voor de gemeenten. Dat opschalen is ook binnen de regionale prestatieafspraken tussen de 

Stadsregio Parkstad Limburg, de gemeenten, de corporaties en de regionale huurdersbelangenorganisatie 

vastgelegd. Vijf corporaties hebben hun medewerking toegezegd om jaarlijks 100 woningen in te ponden.  

Om ervoor te zorgen dat geldleningen verstrekt kunnen worden door de Bestuurscommissie Wonen en 

Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg hebben de gemeenteraden de verordening 

‘Stimuleringsregeling Parkstad Limburg’ vastgesteld en gepubliceerd en is de regeling daarmee opengesteld 

voor de marktpartijen.  

Meer informatie ➔ Stimuleringsregeling Parkstad Limburg 

 

REGIO DEAL PARKSTAD LIMBURG: DE AANPAK VAN KWETSBARE WOONGEBIEDEN  ALS 

BELANGRIJKE PIJLER VOOR DE REGIO DEAL  
 
De Regio Deal Parkstad Limburg (2019 - 2022) is inmiddels het laatste jaar ingegaan en staat in het teken van 
de uitvoering. De Regio Deal is een samenwerking van de Rijksoverheid, de Provincie Limburg, de 
Parkstadgemeenten, de Stadsregio Parkstad Limburg en een brede maatschappelijke coalitie. Binnen het 
thema Wonen en Leefbaarheid (€20 miljoen) zijn dat de woningcorporatiescorporaties. Het totale budget 
van €40 miljoen rijksmiddelen voor de hele Regio Deal is in 3 termijnen anno 2022 (m.u.v. een restbudget bij 
het thema Grensoverschrijdende samenwerking) volledig bestemd voor in totaal 47 projecten en daarmee 
volledig uitgeput. Er is veel voortgang geboekt en de aanpak werkt! Interventies op het gebied van veiligheid 
en sociaaleconomische structuurversterking worden steeds nadrukkelijker een onderdeel van de integrale 
aanpak. Het totale investeringsvolume van het totale Regio Deal programma heeft met inbegrip van alle 
investeringen van de betrokken partijen, een omvang van circa €610 miljoen. Met de Rijksbijdrage van €40 
wordt dus vanuit de hele Regio Deal voor alle programma’s samen een investering mogelijk gemaakt met 
een factor van 15.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-459057.html
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De gerealiseerde sloop/wederopbouw van de Oude Egge in Brunssum door woningcorporatie Weller 
 
Programma wonen en leefbaarheid 
De Regio Deal kent 6 thema’s ofwel programma’s. Het programma ‘Wonen en leefbaarheid’ bestaat uit 15 

projecten, waarbij zowel de huisvesting als de persoonlijke omstandigheden van kwetsbare gezinnen 

centraal staan. Met deze projecten worden 709 van de beoogde 1.600 particuliere woningen aangepakt en 

daarmee is gestart met een grootschalige aanpak die succesvol lijkt te zijn. In het programma worden door 

de corporaties met eigen middelen óók circa 1800 sociale huurwoningen geherstructureerd. Gedurende de 

looptijd van de Regio Deal heeft het Rijk bepaald de overdrachtsbelasting van 2% te verhogen naar 8%. De 

tekorten die als gevolg hiervan ontstonden in de wonenprojecten die toen al liepen, zijn ook afgedekt met 

een bijdrage uit de Regio Deal middelen (€ 2,05 miljoen) en met middelen van Parkstad (€0,171 miljoen). 

 Projectgebied Bijdrage Regio 
Deal 1. De Inpondmakelaar, Parkstadbreed €350.000 

2. De VoorzieningenWijzer, Parkstadbreed €200.000 

3. Bleijerheidestraat-Pannesheidestraat, Kerkrade €1.250.000  

4. Brunssum Centrum, Brunssum €200.000 

5. De Egge, Brunssum   €900.000  

6. De Slak, Heerlen €100.000 

7. GMS, Heerlen €1.350.000  

8.  Hoofdstraat West en Kleine Kastelenbuurt, Heerlen €950.000 

9. Hoogstraat, Landgraaf  €200.000 

10. Lauradorp, Landgraaf  €750.000 

11. Nuinhofwijk, Beekdaelen  €2.750.000  

12. Oud Nieuwenhagen, Landgraaf  €1.598.000  

13. Rolduckerveld, Kerkrade  €5.500.000  

14. Schilterstraat, Simpelveld €275.000 

15. Vrieheide, Heerlen  €1.450.000  
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Per 1 januari 2022 waren er al 210 particuliere woningen aangekocht en was de Voorzieningenwijzer en de 
Inpondmakelaar van start gegaan. Sinds januari zijn nog meer woningen aangepakt en is de aanpak bij 
bepaalde projecten waarbij de inzet van de Regio Deal een eerste belangrijke start mogelijk maakte, verder 
opgeschaald met inzet van het Volkshuisvestingsfonds. 
 
In de aanpak wordt vanuit verschillende invalshoeken naar gebied met een focus op complexe opgaven op het 
gebied van leefbaarheid en veiligheid gekeken. De komende jaren worden 709 slechte particuliere woningen 
aangepakt. Naast de gebouwde omgeving, de openbare ruimte, het niveau van aanwezige voorzieningen is er 
vooral ook aandacht voor de openbare veiligheid en specifieke behoeften van de inwoners. 
 

 
Impressie van de informatiemarkt Rolduckerveld © woningcorporatie HEEMwonen 
 

Dit leidt tot extra investeringen in onderwijs, scholing en begeleiding richting werk en inkomen, zorg of 

schuldhulpverlening. Met de applicatie ‘de VoorzieningenWijzer’ is het de bedoeling om ruim 1000 kwetsbare 

huishoudens te helpen om hun huishoudboekje op orde te krijgen. In 2021 (het eerste jaar van implementatie 

van de VoorzieningenWijzer) zijn in een half jaar tijd al 98 adviesgesprekken gevoerd, die een gemiddeld 

financieel voordeel van €601 per gezin hebben opgeleverd. 

Via investeringen vanuit het programmaonderdeel Wonen en leefbaarheid wordt de vernieuwing van de regio 

Parkstad in brede zin aangejaagd. De aanpak van particuliere woningen leidt tot niet alleen tot aanpak van de 

stenen, maar ook tot extra investeringen in gezondheid, in veiligheid en in de openbare ruimte en in veiligheid. 

De combinatie van de sociale en de fysieke aanpak zorgt voor een metamorfose van buurten en wijken. In een 

aantal gebieden, zoals in Bleijerheide, Kastelenbuurt/Hoofdstraat West, GMS en Vrieheide neemt de synergie 

met de lokale veiligheidsaanpak steeds meer toe, waardoor ook een interessante samenwerking met het 

ministerie van Justitie & Veiligheid ontstaat. 

€380 miljoen aan investeringen door fysieke ingrepen in de kwetsbare delen van de woningmarkt  

Met de 15 projecten uit het thema ‘wonen en leefbaarheid’ worden naast de ingrepen in 709 particuliere 

woningen ook nog eens 1800 sociale huurwoningen uit eigen middelen door de corporaties geherstructureerd 

met een totaalinvestering van ruim €380 miljoen. Gemeenten, Stadsregio Parkstad Limburg en Provincie 
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Limburg dragen in het programma gezamenlijk €18,9 miljoen bij, ten opzichte van een Rijksbijdrage van €17,95 

miljoen. Met de Rijksinvestering in het programma Wonen en leefbaarheid van €20 miljoen wordt 19 keer 

zoveel aan investeringen vlot getrokken (multiplier van 19).  

Wonen en 

leefbaarheid 

Aantal 

particuliere 

woningen 

Aantal  

sociale huur 

woningen 

Bijdragen 

Rijk 

Bijdragen 

Parkstad 

gemeenten 

Bijdragen 

Stadsregio 

Parkstad 

Limburg 

Bijdragen 

Provincie 

Limburg 

Totale 

investering  

Eerste termijn 203 452 €5,5 €2,68   €1,5 €1,9 >110,0 

Tweede termijn 325 764 €5,1 €2,105 €1,91 €1,245 >141,1 

Derde termijn 181 589 €7,35 €3,641 €1,233 €2,424 >133,25 

OVD* - - €2,05 - €0,171 - - 

Totaal 709 1.805 € 20 € 8,426 € 4,814 € 5,569 >€ 384,35 

* Dekking voor de verhoging van de Overdrachtsbelasting van 2% naar 8% 
 
Volgende Regio Deal?  
In het nieuwe Regeerakkoord is een bedrag van €900 miljoen opgenomen voor Regio Deals. Begin juli heeft de 
Minister een afwegingskader voor Regio Deals gepubliceerd. Het Rijk gaat het loket 3 keer voor aanvragen 
openzetten. Parkstad heeft momenteel samen met gemeenten en een brede maatschappelijke coalitie ook 
weer een aanvraag in voorbereiding en wil die al bij de eerste gelegenheid bij het Rijk indienen. De deadline 
hiervoor is 15 november 2022. BZK neemt aanvragen in behandeling die een bijdrage tussen €5 miljoen en €40 
miljoen vragen. Daarbij zal de focus liggen op gebieden waar de brede welvaart onder druk staat en specifiek 
op grensregio’s. Als de aanvraag van Parkstad gehonoreerd wordt, zullen de afspraken hierover naar 
verwachting medio 2023 weer worden vastgelegd in een Regio Deal. 
 
Meer informatie ➔ Nationale Voortgangsrapportage Regio Deals 2021 

KANSEN VOOR PARKSTAD IN DE NIEUWE NATIONALE WOON-EN BOUW AGENDA?! 
 
Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft de afgelopen maanden sinds 
januari 2022 in een sneltreinvaart een Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld en uitgewerkt in 
verschillende programma’s. Focust Minister de Jonge alleen maar op nieuwbouw in de Randstad of zijn er 
ook aanknopingspunten voor de woningbouwopgave in Parkstad? Waar liggen kansen en wat zijn 
bedreigingen? 
 
In de Nationale Woon- en Bouwagenda zijn de contouren voor het nieuwe woonbeleid uiteengezet. In de 

afgelopen tijd zijn de programma’s (1) Woningbouw, (2) Een (t)huis voor iedereen, (3) Betaalbaar Wonen,  

(4) Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving en (5) Leefbaarheid en Veiligheid gepresenteerd. Er is nog 

een programma aangekondigd: (6) Wonen en zorg voor ouderen. Deze landt na de zomer. Daarnaast heeft 

Minister de Jonge ook de ruimtelijke ordening in Nederland weer op de kaart gezet met het programma NOVEX 

en het programma Mooi Nederland. Met al deze programma’s kan geconcludeerd worden dat de Rijksoverheid 

méér regie neemt in het dossier Volkshuisvesting. Dit gaat gepaard met overheidsinvesteringen in nieuwe 

woningen, bestaande woningen én het verbeteren van de woonomgeving. Daarnaast worden andere 

departementen nadrukkelijk uitgenodigd om óók bij te dragen in de verbetering van de leefbaarheid en 

leefomgeving. Onderstaande een overzicht van de programma’s:  

• Programma Woningbouw. De Minister heeft het voornemen om gedurende deze kabinetsperiode 
100.000 woningen per jaar te bouwen. Hoewel deze voornamelijk voorzien zijn in de grootschalige 
woningbouwgebieden, kan deze beleidsambitie ook een bijdrage leveren aan de regionale 
ontwikkeling van Parkstad door versneld nieuwe woningen te bouwen in de regio. Want: waar in 
Nederland liggen er binnenstedelijk zoveel percelen te wachten op een duurzame (her)bestemming, 
dan in Parkstad? Om de potentie uit het woonbehoefteonderzoek van Parkstad om in 10 jaar tijd 
7.500 woningen te bouwen te verzilveren, zal de jaarlijkse woningbouwproductie (300 woningen) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/04/15/voortgangsrapportage-regio-deals-2021
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omhoog moeten. Op de korte termijn kan het concept ‘flexwonen’ een uitkomst bieden om de 
woningbouwproductie aan te jagen. Op de lange termijn zullen er nieuwe woningbouwplannen nodig 
zijn. Voorlopig is de Provincie Limburg in de lead om een bod aan het Rijk te doen en om 
Prestatieafspraken met het Rijk te maken, die vervolgens worden doorvertaald in ‘regionale 
woondeals’. Daarnaast heeft de Minister financiële instrumenten als de Woningbouwimpuls (BZK) en 
het Mobiliteitsfonds (I&W) achter de hand om woningbouwprojecten een (extra) impuls te geven. 
 

 
• Programma ‘Een (t)huis voor iedereen’ is een belangrijk programma om de huisvesting voor kwetsbare 

mensen te verbeteren. Het programma is ook gericht op de huisvesting van arbeidsmigranten, 
woonwagenbewoners en studenten. Een belangrijk uitgangspunt uit het programma is een 
evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen tussen gemeenten. Het programma geeft aan dat 
iedere gemeente op den duur minimaal 30% betaalbare huurwoningen in de woningvoorraad dient te 
hebben. Dit betekent dat gemeenten die minder dan 30% sociale huur hebben, moeten bijdragen aan 
dit streven, terwijl gemeenten met (ruim) meer woningen in de sociale huur, minder sociale 
huurwoningen hoeven te bouwen en zich kunnen concentreren op middeninkomens. In het 
programma wordt Parkstad als koploperregio genoemd. Als koploperregio wordt verwacht dat er 
wordt gewerkt aan een evenwichtigere verdeling van aandachtsgroepen en naar woonzorgvisies voor 
alle aandachtsgroepen. 
 

• Programma Betaalbaar Wonen. Het programma Betaalbaar wonen zorgt ervoor dat meer mensen met 
lage inkomens en middeninkomens aanvaardbare woonlasten krijgen. Ook moet het voor deze 
groepen eenvoudiger worden om een kwalitatief goede woning te vinden die past bij hun 
woonbehoefte en levensfase. Het belangrijkste is dat in het programma is aangekondigd dat de 
aanvangshuren voor woningen in de middenhuursector worden gereguleerd. Ook worden 
maatregelen aangekondigd om te hoge woonlasten voor mensen met een laag inkomen aan te pakken 
én wordt de positie van kopers en huurders verbeterd. In het programma wordt ook geconstateerd 
dat de betaalbaarheid van woonlasten niet volledig te beïnvloeden is met instrumenten uit het 
woondomein, omdat externe factoren (economische groei, renteontwikkeling, inkomensbeleid) 
invloed hebben op de woonlasten. Daarnaast valt het op dat de maatregelen vooral gericht zijn op het 
verbeteren van de betaalbaarheid van huurders. In de regio Parkstad is al eerder geconstateerd, dat 
de betaalbaarheid van een koopwoning op de (middellange) termijn een aandachtspunt is.  
 

• Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Het kabinet zet in op het aanpakken van 
alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. Er is daarbij speciale aandacht voor mensen 
met een kleine portemonnee. Zo moet het per 1 oktober 2022 al mogelijk zijn om woningeigenaren 
zonder leenruimte en/of met een laag inkomen een financiering tegen een rente van 0% aan te 
bieden. Het programma bestaat uit ‘aardgasvrije wijken’, ‘aanpak individuele woningen’, ‘aanpak 
utiliteitsgebouwen’, ‘duurzame energiebronnen en infrastructuur’ én ‘innovatie in de bouw’. Er komen 
met name subsidies en aantrekkelijke energiebespaarleningen voor woningeigenaren, om het 
handelingsperspectief te verbeteren voor een haalbare en betaalbare verduurzaming. Daarnaast ligt 
er een verbinding met het Nationaal Isolatieprogramma, waarbij het doel is om 2,5 miljoen woningen 



 

19 
 

(met name label E, F en G) te isoleren in de periode tot en met 2030. Een belangrijke kans is dat in het 
programma versnelling duurzame gebouwde omgeving aangekondigd wordt dat het kabinet innovatie 
in de bouw zal gaan stimuleren, omdat de bouw meer natuurinclusief, emissievrij en circulair zou 
moeten gaan werken. Dat is een mooie kans om ervaringen vanuit projecten als SUPERLOCAL in 
Kerkrade (circulair slopen en bouwen) en de Schilterstraat in Simpelveld (natuurinclusief bouwen) in te 
brengen. 
 

• Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. In een aantal gebieden in Nederland staan de 
leefbaarheid en veiligheid onder druk. Inwoners hebben hier te maken met een stapeling van 
problemen rondom onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. Met het Nationaal 
Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt deze problematiek aangepakt. Vanuit het programma 
wordt gezorgd voor een samenhangende aanpak gericht op stedelijke focuswijken. Het gebied Heerlen 
Noord is één van de 20 stedelijke focuswijken.  
 
Het programma Leefbaarheid en Veiligheid sluit nauw aan bij de aanpak van Parkstad. In het 
programma wordt geconstateerd dat het aanpakken van de woningvoorraad in kwetsbare gebieden 
een opgave is, die maar beperkt wordt opgepakt door de markt. Marktpartijen hebben immers weinig 
belangstelling om te investeren in slechte particuliere woningen. De exploitatie van particuliere 
woningen vindt nog wel eens plaats op een manier die maatschappelijk onwenselijk is (malafide 
verhuur). Eigenaar-bewoners met een laag inkomen ontbreekt het aan midden om te investeren in de 
eigen woning. Daarnaast wordt gesteld dat een aantal woningcorporaties volgens Aedes niet in staat is  
om de volledige herstructureringsopgave in kwetsbare gebieden ´alleen’ op te pakken. Onder het 
programma leefbaarheid en veiligheid resorteert het Volkshuisvestingsfonds, dat in het 
coalitieakkoord is aangevuld met een budget van €600 miljoen. In het najaar van 2022 wordt meer 
informatie verwacht over het Volkshuisvestingsfonds en zal Parkstad zich beraden over een nieuwe 
aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast wordt ingezet om de Rotterdamwet te 
verbeteren en om de Huisvestingswet 2014 te herzien.  
 
In het programma wordt verder geconstateerd dat de verslechterde leefbaarheid en veiligheid in 
kwetsbare gebieden meerdere oorzaken heeft. Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om in het 
fysieke domein te investeren en dit te verbinden met een sociaaleconomische aanpak en met een 
aanpak op veiligheid: een samenspel tussen fysieke en sociale ingrepen, aangevuld met een aanpak 
van normstelling en handhaving. Het programma is er niet alleen voor gemeenten met een stedelijk 
focusgebied. Op basis van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt ook 
ondersteuning geboden aan andere gemeenten bij het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid 
en veiligheid in kwetsbare wijken en gebieden. Iedere gemeente in Nederland die een integrale 
aanpak wil inzetten op een concentratie van maatschappelijke problemen binnen een specifiek 
gebied, kan gebruik maken van het programma. In samenspraak met de adviseurs van het Nationaal 
Programma Leefbaarheid en Veiligheid en de gemeente wordt een passend arrangement 
georganiseerd, waarbij de vraag vanuit de gemeente centraal staat. 

 
Het nationaal woonbeleid is een stuk breder dan bouwen van nieuwe woningen in de Randstad. Hoewel de 
nieuwbouw wel degelijk een groot onderdeel uitmaakt van de nationale agenda, is er ook veel aandacht voor 
leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Alle programma’s zijn voor Parkstad zéér relevant. In de 
programma’s ‘Een thuis voor iedereen’ en ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ worden Parkstad en Heerlen Noord 
specifiek genoemd. Het programma ‘Woningbouw’ geeft de regio de kans om met nieuwe woningbouw de 
transformatie van de regio te versnellen en verrijken. Het programma ‘wonen en zorg voor ouderen’, waar naar 
alle waarschijnlijkheid wordt ingezet op méér geclusterde woonvormen en nieuwe woonzorgvormen en op 
doorstroming van ouderen naar een levensloopgeschikte of zorggeschikte woning, is nadrukkelijk een kans 
voor de regio. 

 
Meer informatie ➔ 

• Nationale Woon- en Bouw Agenda 

• ‘Versnel de bouw van woningen door een sterker lokaal bestuur’  

• ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid onvoldoende voor kwetsbare wijken’  

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/themas/nationale-woon-en-bouwagenda
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/31/versnel-de-bouw-van-woningen-door-een-sterker-lokaal-bestuur-a4137802
https://www.socialevraagstukken.nl/nationaal-programma-leefbaarheid-en-veiligheid-onvoldoende-voor-kwetsbare-wijken/
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REGIONAAL AANVALSPLAN NIEUWE WONINGBOUW KRIJGT CONTOUREN 
 
In 2021 heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering besloten om een regionaal aanvalsplan voor 
nieuwe woningbouw uit te werken. Het regionaal aanvalsplan nieuwe woningbouw krijgt steeds meer vorm. 
De eerste contouren zijn reeds gezet. 
 
In 2019 is in de Regio Deal Parkstad Limburg afgesproken dat ‘de Stadsregio Parkstad Limburg en het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een samenwerkingstafel met ontwikkelende partijen 

inrichten om marktinitiatief aan te jagen en mogelijke bijdragen van marktpartijen aan een grondige aanpak 

van de particuliere woningvoorraad in de regio Parkstad Limburg te onderzoeken’. Sinds het najaar 2019 zijn 

Stadsregio Parkstad Limburg en projectontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en Jongen 

Project Ontwikkeling/VolkerWessels (JPO) hebben in een laboratoriumachtige setting de mogelijkheden van 

bijdragen van marktpartijen aan de herstructurering van de woningvoorraad aan het verkennen. Andere 

ontwikkelaars hebben in een voortraject aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in dit traject. Het Ministerie 

van BZK is partner in het laboratorium. Daarnaast is, in overleg met het ministerie van BZK, de expertise van 

adviesbureau Rebel Strategy and Development ingewonnen, om het traject te ondersteunen. Het basisprincipe 

van het laboratorium is dat er wordt gezocht naar combinaties ‘zoet’ en ‘zuur’, zodat marktpartijen een 

bijdrage kunnen leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven.  

In het kader van de samenwerkingstafel hebben corporaties en gemeenten aangegeven waar 

herstructureringsopgave liggen en waar locaties met ontwikkelpotentie. Bouwfonds Property Development en 

Jongen Project Ontwikkeling/VolkerWessels locaties (zoet en zuur) in kaart gebracht, waar zij in beide 

categorieën (herstructureringslocaties en locaties met ontwikkelpotentie) zouden willen bijdragen door 

woningbouw. De locaties zijn als volgt in te delen: 

a. locaties met veel corporatiebezit, waarbij in een herstructurering, ook een ander marktsegment zou 

kunnen worden gerealiseerd (bijvoorbeeld in het kader van gemengde wijken). In deze locaties 

kunnen afspraken worden gemaakt over terugbouw door woningcorporaties op andere locaties zoals 

onder ‘d’ zodat de sociale huurportefeuille van de corporaties op peil kan blijven; 

b. locaties met slecht particulier bezit, waarbij een herstructurering benodigd is en marktpartijen 

onderdeel kunnen zijn van een alliantie die aan de slag gaat met deze gebieden; 

c. locaties, waarbij (leegstaande) werklocaties of maatschappelijk vastgoed kan worden getransformeerd 

naar wonen; 

d. uitbreidingslocaties, waarbij er financiële middelen gegenereerd kunnen worden voor de opgaven 

onder ‘b’ en ‘c’.  

 
De projectontwikkelaars hebben aangegeven idealiter een afspraak te willen maken over een integrale mand 

met zoet/zure locaties, zodat ook het juiste bouwvolume kan ontstaan om herstructurering van wijken met 

inzet van marktpartijen mogelijk te maken. 

In gesprekken met gemeenten en woningcorporaties over locaties onder ‘a’ en ‘b’ is geconstateerd dat 

projectontwikkelaar VOC ook een belangrijke stakeholder is, omdat deze vaak eigendom heeft in de 

betreffende locaties. In een tweetal gesprekken met VOC, heeft deze partij aangegeven ook geïnteresseerd te 

zijn in bovenstaande benadering en graag deel uit te willen maken van het vervolg.  

Aan de marktpartijen is gevraagd om een indicatief overzicht te maken van de aantallen te bouwen woningen 

op de beoogde locaties. De locaties zijn bekend bij Parkstad en worden (nog) met de gemeenten en corporaties 

besproken. Het overzicht betreft de gezamenlijke aantallen van BPD, JPO en VOC. 
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Momenteel worden de woningen naar locatie en naar prijsklassen gesplitst (koop, middenhuur en sociale huur). 
Vanaf september worden deze locaties meer concreet met de gemeenten en de woningcorporaties besproken, 
waarna ze in samenhang worden voorgelegd aan de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering waarna de 
haalbaarheid van de plannen verder onderzocht wordt en voorbereidingen getroffen worden. 
 
 

REGIONALE AANVRAGEN MOGELIJK VOOR WONINGBOUWIMPULS 4e EN 5e TRANCHE 
 
Ook de Stadsregio Parkstad Limburg mag een aanvraag indienen voor de Regeling Woningbouwimpuls. Het 
Ministerie van BZK heeft de Regeling Woningbouwimpuls aangepast, waardoor het ook mogelijk is om een 
regionale aanvraag in te dienen. In de vorige tranches was het alleen mogelijk voor gemeenten om een 
aanvraag in te dienen. Daarnaast is de minimale omvang van een aanvraag voor gemeenten naar beneden 
bijgesteld. De ondergrens voor een aanvraag van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners is nu 200 i.p.v. 
500 woningen. Doordat het nu ook mogelijk is om een regionale aanvraag te doen in plaats van een individuele 
lokale aanvraag, kunnen gemeenten ook nog eerder aan deze ondergrens voldoen. De komende tijd zal 
worden onderzocht of een kansrijke aanvraag voor de 5e tranche kan worden opgesteld.   
 

De Woningbouwimpuls is in 2019 ontstaan, toen tijdens Prinsjesdag werd aangekondigd dat er €1 miljard 

vrijgemaakt zou worden voor de woningbouw. Deze €1 miljard is inmiddels uitgeput (in 3 tranches) en ingezet 

voor het realiseren of het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede 

leefomgeving. Tijdens Prinsjesdag 2021 heeft het Kabinet besloten om de Woningbouwimpuls nog een 4e keer 

open te stellen, en is er een bedrag van €250 miljoen vrijgemaakt. Daar is een bedrag van €1 miljard 

bijgekomen in het nieuwe coalitieakkoord. De 4e tranche is geopend tot 18 september 2022. Over de 5e tranche 

is aangekondigd dat deze in december 2022 of januari 2023 zal plaatsvinden.  

Enkele Parkstadgemeenten hebben aangegeven het storend te vinden dat zij niet in aanmerking komen voor 

nationale subsidies, omdat zij niet aan de minimale vereisten kunnen voldoen. Vanuit Parkstad is daarom aan 

BZK gevraagd of ook een formeel juridisch bestuursorgaan, zoals op grond van de Wet Gemeenschappelijke 
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Regelingen, een aanvraag mag indienen. Het Ministerie van BZK heeft laten weten dat een 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) namens (een) gemeente(n) een aanvraag mag indienen, mits dat past 

binnen het mandaat van de GR. De aanvraag wordt verder wel getoetst aan de kaders van de Regeling 

Woningbouwimpuls, hetgeen betekent dat nog steeds de organisatorische en financiële samenhang tussen de 

plannen moet worden aangetoond.  

Urban Wonen Heerlen 

De gemeente Heerlen heeft vorig jaar uit de 2e tranche uit de regeling Woningbouwimpuls een financiële 

bijdrage  van €4,5 miljoen ontvangen om 693 woningen te bouwen in het centrum van Heerlen. Met de 

bijdrage wordt  uitvoering geven aan de diverse woonambities van het Bidboek Urban Heerlen. Inmiddels is 

gestart met de bouw van het Promenadepark (Schinkel Zuid). De eerste palen zijn in de grond geslagen voor de 

bouw van fase 1. Het gebied van oorspronkelijk 21.000m2 commercieel vastgoed wordt getransformeerd naar 

een gebied van 98 woningen, 1.000m2 horeca en ca. 7.500m2 buitenruimte en groen. Daarnaast is er voor alle 

appartementen en woningen ruime privé-buitenruimte voorzien en ook parkeren is opgelost onder de 

appartementen en uit het zicht. De eerste fase bestaat uit 7 stadswoningen, 37 appartementen en de Foodhal 

Limburg.  

 

De start bouw van het Promenadepark (Schinkel Zuid) in Heerlen  
 

Meer informatie ➔ 

Woningbouwimpuls 
Vierde ronde woningbouwimpuls opent in augustus 
‘Heerlen-Centrum gaat écht leven als er meer mensen wonen’  
 

FINANCIERINGSCONSTRUCT RENOVATIE/VERDUURZAMING PARTICULIERE WONINGEN IN 

ONTWIKKELING 
 
Stadsregio Parkstad Limburg werkt momenteel samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aan een 
financieringsconstruct voor de renovatie/verduurzaming van woningen die in bezit zijn van particuliere 
eigenaren. Het doel is om met dit financieringsconstruct over te gaan tot de renovatie/verduurzaming van 
227 grondgebonden particuliere woningen in een aantal specifieke wijken en buurten in het kader van het 
Volkshuisvestingsfonds Parkstad Limburg en het project De Baan, dat met middelen uit de DU 
Bevolkingsdaling mogelijk wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat het financieringsconstruct begin 2023 
staat en de subsidieregeling van start kan gaan. Daarnaast kan het instrument ook door de gemeente 
Heerlen worden gebruikt voor het Volkshuisvestingsfondsprogramma in Heerlen Noord.  
 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/woningbouwimpuls
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/24/vierde-ronde-woningbouwimpuls-opent-augustus
https://bit.ly/2YdGCra
https://bit.ly/2YdGCra
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In de projecten in Beekdaelen (Schinveld), Brunssum (Schutterveld en de Lemmender), Kerkrade (de 
Hopel/Erensteinerveld) en de Baan (Simpelveld) kan een particuliere eigenaar een subsidie ontvangen (tussen 
de €23.000 en de €35.000) voor de renovatie/verduurzaming van een woning, mits de particuliere eigenaar zelf 
ook een bijdrage levert (eigen bijdragen vanaf bedragen tussen de €12.500 en de €17.500). 
 

 
Te renoveren ‘Vasco-woningen’ in de Hopel in Kerkrade 
 
In de subsidieaanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds hebben gemeenten en woningcorporaties voor huizen 
in deze gebieden een inschatting gemaakt van het maatregelenpakket dat nodig is om te komen tot 
energielabel ‘B’. Daarbij is gebruikt gemaakt van de ervaring en ambities van woningcorporaties met betrekking 
tot het woningbezit in deze gebieden. Particuliere eigenaren zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
grotere renovaties, die worden ingezet door de woningcorporaties. 
 
Stadsregio Parkstad Limburg zet in op een construct waarin via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een 
particuliere eigenaar zowel de subsidie als een lening beschikbaar wordt gesteld voor de renovatie / 
verduurzaming, bijvoorbeeld via een bouwdepot. Daarnaast wordt samen met het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting onderzocht of het mogelijk is om óók de ISDE-subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (voor warmtepompen, zonneboilers, een aansluiting op een warmtenet of 5 typen 
isolatiemaatregelen) onderdeel te laten uitmaken van het financieel construct. Dit zou kunnen betekenen dat 
de eigen bijdrage van de particuliere eigenaren in de praktijk omlaag kan.  
 

SUBSIDIETRAJECTEN TRANSFORMATIEFONDS EN SUPER LOCAL AFGEROND! 
 
In de afgelopen periode zijn twee langlopende subsidietrajecten afgerond. Zowel het subsidietraject van het 

Transformatiefonds, waarin diverse businesscases door middel van een wijkenaanpak zijn gerealiseerd, als 

het project SUPERLOCAL – Super Circular Estate zijn afgerond. 

Transformatiefonds 

In 2010 heeft het Rijk een bedrag van 14,75 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gevolgen van de 

demografische krimp aan te pakken. Om deze rijksbijdrage te ontvangen heeft Parkstad samen met Provincie 

Limburg en de Parkstadgemeenten een Transformatiefonds opgezet. De basis van dit fonds ligt in het 

Transformatieplan, waarin is opgenomen welke doelstellingen worden nagestreefd bij de aanpak van de 

negatieve gevolgen van de bevolkingskrimp: terugbrengen van leegstand en het verbeteren van de 

leefbaarheid. In samenwerking met gemeenten en provincie zijn voor vijf wijken in Parkstad afspraken gemaakt 

over de uit te voeren ingrepen, de te ontvangen bijdrage en de eindtermijn. De wijken die onderdeel waren van 

het Transformatiefonds zijn Brunssum-Centrum & Noord, Heerlen-Hoensbroek, Heerlen-Vrieheide, Kerkrade-

West en Landgraaf-Nieuwenhagen. 
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Nieuwe woningen in Nieuwenhagen-Lichtenberg Landgraaf 

Ruim 10 jaar later, zijn alle vijf de wijken volledig getransformeerd en afgerond. Deze wijkontwikkelingen zijn 

voorbeelden hoe een wijkenaanpak bij kan dragen aan de gevolgen van bevolkingsdaling. In deze wijken zijn 

woningen gesloopt en nieuwe woningen gebouwd. Hiervoor is vaak ook veel openbare ruimte aangelegd in de 

vorm van bijvoorbeeld een park of groenvoorziening. Daarnaast zijn bestaande woningen toekomstbestendig 

gemaakt. Ook de inbreng van bewoners zelf was substantieel. Het sociaal programma was en is een belangrijk 

onderdeel van de transformatie geweest.  

De leefbaarheid in deze wijken is significant verbeterd en er kan teruggekeken worden op een aantal zeer 

geslaagde gebiedsontwikkelingen, die ook als voorbeeld kunnen dienen voor interventies in de toekomst. 

SUPERLOCAL – Super Circular Estate 

SUPERLOCAL, een van de meest innovatieve herstructureringsprojecten van de afgelopen jaren, is nagenoeg 

afgerond. Het project in Bleijerheide wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie van €4,7 

miljoen. Om aan de subsidiecriteria te voldoen, heeft gemeente Kerkrade samengewerkt met de gemeenten 

Brunssum en Landgraaf om een subsidieaanvraag in te dienen. Onder de naam Super Circular Estate is het 

grootste deel van deze circulaire gebiedsontwikkeling afgerond. De subsidietermijn van de EU-middelen is 

inmiddels voorbij, waarmee het grootste gedeelte van het project is afgerond. 

In het gebied zijn 400 sociale huurwoningen gesloopt en zijn er in totaal 131 nieuwe woningen teruggebouwd. 

Na de realisatie van het ´Expo gebouw´ (februari 2018) en de 3 proefwoningen (najaar 2019) zijn nu ook de 15 

grondgebonden en de flat met de 114 woningen opgeleverd én inmiddels bewoond. In het gebied is er ook een 

waterfabriekje om de waterkringloop in het project gebied te sluiten. De komende maanden wordt er hard 

gewerkt aan de openbare ruimte. Deze zal eind 2022 helemaal gereed zijn, waarmee het project officieel zal 

zijn afgerond. 
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De gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL in Kerkrade 

De ambities voor het gebied waren torenhoog: hergebruik alles wat vrij komt in dit gebied zelf. Grondstoffen 

worden steeds schaarser, de Rijksoverheid heeft als doel uitgesproken dat Nederland in 2050 een volledig 

circulaire economie moet hebben. Door het verkrijgen van de subsidie konden meerdere experimenten worden 

gedaan die van groot belang zijn voor de toekomst. In het project zijn nieuwe methoden bedacht en getest om 

materialen zoals beton, bakstenen en hout opnieuw te gebruiken voor de bouw van woningen en de aanleg 

van het openbaar gebied.  

De kennis die met het project vergaard is, werpt al haar vruchten af bij andere herstructureringsprojecten en 

het project geniet nationaal en internationaal veel naamsbekendheid en aanzien. Alle experimenten zijn open 

source. Dit betekent dat de lessen die zijn geleerd zeer minutieus zijn vastgelegd en als lering dienen voor 

derden. Alle opgedane kennis en ervaring dient zo breed mogelijk te worden verspreid om zo ook weer toe te 

passen in de nieuwe gebiedsontwikkelingen in Parkstad. Het is zaak om tot een versnelling en opschaling te 

komen van de circulaire (bouw)economie. De complexe bouwketen vraagt naar integrale circulaire oplossingen 

voor de hele keten, die voldoende schaalgrootte nodig hebben om efficiënt te zijn.  

In het project werkten maar liefst twaalf partners intensief samen: HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA 

Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V., Jongen Bouwpartners 

(Koninklijke VolkerWessels onderneming), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf 

Limburg (WBL), gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool en branchevereniging VERAS. 

 

Meer informatie ➔ Kijk op de website van SUPERLOCAL – Super Circular Estate voor alle ins en outs van deze 

fantastische gebiedsontwikkeling in Bleijerheide te Kerkrade.  

Via deze interactieve Virtuele Tour kun je het hele project met eigen ogen aanschouwen. Je ‘loopt’ als het ware 

door het gebied en kunt allerlei informatie lezen. 

https://www.superlocal.eu/
https://www.superlocal.eu/virtuele-tour/
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NATIONALE PRESTATIEAFSPRAKEN: VOLKSHUISVESTING WEER OP DE NATIONALE AGENDA 
 
Op 30 juni 2022 heeft Minister de Jonge nationale prestatieafspraken gemaakt met Aedes, Woonbond en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 
2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan 
bindende prestatieafspraken die gericht zijn op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale 
huurwoningen, vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte 
huurverlaging voor de laagste inkomens en er wordt geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken 
van vocht- en schimmelproblemen. 
 

 
 
De nationale prestatieafspraken zijn wederkerig afdwingbare afspraken. Ze bevatten de volkshuisvestings- 
opdracht van de corporaties tot en met 2030. De nationale prestatieafspraken zijn een start van de nieuwe 
verhoudingen tussen partijen in een nieuw volkshuisvestelijk stelsel en hebben betrekking op beschikbaarheid, 
verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid. Er zijn in totaal bijna €120 miljard gemoeid in sociale huur en 
middenhuur, waarvan ruim de helft in beschikbaarheid (nieuwbouw), een derde deel in verduurzaming en 
verbetering, en bijna € 11 miljard in huurmaatregelen. 
 
Het is opvallend dat er ook regionale verschillen worden geconstateerd bij de financiële haalbaarheid van de 
Nationale prestatieafspraken. “Met name in de zuidelijke Randstad zijn de middelen beperkt ten opzichte van 
de opgaven, en ook in Limburg zal het behalen van de opgave het uiterste van corporaties vragen”. De 
komende maanden zal het instrument ‘Projectsteun’ worden uitgewerkt, dat zo nodig kan worden ingezet 
indien de acties niet haalbaar blijken voor corporaties in deze gebieden (onder voorwaarden, zoals bijv. 
onderlinge solidariteit). 
 

Meer informatie ➔ 

• Nationale Prestatieafspraken woningcorporaties  

• Woningcorporaties in hogere versnelling na afschaffing verhuurderheffing  

• Persbericht Aedes: ‘’Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting goed voor ruim 108 miljard aan 

investeringen’ 

• Reacties op de Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/06/30/nationale-prestatieafspraken-woningcorporaties/nationale-prestatieafspraken-woningcorporaties.pdf
https://www.ruimteenwonen.nl/woningcorporaties-in-hogere-versnelling-na-afschaffen-verhuurderheffing
https://aedes.nl/nationale-prestatieafspraken/nationale-prestatieafspraken-volkshuisvesting-goed-voor-ruim-108
https://aedes.nl/nationale-prestatieafspraken/reacties-nationale-prestatieafspraken-volkshuisvesting
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OOST MEETS WEST 
 
Op initiatief van Stadsregio Parkstad Limburg en woningcorporatie ZOwonen stond begin april een 
ontmoeting tussen de voormalige ‘Oostelijke’ en ‘Westelijke’ Mijnstreek op het programma. Aanleiding was 
een vraag vanuit ZOwonen om in een mooie bioscoopzaal mèt publiek een documentaire over 
kansengelijkheid te laten zien, die vorige zomer in opdracht van woningcorporatie ZOwonen is gemaakt. 
Het Royal Theater in Heerlen was het decor voor de documentaire en een goed gesprek over de menselijke 
maat in gebiedsontwikkelingen en de volkshuisvesting. 
 

 
 
De ontmoeting tussen Oost en West én het thema passen mooi binnen het traject van de nieuwe Regionale 
Woonvisie Parkstad Limburg én de aanpak van gebiedstransformaties in het kader van de Regio Deal Parkstad 
Limburg en het Volkshuisvestingsfonds. Tim Weijers legde de nadruk op ‘kansengelijkheid’ en 
‘rechtvaardigheid’. Dit naar aanleiding van ‘Opa Weijers’, die zich als koempel opwerkte tot chef ondergronds 
van de Staatsmijn Wilhelmina. In een fijn gesprek deelden vertegenwoordigers van de Westelijke- en Oostelijke 
Mijnstreek hoe zij willen werken aan kansengelijkheid en rechtvaardigheid voor bewoners in Heerlen Noord, 
Rolduckerveld, de Egge, Nuinhofwijk én Geleen Zuid. 
 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 
 

• Overdrachtsbelasting naar 10,1%: nadat het tarief voor overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 voor 
beleggers en woningcorporaties die woningen aankopen omhoog is gegaan (van 2% naar 8%, 
waardoor ruim €4 miljoen extra aan dekking moest worden ingelegd vanuit de Regio deal middelen 
van vanuit Parkstad)), is inmiddels aangekondigd dat het kabinet voornemens is om de 
overdrachtsbelasting te verhogen naar 10,1%. Dit betekent voor de projecten in de aanpak van 
particuliere woningen, dat de financiële opgave die veroorzaakt wordt door de verhoging van de 
overdrachtsbelasting, nog eens met circa €3 miljoen zal toenemen (nog niet gedekt).   

• Werkbezoeken na het zomerreces: de afgelopen tijd hebben verschillende werkbezoeken 
plaatsgevonden. Op 1 september jl. heeft een delegatie van de afdeling stedelijke ontwikkeling en 
leefbaarheid van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland een werkbezoek afgelegd. Op 2 
september jl. was een ruime delegatie van het ministerie van BZK, geleid door Hans Ton, directeur 
Wonen van het ministerie van BZK op werkbezoek. Tijdens dit bezoek zijn projectbezoeken afgelegd 
aan Vrieheide (Heerlen), Heerlen Noord, de Nuinhofwijk (Beekdaelen) en Rolduckerveld (Kerkrade). 
Vervolgens heeft de minister van BZK, Hanke Bruins Slot, op 5 september jl. een werkbezoek afgelegd 
in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg en daarbij het project ‘Aurora’ gezocht.  


