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“Steden veranderen. Er is een nieuwe dynamiek noodzakelijk. 
Bundeling van activiteiten in de stad. Zorgen dat de stad langer op de dag blijft bruisen.”

Eric Geurts, gedeputeerde Stedelijke Ontwikkeling

Maastricht, mei 2016
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Aanleiding
Dit kader geeft aan op welke wijze de Provincie haar ambities met betrekking tot de ontwikkeling van steden en 
stedelijke regio’s wil realiseren.

Provincie Limburg zet in haar coalitieakkoord 2014-2019 in op een economische structuurversterking door de 
focus te leggen op de bevordering van een kenniseconomie (campussen, kennisas, investeringen in MKB) én op 
een sociale structuurversterking die er onder meer voor moet zorgen dat inwoners van Limburg deelnemen aan 
het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen.  

Voor deze economische en sociale structuurversterking zijn -naast een vitaal platteland- ook krachtige Limburgse 
steden essentieel. Dat zijn steden met een sterke eigen identiteit. Die elkaar versterken in hun kracht. Bruisende 
steden met een hart waarin mensen -ook uit het ommeland- elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en elkaar 
inspireren. Waar mensen met elkaar het gesprek aangaan (ook in het Duits, Vlaams, Engels en Frans!), begrip 
ontstaat voor elkaar en waar samenwerking bloeit. Dat is van wezenlijk belang voor een succesvolle stad. Een 
stad waar mensen trots op zijn. Met een imago dat groeit en écht wordt beleefd. Een duurzame en groene stad die 
vanuit haar kracht mensen én bedrijvigheid aantrekt en waardoor werkgelegenheid groeit. En de gemeenten zijn 
aan zet. De focus ligt daarbij in lijn met de programmabegroting 2016 - op Venlo, Sittard, Heerlen en Maastricht. 
Dit vanwege de inwoneraantallen in deze steden en de sociale en economische betekenis mede vanwege hun 
ligging ten opzichte van de Limburgse campussen. De economische en sociale structuurversterking is vanuit 
stedelijke optiek met deze focus het meest effectief. Deze steden geven vorm aan die toekomstbestendige 
dynamische stad met de Provincie als partner. Daarbij willen we ervoor zorgen dat investeringen van de gemeente, 
van derden en van verschillende provinciale beleidsvelden elkaar versterken. Samen toewerken naar die stip op 
de horizon. 

Een extra en unieke kans voor de Limburgse steden is dat het buitenland heel dichtbij ligt. Ook de steden in 
Duitsland en België kunnen bijdragen aan de versterking van de stedelijke regio en daarmee aan Limburg in zijn 
geheel. Want ook op nationale en Europese schaal wordt in toenemende mate erkend dat steden en stedelijke 
regio’s als motoren voor economische groei  en sociale cohesie belangrijk zijn. Samen met de steden spelen wij, in 
het belang van krachtige Limburgse steden, in op de dossiers Agenda Stad en Urban Agenda. 

Agenda Stad
Agenda Stad is een nationaal programma van Rijk, steden en stedelijke partners, onderzoeksinstellingen, 
mensen met stedelijke ervaringen en enthousiaste stedelingen. Doordat steden en stedelijke regio’s 
onmisbaar zijn voor een krachtigere Nederlandse economie, wil het kabinet dit economische belang versterken 
door het programma Agenda Stad. In dit programma staat de ambitie centraal om de concurrentiekracht van 
het Nederlandse stedennetwerk te versterken en Nederland in de wereldtop te houden. 

Doel
Het doel van Agenda Stad is de groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden te versterken door:
• het agenderen van de grote opgaven van de Nederlandse stad door problemen en oplossingen scherp te 

benoemen
• het katalyseren van stedelijke innovatie door goede initiatieven te verbinden, te versnellen en op te schalen
• het organiseren van samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van City deals, om noodzakelijke transities 

mogelijk te maken. City deals zijn het middel om samenwerkingsafspraken te maken tussen steden, Rijk, 
andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Doormiddel van City deals kunnen de 
doelstellingen behaald worden
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Urban Agenda
De Europese Urban Agenda is een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, de lidstaten en 
netwerken van Europese steden. 

Doel
Het doel is om bij zowel de Europese als de nationale beleidsmakers het belang van steden te versterken. De 
Europese Agenda Stad moet stedelijke ontwikkeling gaan stimuleren en zo bijdragen aan het bereiken van de 
EU 2020-doelstellingen. De Europese Agenda Stad richt zich daarbij op betere regelgeving, betere inzet van 
fondsen, en betere kennisdeling.

De Provincie Limburg zet wat betreft Agenda Stad samen met de Zuid-Nederlandse steden in op een citydeal 
grensoverschrijdende werken, leren en ondernemen die op 10 maart 2016 is ondertekend met de Ministeries van 
BZK, OCW, EZ en SZW. Met betrekking tot de Urban agenda sluiten we aan bij de (lobby) werkzaamheden en de 
inzet van het HNP (Huis van de Nederlandse Provincies) in Brussel. Ook proberen we het grensoverschrijdend 
stedelijk netwerk in Zuid-Nederland en aangrenzend buitenland op de kaart te zetten.
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Doel en focus
Het doel van dit voorliggend kader stedelijke ontwikkeling (product 2.4.1. begroting 2016) is het vaststellen van 
richtlijnen voor een effectieve inzet van de gereserveerde intensiveringsmiddelen voor stedelijke ontwikkeling 
in Limburg in combinatie met andere provinciale middelen. Met zo´n samenhangende inzet van provinciale 
middelen worden ontwikkelingen aangejaagd die een substantiële bijdrage leveren aan vitalere, meer 
dynamische steden met een sterker onderscheidend eigen profiel. Zodat de regionale economie optimaal 
geborgd wordt en -rekening houdend met hun (grensoverschrijdend) ommeland- een nog beter vestigingsklimaat 
en een betere complementariteit tussen steden onderling ontstaat. Maar ook tussen steden en ommeland, en 
grensoverschrijdend. 

Samenvattend willen we drie dingen bereiken:
• Toekomst-vaste compacte steden als aantrekkelijke woon-,verblijf-, leer- en werkplekken 
• Agglomeratiekracht van Limburgse steden met een sterk onderscheidend profiel
• Optimale bereikbaarheid van en binnen steden en synergie tussen de steden, campussen en het ommeland 

Primair ligt de focus- in lijn met de programmabegroting 2016- op de vier grotere steden (Venlo, Sittard, Heerlen 
en Maastricht) die multifunctionele stadscentra hebben en waar een “stedelijk” woon- en leefklimaat heerst. 
De inwoneraantallen in deze steden en hun ligging ten opzichte van de Limburgse campussen maken dat de 
economische en sociale structuurversterking vanuit stedelijke optiek met deze focus het meest effectief is. 
Dat laat onverlet dat ook in andere centra zich concrete ontwikkelingen kunnen aandienen met een wezenlijk effect 
op het functioneren van een grotere stedelijke regio dan wel op een bepaald terrein een belangrijke regionale 
centrumfunctie  vervullen. De beschikbare middelen vanuit Stedelijke Ontwikkeling zijn echter ontoereikend om 
ook deze ontwikkelingen in de volle breedte te ondersteunen. Vanuit stedelijke ontwikkeling kunnen concrete en 
veelbelovende initiatieven wel selectief en op beperkte schaal ondersteund worden mits er sprake is van een 
aanvulling op bijdragen vanuit andere provinciale beleidsterreinen. 

Wat betreft de vier grotere steden zijn er verschillen in het proces van visievorming naar realisatie. Zowel qua 
fase als qua proces zelf. Waar voor de ene stad een visie ligt die breed door partners is gedragen en waarover 
al afspraken zijn gemaakt over (delen van) de uitvoering, geldt voor de andere dat er nog keuzes gemaakt 
moeten worden over de gewenste ontwikkeling, focus en fasering en de ingrepen die daaraan het meest 
bijdragen en passen binnen het provinciaal beleid. Het ligt voor de hand om waar mogelijk aan te sluiten bij dat 
ontwikkelingsproces. 

Vanuit voorgaand perspectief wordt aan de steden gevraagd met een duidelijk plan te komen hoe de Provincie 
vanuit haar agenda een bijdrage kan leveren, uiteraard rekening houdend met het provinciale beleid en in balans 
met de eigen gemeentelijke financiële spankracht. 
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Beoordeling
Om de provinciale middelen voor stedelijke ontwikkeling effectief in te zetten zijn er beoordelingscriteria nodig 
die helder maken wat de Provincie in haar sturing op afstand belangrijk vindt. Uitgangspunt hierbij  is dat de 
middelen worden ingezet voor acties die direct leiden tot feitelijke ingrepen (en niet tot processen en visies) en 
aldus bijdragen aan krachtige steden die Limburg in zijn geheel sterker maken. De plannen van de steden moeten 
duidelijk zijn over:

Een sterke eigen identiteit en profiel 
Hieronder verstaan wij vitale, dynamische steden met een sterk onderscheidend eigen profiel en daarop 
aansluitend aanbod van cultuur, toerisme, detailhandel, sport en (onderwijs)voorzieningen. Versterking en 
benutting van de potentie en uitstraling van beeldbepalende locaties, historische objecten en landmarks, aanpak 
van kansrijke nieuwe ontwikkelingen in combinatie met benutting en herbestemming van leegstaande gebouwen 
horen hier nadrukkelijk ook bij. Ook de versterking van de aansluiting op de groenstructuren en openbare 
verblijfsgebieden kan bijdragen aan de identiteit van de stad. Om de agglomeratiekracht van de steden te 
versterken zijn sterke steden met een helder profiel nodig.  

Bijdrage aan de economie en werkgelegenheid
Centra van steden zijn op zichzelf al een belangrijke economische factor. Veel mensen werken hier. Door 
combinaties te maken met andere ontwikkelingen in en om de stad kunnen de centra nog verder aan kracht 
winnen. Zo hebben campussen en de kennisas sterke steden nodig. Het leefklimaat, het voorzieningenniveau, het 
woongenot en de aanwezigheid van de juist opgeleide arbeidskrachten zijn belangrijk voor het aantrekken van 
investeringen en werkgelegenheid. In steden is vanwege de multifunctionaliteit, aanwezigheid van studenten en 
culturele voorzieningen een klimaat dat ruimte biedt aan innovatie en ontmoetingen. Projecten en programma’s die 
bijdragen aan het stimuleren van ondernemerschap en een new urban economy met creatieve industrie vormen 
hier kansen van belang. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vaart wel bij de dynamiek, kennisinfrastructuur en 
arbeidspotentieel die in multifunctionele steden aanwezig is.

Koersvastheid en toekomstbestendigheid 
Koersvastheid en toekomstbestendigheid zijn van groot belang voor de steden, zowel op inhoudelijk als op 
financieel vlak. Koersvastheid betekent dat de visie op de stad toekomstgericht is en dat de daarbij behorende 
investeringskeuzes voor de langere termijn worden genomen. Dit is belangrijk om een structurele ontwikkeling in 
gang te zetten die helderheid biedt voor alle partijen en een gefundeerde bijdrage levert aan de kwaliteit van het 
stedelijk gebied. 
Op inhoudelijk vlak is het noodzakelijk dat op een flexibele en innovatieve manier wordt ingespeeld op 
maatschappelijke en demografische veranderingen in de Limburgse steden.
Deze zorgen momenteel voor een mis-match tussen vraag en aanbod op de woningmarkt en in de retailsector 
met leegstand en dalende prijzen tot gevolg. Dit betekent in sommige gebieden een overmaat aan ruimte en 
leegstaande gebouwen. Slim hergebruik van ruimte en herbestemming van waardevolle leegstaande gebouwen 
met een sterke historische identiteit kan een nieuwe dynamiek creëren die toekomstbestendig is en bijdraagt aan 
de identiteit van de stad.
Maar ook herstructurering kan een antwoord bieden. Toekomstbestendigheid betekent ook, in lijn met de 
retailagenda, inzetten op een compacte stad én op een duurzame groene stad ten gunste van de  leefbaarheid 
in de stad, De centra dienen te innoveren, detailhandel zal in de toekomst anders worden. De innovatie van de 
stad zal er toe leiden dat er functie-vermenging gaat plaatsvinden tussen detailhandel, horeca, werken, onderwijs 
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en andere  functies. Bij al deze toekomstbestendige maatregelen is de bevordering van groen en ecologie in de 
steden van belang. Meer groen zorgt voor een schonere lucht en een aantrekkelijke woonomgeving waardoor de 
gezondheid van de inwoners verbetert.
 
Toekomstbestendigheid op financieel vlak betekent dat structurele exploitatietekorten niet door de Provincie 
worden gedekt en dat daar waar verdichting of programmatoevoeging aan de orde is het aan de ontwikkelende 
partij is om een sluitende exploitatie te realiseren. De Provincie stuurt op zo effectief mogelijke samenvoeging 
van budgetten waarbij de stedelijke ontwikkelingsmiddelen als eenmalige multiplier of impuls wordt ingezet en als 
aanjager van investering door derden/marktpartijen. 

Goede verbindingen van en binnen steden
Stad en platteland zijn complementair aan elkaar waarbij het platteland als gebied voor ‘’recreatie en buitenruimte” 
voor stedelingen belangrijk is. Daarnaast bevinden economische clusters zich niet altijd direct in het stedelijk 
gebied en wonen en werken mensen in toenemende mate op verschillende plekken. De steden en hun ommeland 
hebben elkaar dus nodig om optimaal te functioneren en elkaar te versterken. Een sterk platteland is evenzo 
belangrijk als sterke steden. Verbindingen en stedelijke ontwikkeling zijn twee kanten van dezelfde medaille 
die nodig zijn om investeringen optimaal te laten renderen. De Provincie zet in op het afstemmen en bundelen 
van inzet en middelen om te komen tot goede functionele en infrastructurele (OV, weg en digitale) verbindingen 
binnen stedelijke (grensoverschrijdende) agglomeraties tussen steden, werklocaties (economische clusters), 
voorzieningen en woonlocaties. Vanuit stedelijke ontwikkeling ligt de focus op de verbindingen binnen de steden.

Overige criteria
In de uitwerking van die plannen presenteren de steden projecten en/of programma’s die helder moeten zijn over: 
• De wijze waarop de plannen logischerwijze passen bij de identiteit en ambitie die de stad kiest
• De omvang van de investeringen van de gemeente zelf en derden (andere investeerders, Europees geld, 

rijksgeld) die met een provinciale bijdrage worden gegenereerd (multiplier) en de financiële draagkracht van 
de gemeente en de daarbij passende keuzes die de gemeente maakt

• Uitvoerbaarheid, toekomstbestendigheid (herbestemming, duurzaam gebruik en energiebelasting, 
herstructurering etc.) en de planning in tijd, waarbij uitgangspunt is dat de daadwerkelijke, fysieke  start van de 
activiteiten plaats vindt in de lopende coalitieperiode en middelen dus niet gereserveerd worden/op de plank 
blijven liggen

• De opwaardering van de openbare ruimte (incl. water in de stad)
• De beoogde herinrichting op het gebied van wonen, retail etc. (incl. herstructurering)
• Det aanjagen van de stedelijke ontwikkeling mag niet als doel hebben om de tekorten op grondexploitaties 

van gemeenten te dekken 
• De wijze waarop provinciaal beleid -anders dan sec stedelijke ontwikkeling- wordt versterkt
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• Raakvlakken met andere provinciale  
portefeuilles 

Het is duidelijk dat stedelijke ontwikkeling veel portefeuilles/programma’s raakt. Dit biedt kansen tot onderlinge 
versterking (1+1>2), waarbij van geval tot geval bezien moet worden waar koppeling van inzet en/of budgetten 
mogelijk en wenselijk is. De belangrijkste raakvlakken:
• Versterking van de positie van de steden is een uitgangspunt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). 

De regionale uitwerkingen (bestuursafspraken) voor thema’s als dynamisch voorraadbeheer, bedrijventerreinen, 
kantoren, detailhandel (onder andere webwinkels en digitalisering) en wonen kunnen met het programma 
Stedelijke ontwikkeling vertaald worden in concrete acties/maatregelen.

• Het in stand houden van leefbare en duurzame stedelijke wijken is een belangrijke opgave. Wijken met 
betaalbare woningen, een goede basiskwaliteit en sociale samenhang, actief burgerschap en ondernemerschap 
zijn essentieel voor de stad als geheel. Meerdere beleidsterreinen komen hier samen: sociaal beleid, ruimtelijke 
ontwikkeling, woonbeleid, duurzame ontwikkeling en energie, asbestsanering, fijnstof en geluid. 

• Projecten en programma’s ten behoeve van stedelijke ontwikkeling zorgen voor extra werkgelegenheid voor 
onder andere jongeren en vergroten de instroom op de arbeidsmarkt van burgers die (nog) niet participeren 
waardoor meer mensen naar vermogen mee gaan doen. Hiermee kan mede invulling worden gegeven aan het 
realiseren van onderdelen uit de Sociale Agenda. Wat betreft innovatieve ontwikkelingen in steden zijn er ook 
dwarsverbanden met de digitale agenda en smart cities. 

• In breder opzicht kunnen alle Limburgse steden hun voordeel doen door te kijken naar de innovatie die vanuit 
verschillende hoeken ontstaat.

• Het provinciale mobiliteitsbeleid (afgestemd op de economische opgave van de Provincie) richt zich op verfijning 
van het (eu)regionaal netwerk voor openbaar vervoer (OV) en de internationale Railagenda. Dit zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor stedelijke ontwikkeling en economische kerngebieden. Het uitvoeringsprogramma 
Overstappunten biedt daarbij mogelijkheden om knooppuntwaarde en plaatswaarde van belangrijke OV-
knooppunten in steden te versterken. Synergie opzoeken met het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport (Mirt) en het beleid ten aanzien van wegen en fietsinfra binnen de stad ligt dan ook voor de hand, net 
zoals logistieke ontwikkeling en distributie.

• Een hoogwaardige stedelijke omgeving is een essentiële basis voor de verdere ontwikkeling van de campussen. 
Steden zijn mede bepalend voor de kwaliteit van leven, passende voorzieningen, onderwijs, infrastructuur en 
faciliteiten voor studenten en kenniswerkers. Campussen zijn ook op te vatten als stedelijke knooppunten.

• De belevingswaarde van de stad wordt in hoge mate ook bepaald door de kwaliteit van natuur, landschap en 
watersystemen binnen en in de directe omgeving van de stad. Een goede prioriteitstelling biedt dus ook hier 
kansen op onderlinge versterking. 

• Bij veel investeringen in steden zijn er kansen de kwaliteit van culturele voorzieningen en van het culturele 
erfgoed c.q. de historische kenmerken van binnensteden te versterken. Hier liggen duidelijke kansen met de 
beleidsvelden cultuur, erfgoed en monumenten.

• Omvangrijke toeristische en recreatieve investeringen (inclusief zakelijk toerisme) zijn in de regel aangehaakt aan 
de grotere steden en/of de stedelijke regio en direct van belang voor de stedelijke economie. De (te ontwikkelen) 
culturele, monumentale en historische kwaliteiten en het aanbod van de steden maken Limburg daarbij extra 
aantrekkelijk voor bezoekers uit een grote internationale omgeving. 

• De vier grote steden in Limburg maken onderdeel uit van een grotere grensoverschrijdende agglomeratie. Door 
een stevige positionering in de omliggende euregio kunnen Limburgse steden vanuit een unieke ligging nog meer 
profiteren van deze agglomeratievoordelen. Hier liggen ook kansen op synergie met Urban Agenda (Europees) en 
Agenda Stad en Citydeals (nationaal).
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Rol en proces 
In de rol van de Provincie als partner van de steden en andere belanghebbenden in samenwerkende coalities 
wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van krachtige Limburgse steden. De steden zijn dus primair aan zet. De 
provinciale rol kan gaan van partnerschap tot faciliteren tot aanjagen. Vanwege de verschillen tussen de steden en 
concrete initiatieven is dit steeds maatwerk. 

De Provincie heeft aan de vier grote steden een plan stedelijke ontwikkeling gevraagd met aandacht voor concrete 
resultaten (in de tijd uitgezet) en een aantal uitgangspunten die hiervoor reeds aan bod zijn geweest: 
• Eigen identiteit en profiel 
• Bijdrage aan de economie en werkgelegenheid
• Koersvastheid en toekomstbestendigheid 
• Goede verbindingen van en binnen steden
• Daadwerkelijke, fysieke (start) uitvoering in huidige coalitieperiode

De steden zijn hierbij zelf aan zet omdat de Provincie nadrukkelijk niet op de stoel van de gemeenten wil 
gaan zitten. Dit leidt ertoe dat verschillen tussen de steden zichtbaar worden. Zowel in aanpak als in fase 
(voortbordurend op reeds gemaakte afspraken, project-klaar, óf nog bezig met visievorming, aantal grote projecten 
óf programmatisch). Dat is ook logisch want elke stad kent een eigen voorgeschiedenis en politiek-bestuurlijke 
dynamiek. Maar ook de profielen, kansen en uitdagingen van de afzonderlijke steden zijn verschillend. Respect 
voor deze verschillen is voor ons uitgangspunt. Dit betekent ook dat er aandacht moet zijn voor een evenwichtige 
verdeling van de middelen en de (financiële) spankracht van de gemeenten (dus niet “wie het eerst komt, het eerst 
maalt”). We zijn met de gemeenten Venlo, Sittard, Heerlen en Maastricht in overleg over de uitwerking van de 
plannen -en waar nodig over verdieping en focus- en het daarbij horende concrete gemeentelijk uitvoeringsplan. 

In Venlo wordt aansluiting gezocht bij de strategische Visie 2030, de sociale structuurvisie en de gezamenlijk 
opgestelde ruimtelijke visie op de binnenstedelijke ontwikkelingen van Venlo “Venlo als brandpunt van interactie”. 
Deze visie is in mei 2015 in opdracht van gemeente en Provincie door stadsgeograaf Jos Gadet opgesteld.

In Sittard heeft de gemeente -vanwege ontwikkelingen in de samenleving- de eerdere visie “Zitterd-Revisited” in 
november 2014 geactualiseerd. In 2015 zijn daarvan de financiële consequenties in de begroting verwerkt.  
In Heerlen krijgen de stedelijke ambities via een drietal lijnen vorm. Vanaf 2000 stond centraal: ‘de basis op orde’ 
rond thema’s als veiligheid en compacte stad/Peutzdriehoek. Vanaf 2006: ‘mensen in de stad’ 
met evenementen als Cultura Nova en vanaf 2014 ‘werken in de stad’ met samenwerkingsdossiers als de Smart 
Services Campus en IBA. Een en ander is verankerd in de op 7 juli 2015 vastgestelde structuurvisie Heerlen 2035.

Maastricht acteert geruime tijd vanuit haar geactualiseerde stadsvisie met het streven naar dynamiek als centraal 
gegeven. Hierop wordt ingezet via de sporen kennisstad, woonstad en cultuurstad. Op ruimtelijk vlak is dit 
doorvertaald in de structuurvisie (deel I en II) waarbij ontmoeting het centrale thema is. Aangaande stedelijke 
ontwikkeling kenmerkt de Maastrichtse aanpak zich door meerjarige focus op brandpunten zoals A2, Belvédère, 
Brightlands Health Campus (incl. Tapijn en MECC) en herstructurering. Plekken waar verschillende overheden en 
semioverheden de handen in elkaar hebben geslagen en samen met private partners werken aan ontwikkelingen 
die de toekomstbestendigheid van stad en (eu)regio mede zullen bepalen.
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Om de grootst mogelijke efficiency na te streven zal er in de uitvoering met maatwerk naar projecten en 
programma’s worden gekeken. Er is niet één vorm waarbinnen het partnerschap tussen steden en Provincie vorm 
kan krijgen. Wél moeten alle steden met hun visie, projecten en/of programma’s binnen de aangegeven kaders 
blijven en voldoen aan de criteria zoals genoemd in dit kader. Initiatieven in andere centra die eventueel voor 
ondersteuning in aanmerking komen (zoals beschreven onder “doel en focus”) dienen vooraf duidelijk te zijn over 
de samenhang tussen identiteit, visie en projecten/programma’s. Een bijdrage vanuit stedelijke ontwikkeling is in 
deze gevallen een aanvulling op bijdragen vanuit andere provinciale beleidsterreinen. 

Kazerneterrein - Fort van Venlo
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Uitvoering
De Provincie stimuleert in haar rol als partner van de steden actief dat gemeenten voortvarend concrete 
uitvoeringsplannen maken die getoetst kunnen worden aan de hiervoor beschreven criteria. Met andere woorden 
plannen die inzicht geven in de gemeentelijke ambities, met aandacht voor:
• De wijze waarop de plannen logischerwijze passen bij de identiteit en ambitie die de stad kiest
• De omvang van de investeringen van de gemeente zelf en derden (andere investeerders, Europees geld, 

rijksgeld) die met een provinciale bijdrage worden gegenereerd (multiplier) en de financiële draagkracht van 
de gemeente en de daarbij passende keuzes die de gemeente maakt

• Uitvoerbaarheid, toekomstbestendigheid (herbestemming, duurzaam gebruik en energiebelasting, 
herstructurering etc.) en de planning in tijd, waarbij uitgangspunt is dat de daadwerkelijke, fysieke  start van de 
activiteiten plaats vindt in de lopende coalitieperiode en middelen dus niet gereserveerd worden/op de plank 
blijven liggen

• De opwaardering van de openbare ruimte (incl. water in de stad)
• De beoogde herinrichting op het gebied van wonen, retail etc. (incl. herstructurering)
• Het aanjagen van de stedelijke ontwikkeling mag niet als doel hebben om de tekorten op grondexploitaties 

van gemeenten te dekken 
• De wijze waarop provinciaal beleid -anders dan sec stedelijke ontwikkeling- wordt versterkt  

Deze plannen zullen een stabiel gedeelte kennen en een dynamisch gedeelte waarmee maximaal ingespeeld kan 
worden op actuele ontwikkelingen, ook als het gaat om matching met middelen uit andere provinciale portefeuilles 
en middelen van gemeenten en derden. Projecten en programma’s binnen de uitvoeringsplannen zullen van aard 
verschillen waardoor er steeds met maatwerk wordt gekeken naar de passende financiële instrumenten.

Zodra dit kader door Provinciale Staten van Limburg (PS) is vastgesteld is duidelijk wat de Provincie belangrijk 
vindt bij de verdeling van de middelen en kan het College van Gedeputeerde Staten (GS) de concrete uitvoering 
ter hand nemen. Dat betekent dat gemeenten hun plannen aanbieden aan GS. Vanwege het eerder genoemde 
verschil in ontwikkelingsfase tussen de gemeenten zullen niet alle gemeenten tegelijkertijd hun plannen aan GS 
kunnen aanbieden. PS worden geïnformeerd over deze plannen. De verwachting is dat we medio 2016 de eerste 
bijdragen kunnen vaststellen. Door het inbouwen van een midtermreview -eind 2017- worden PS tijdig in de 
gelegenheid gesteld een oordeel te vellen over de effectiviteit van de ingezette middelen en zo nodig het beleid bij 
te stellen. 
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Financiën
Dit kader biedt een heldere lijn aan voor de meerjarige uitvoering stedelijke ontwikkeling en is richtinggevend voor 
de besteding van de intensiveringsmiddelen voor stedelijke ontwikkeling in de coalitieperiode 2015-2019. 

Na vaststelling van dit kader door PS zijn de intensiveringsmiddelen beschikbaar om door GS ingezet te worden 
ten behoeve van de uitvoering, in beginsel via het instrument van subsidieverlening. De ontwikkelingsplannen die 
de steden gaan indienen zullen daarvoor de basis vormen. Binnen de investeringsmiddelen stedelijke ontwikkeling 
reserveren we een bedrag van € 8 miljoen voor de centra die een specifieke rol spelen bij het functioneren van 
een grotere stedelijke regio dan wel op een bepaald terrein een belangrijke regionale centrumfunctie vervullen. 
Het overige wordt ingezet voor de ontwikkelingen in de vier benoemde steden. Naar verwachtingen kan in 2016 
voor de vier steden een eerste tranche van € 10 miljoen beschikbaar gesteld worden waarmee deze steden 
geprikkeld worden vaart te maken met concrete plannen. Mocht evenwel gaande het proces blijken dat er geen 
c.q. ontoereikende plannen in uitvoering kunnen worden gebracht dan wordt de verdeling tussen steden en andere 
daarvoor in aanmerking komende centra zo nodig heroverwogen waarbij gekeken wordt naar plannen die wel tot 
uitvoering kunnen worden gebracht. Hierover wordt PS geïnformeerd.

Om tot een evenwichtige verdeling te komen tussen de vier steden Venlo, Maastricht, Heerlen en Sittard  wordt 
er rekening gehouden met de ontwikkelfase waarin de betreffende stad zich bevindt, de (financiële) spankracht 
van de gemeente, uiteraard de overige provinciale middelen (andere dan die uit stedelijke ontwikkeling) en de 
middelen van derden. Op basis van de concrete plannen die de steden indienen worden deze middelen gefaseerd 
ingezet. Daarbij worden uiteraard de eerder door PS vastgestelde financiële kaders: Selectie- en evaluatiekader 
structuurversterkende projecten én het door PS vastgestelde kader “Limburgs rendement” in combinatie met het 
Uitvoeringskader “Sturing in samenwerking” toegepast.  Conform het Uitvoeringskader “Sturing in samenwerking” 
worden voor elk stedelijk ontwikkelingsplan de volgende 5 stappen doorlopen:
Stap 1: Welke publiek/provinciaal belang wordt gediend?
Stap 2: Rolbepaling en rolkeuze
Stap 3: De gewenste of meest geëigende wijze van sturing
Stap 4: Financiële toets in relatie tot maatschappelijke rendement  (onder meer robuuste business case)
Stap 5: Keuze van in te zetten instrument (subsidie, lening, garantie en dergelijke)

Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt periodiek aan PS gerapporteerd over de voortgang. Tevens 
worden PS over de gemeentelijke uitvoeringsplannen informeerd zodra deze door GS zijn behandeld. Met een 
midterm-review worden PS in 2017 in de gelegenheid gesteld een oordeel te vellen over de effectiviteit van de 
ingezette middelen en zo nodig het beleid bij te stellen. 
Op deze wijze wordt maximaal recht gedaan aan de diversiteit  tussen de steden en de maatschappelijke 
dynamiek die flexibiliteit eist. Het spreekt voor zich dat -waar mogelijk- andere nationale en/of Europese middelen 
of leningen of revolverende fondsen worden benut.
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Samenvatting
Krachtige Limburgse steden zijn nodig voor de sociale en economische structuurversterking in Limburg. De 
Provincie Limburg wil met de intensiveringsmiddelen voor stedelijke ontwikkeling een bijdrage leveren aan deze 
opgave waarbij het kader Stedelijke Ontwikkeling de strategische lijn biedt. Focus ligt daarbij op Venlo, Heerlen, 
Sittard en Maastricht.
De steden zijn aan zet en dienen plannen in waarbij de volgende uitgangspunten van belang zijn: 
• Toekomstvaste compacte steden als aantrekkelijke woon-, verblijf-, leer- en werkplekken
• Agglomeratiekracht van Limburgse steden met een sterk onderscheidend profiel
• Optimale bereikbaarheid van en binnen de steden en synergie tussen steden, campussen en ommeland

De plannen van de steden worden getoetst aan deze strategische lijnen en aan de multiplier van de 
intensiveringsmiddelen voor stedelijke ontwikkeling, met andere woorden hoe worden de middelen gematched 
met:
• Middelen van de gemeente
• Middelen van derden (zoals marktpartijen Rijk, Europa)
• Provinciale middelen uit andere beleidsvelden

Uitgangspunt is dat de middelen voor een belangrijk deel worden ingezet voor concrete projecten en programma’s 
die leiden tot krachtige steden met een groeiende werkgelegenheid die Limburg in zijn geheel sterker maken en 
waarmee de grensoverschrijdend stedelijke agglomeratie wordt gestimuleerd.  






