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provincie limburg jg Gemeente Maastricht

Convenant
gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Maastricht

In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en 
sociale structuur binnen de provincie wil versterken. Provinciale Staten hebben op 13 mei 2016 
vastgesteld het kader Stedelijke Ontwikkeling en een bijbehorend budget van € 40 mln. beschikbaar 
gesteld. Daarbij hebben Provinciale Staten aangegeven dat de nadruk dient te liggen op het samen 
met de betreffende gemeenten versterken van economische en sociale structuur in de steden Venlo, 
Sittard, Heerlen en Maastricht en dat daarvoor in beginsel € 32 mln. uit het beschikbaar gestelde 
budget benut kan worden. Gedeputeerde Staten zijn met de uitvoering van dit kader belast. 
Gedeputeerde Staten gaan daarbij te werk zoals in bijlage 1 is beschreven.

Burgemeester en wethouders van Maastricht hebben voor het centrum Maastricht een plan 
uitgewerkt (zie bijlage 3) zoals in bovengenoemd kader bedoeld. In dat plan is aangegeven welke 
resultaten de gemeente in welk deel van het centrum wil bereiken. Gedeputeerde Staten stemmen 
in met deze gebiedsomschrijving en de beschreven resultaten die burgemeester en wethouders per 
01 januari 2019 willen bereiken.

Daarnaast bespreken gemeente en provincie in goed partnerschap andere dossiers die mogelijk 
raken aan andere provinciale/gezamenlijke dossiers.

Met betrekking tot het in de periode tot 31 maart 2019 gezamenlijk werken aan het versterken van 
economische en sociale structuur in Maastricht maken de colleges van Gedeputeerde Staten en 
burgemeester en wethouders de volgende afspraken:

1. Beide colleges zetten zich maximaal in om elkaar te ondersteunen in het versterken van de 
economische en sociale structuur in Maastricht en reserveren daartoe ruimte in de 
respectievelijke begrotingen. Zij informeren elkaar tijdig over al hetgeen hiervoor van belang kan 
zijn. De in bijlage 2 samengevatte resultaten dienen vóór 01 januari 2019 gerealiseerd dan wel 
dienen daarvoor onherroepelijke (betalings-)verplichtingen te zijn aangegaan. Gedeputeerde 
Staten stellen in dit verband een bedrag van € 14,8 mln. beschikbaar aan de gemeente t.b.v. het 
realiseren van de in de bijlage samengevatte resultaten, ervan uitgaande dat burgemeester en 
wethouders zorgen voor een gemeentelijke inzet van € 38,4 mln. Beide colleges beogen daarmee 
een inzet van externe (markt)partijen te genereren van tenminste € 53,5 mln. die gericht is op 
het realiseren van genoemde resultaten en de daarbij behorende voorwaarden.

2. Burgemeester en wethouders zorgen ervoor dat van de voorgenomen projecten/initiatieven de 
voor Gedeputeerde Staten noodzakelijke informatie (zie bijlage 1) tijdig bekend is.



3. Burgemeester en wethouders kunnen het bij het plan horende overzicht van voorgenomen
projecten/initiatieven in overleg met Gedeputeerde Staten aanvullen in het belang van het tijdig
realiseren van de beschreven resultaten.

4. Gedeputeerde Staten zullen in lijn met de in bijlage 1 omschreven werkwijze de nodige
bestuurlijke toezeggingen doen en middelen betaalbaar stellen. Daarbij zullen concrete
voorwaarden worden geformuleerd, gericht op het tijdig (d.w.z. vóór 01 januari 2019) borgen
van de beschreven resultaten.

5. Indien de (markt)omstandigheden daartoe aanleiding vormen, kunnen in onderling overleg
resultaten worden toegevoegd c.q. aangepast.

6. Ten behoeve van een adequate uitvoering, monitoring en evaluatie onderhouden partijen
geregeld overleg. De verantwoordelijke bestuurders zijn de gedeputeerde Stedelijke
Ontwikkeling van de Provincie en de wethouder ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente
Maastricht.

Maastricht, 26 januari 2017

.-drs. G. van Grootheest 
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen,

Natuur & Milieu

provincie limburg jg Gemeente Maastricht



Werkwijze GS 
Bijlage 1 bij convenant

1. Burgemeester en wethouders van Maastricht hebben voor het centrum Maastricht een plan 
uitgewerkt (zie bijlage 3) waarin de identiteit van de stad en de visie/ambities voor de langere 
termijn zijn beschreven, incl. complementariteit t.o.v. andere steden. Dit plan geeft tevens 
inzicht in de beoogde resultaten die de gemeente in de betreffende stad per 01 januari 2019 
bereikt wil hebben op het gebied van de in het kader Stedelijke Ontwikkeling benoemde criteria 
(zie voorbeeld in bijlage 2).

2. Bij voornoemd plan hoort een overzicht van voorgenomen projecten/initiatieven waarmee de 
stad de beschreven ambities en de per 01 januari 2019 beoogde resultaten wil realiseren; dit 
overzicht kan nadien nog worden aangevuld en kan ook een doorkijk geven voor de periode na 
01 januari 2019. Van de daarin opgenomen projecten/initiatieven wordt aangegeven in welke 
mate deze bijdragen aan de onder 1 bedoelde resultaten en welke relatie er is met (onderdelen 
van) provinciaal beleid (zie voorbeeld in bijlage 2).

3. De informatie m.b.t. de opgenomen projecten/initiatieven moet eenduidig zijn t.a.v. inhoud, 
financiën, (onherroepelijke) deelname derden, planning en bijdrage aan de beoordelingscriteria 
als bedoeld onder 1.

4. Aan de hand van de beschikbare informatie vindt nadere inhoudelijke en financiële uitwerking 
plaats en waar nodig een prioritering van projecten/initiatieven op basis van hun bijdrage aan de 
beoogde resultaten en kansrijkheid/uitvoeringsgereedheid.

5. Op basis van die prioritering doen Gedeputeerde Staten bij gebleken behoefte een bestuurlijke 
toezegging m.b.t. een financiële bijdrage en/of dragen zorg voor een concrete bijdrage.

6. Aan een bestuurlijke toezegging worden voorwaarden verbonden, gericht op het realiseren van 
het betreffende project/initiatief. Een toezegging vervalt, indien niet binnen de daarbij aangege
ven termijn aan de verbonden voorwaarden is voldaan.

7. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen vindt plaats nadat aan de voorwaarden, 
verbonden aan de bestuurlijke toezegging, is voldaan. Voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen 
is in ieder geval noodzakelijk dat er een onomkeerbare betalingsverplichting is aangegaan en dat 
er een sluitende business case beschikbaar is, waaruit blijkt dat zowel realisatie als exploitatie 
geborgd zijn.

8. Het totaal van de provinciale bijdrage bedraagt niet meer dan maximaal 50% van de initiële 
kosten en nooit meer dan de gemeentelijke bijdrage.

9. Gedeputeerde Staten houden bij het toekennen van bijdragen rekening met:
■ de omvang van de met het plan beoogde resultaten (als bedoeld onder 1);
■ het proces van ontwikkeling waarin de viersteden verkeren;
■ de mate waarin de beschikbaar te stellen middelen bijdragen aan de beoogde resultaten en 

de mate waarin deze middelen -zowel bij andere partijen als vanuit andere beleidsvelden
extra inzet van middelen genereert (multipliereffect).



10. Gedeputeerde Staten houden bij het toekennen van bijdragen rekening met het voor de 4 steden 
gezamenlijk beschikbare budget. Het uiteindelijk aan elk van de vier steden beschikbaar gestelde 
aandeel uit het beschikbare budget hoeft niet noodzakelijkerwijs gelijkte zijn.

11. Gedeputeerde Staten verlenen géén bijdrage indien de ingediende visie en bijbehorende ambi
ties voor de langere termijn indruisen tegen de onderlinge complementariteit tussen de overige 
drie steden danwel tegen provinciaal beleid.

Begrippenlijst
Plan: Door de gemeente opgesteld plan/programma, gericht op het versterken 

van de economische en sociale structuur, waarin uiteengezet is wat de 
identiteit van de stad is en waarin de visie/ambities voor de langere 
termijn zijn beschreven, incl. complementariteit t.o.v. andere steden en 
de beoogde resultaten per 01 januari 2019.

Bestuurlijke toezegging: Schriftelijke mededeling van GS waarin onder voorwaarden en voor een 
bepaalde termijn, een bijdrage in het vooruitzicht wordt gesteld.

Onomkeerbare
betalingsverplichting:

De aan de zijde van een direct bij een concreet initiatief betrokken partij 
rustende onomkeerbare verplichting tot substantiële (d.w.z. > 10% van de 
initiële kosten) betaling aan (organisatorisch noch persoonlijk gelieerde) 
derden, gericht op het realiseren van (een deel van) de opgenomen 
resultaten die per 01 januari 2019 bereikt moeten zijn.

Initiële kosten: Het totaal van de investeringen die nodig zijn om het project/initiatief te 
realiseren, conform de ingediende business case.

Initiatief: Samenhangend geheel van activiteiten, waarmee een bijdrage wordt 
geleverd aan de in het plan opgenomen beoogde resultaten per 01 
januari 2019.

Kosten: Kosten, die de gemeente (heeft ge)maakt om een initiatief te realiseren 
en zoals opgenomen in de ingediende business case.
In beginsel komen hiervoor alleen in aanmerking kosten voor zover die 
gemaakt zijn na het ondertekenen van dit convenant en die géén verband 
houden met personele inzet, niet marktconforme afwaardering van 
vastgoed, inrichting en exploitatie.



Tenminste beoogde resultaten Maastricht 
Bijlage 2 bij convenant

Circa 600 fte structurele werkgelegenheid

Circa 1500 fte in manjaren incidentele werkgelegenheid

groen/water in de stad (Frontenpark en Koningspark): >10 ha

EDM
Stadsverwarming Eiffel 
(Mouleurs/Brikkengebouw nog pm)
Zonnepanelen Eiffel: 130 m2 en MECC: 1.835 panelen 

Blauwe Loper
♦ Renovatie 215 woningen, Labelsprong D -> A
♦ Sloop 85 woningen
♦ Nieuwbouw 62 woningen (A+)
♦ Reductie/verdunning 23 woningen
♦ Sociale innovatie en participatie

63.000 m2 herstel monumenten, waarvan nu 60% herbestemd (reductie leegstand) 

realisatie van 12 hectare openbaar gebied (incl. Fronten- en Koningspark) 

versterking culturele infrastructuur



Programma Stedelijke Ontwikkeling Maastricht - september 2016 - 
Bijlage 3 bij convenant



Programma 
stedelijke ontwikkeling 
Maastricht

Gemeente Maastricht



De Provincie Limburg heeft aan de vier grote Limburgse steden 
(Venlo, Sittard, Heerlen, Maastricht) gevraagd om elk een plan en 
programma op te stellen waarin uiteengezet is wat de identiteit van 
de stad is en waarin de visie en ambities voor de langere termijn zijn 
beschreven, inclusief complementariteit ten opzichte van andere 
steden en de beoogde effecten. Dit als basis voor een effectieve inzet 
door de Provincie in Stedelijke ontwikkeling in Limburg. De steden 
zijn immers de motoren voor regionale ontwikkeling. Uitgangs
punt voor dit programma is de kadernota stedelijke ontwikkeling 
die voorjaar 2016 vastgesteld is door Provinciale Staten en de Maas
trichtse visie op stedelijke ontwikkeling zoals die is verwoord in de 
stadsvisie en de structuurvisie en de afgelopen en komende jaren 
door Maastricht en haar partners ten uitvoer is en wordt gebracht. 
Vanuit deze koers wordt in meerjarenperspectief geschetst op welke 
majeure ontwikkelingen Maastricht samen met de Provincie inzet, 
inclusief een eerste beoogd uitvoeringsprogramma voor de periode 
2016-2019. Dit uitvoeringsprogramma is de meerjarige stedelij
ke investeringsagenda voor de komende jaren zoals gemeente en 
Provincie die nastreven en sluit aan bij de reeds gemaakte afspraken 
alsmede de lopende (nog te formaliseren) afspraken; aangevuld met 
beoogde toekomstige afspraken.

Aanleiding Zuidstad - identiteit
Zuid-Limburg is één grote hoefijzervormige stad. Startend op de 
Maastricht Health Campus, reizen we noordwestwaarts langs de 
Maas en passeren achtereenvolgens de historische stad Maastricht, 
zijn agglomeratie Meerssen, het vliegveld Maastricht-Aachen Air
port, het chemisch-industrieel complex Chemelot met zijn campus, 
de sportzone Sittard-Geleen en tenslotte de historische stad Sittard. 
Van daaruit afbuigend langs de Duitse grens komen we al snel in de 
agglomeratie van Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Kerkrade, de 
stedelijke Parkstadgemeenten.
Dit hoefijzer omsluit het Heuvelland, dat als groene long voor de stad 
functioneert. Stad en Heuvelland zijn daardoor onlosmakelijk van 
elkaar verbonden, juist omdat ze zulke spannende contrasten bieden. 
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is gebaseerd op het 
principe ‘Meer stad, meer land’, waarin er een duidelijke taakverde
ling is en een scherper onderscheid ontstaat tussen stad en omme
land. Beiden hebben een evidente meerwaarde voor elkaar. Concreet 
betekent dit het concentreren van stedelijke en ontmoetingsfuncties 
in de stad. Hierbinnen maken we als steden ook weer keuzes; groot
schalige leisure en ‘urban culture’ in Parkstad, sport en chemie in 
Sittard-Geleen, life sciences, universiteit en het cultureel brandpunt 
in Maastricht en tenslotte rust en ruimte in het Heuvelland. Tezamen 
vormen deze vier eigenzinnige identiteiten een uniek en onderschei
dend geheel, ook wel gemunt als ‘Zuidstad’.
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Centrumstad Maastricht

Maastricht is, als centrumstad, de primus inter pares binnen Zuid- 
stad. Niet om de lakens uit te delen of de grootste hap uit de koek te 
nemen, maar in een rol als aanvoerder van een team: dienstbaar voor 
het collectief, zodat alle spelers - Sittard-Geleen, Parkstad, Heuvel
land en Maastricht zelf - in staat zijn te schitteren.
Maastricht is bijvoorbeeld dé favoriete woonplek voor expats van 
Zuid-Limburgse bedrijven. Door de meertaligheid in de stad, de 
internationale woonmilieus en -voorzieningen, het expatcentre en 
het internationaal onderwijs met onder meer de enige Nederlandse 
vestiging van het wereldvermaarde United World College, levert 
Maastricht de Zuid-Limburgse internationale bedrijven een zeer 
belangrijk concurrentievoordeel in het wereldwijd werven van geta
lenteerd personeel.
Uit diepgaand onderzoek in de zogeheten ‘borrowed size’ discussie 
blijkt dat de driehoek Maastricht - Chemelot - Aken de strategische 
motor van het gebied is. Daar profiteren natuurlijk alle spelers in 
‘Team Zuidstad’ van, want economie en werkgelegenheid trekken 
zich niets aan van gemeentegrenzen. Niet voor niets is Maastricht in 
het POL samen met Aken benoemd als de stedelijke centra van inter
nationale allure in de regio.
Ook de internationale naamsbekendheid en het imago van Maas
tricht stralen af op de hele regio, waar buitenlanders veel gemakke
lijker dan wijzelf geen gemeentegrenzen zien, en één aaneengesloten 
stad ervaren met een prachtig park in het midden. De vanzelfspre
kendheid en de waardering waarmee van Maastricht Region of Maas
tricht Hills wordt gesproken, komt heel Zuid-Limburg ten goede.
De Maastrichtse ambitie is dan ook om te komen tot één samenhan
gend gebied, een stedelijk en landschappelijk netwerk dat aantrek
kelijk is om te wonen, werken en verblijven en waar Maastricht een 
substantiële bijdrage aan levert met:
■ Een krachtige triple helix Healthcampus die een substantiële 

bijdrage levert aan het bruto nationaal product;
• Een zeer aantrekkelijk stedelijk centrum als bovenregionale 

motor van en magneet voor de (kennis)economie;
• Een hoogwaardig en divers aanbod van woonmilieus voor 

inwoners en (kennis)werkers;
• Uitstekende verbindingen tussen voorzieningen, kennisclusters 

en woongebieden, binnen en buiten de (Eu)regio;
• Bijdragen aan en verbinden met een kwalitatief hoogwaardig 

en onderscheidend landschap, waar het goed wonen, werken en 
recreëren is;

• Een krachtige internationale positionering middels een grote 
naamsbekendheid en een sterk imago.

Hoofdstad van Limburg

Veel meer dan een staatsrechtelijk moetje, wil Maastricht de rol van 
hoofdstad invullen zoals hij dat ook doet bij centrumstad: ten dienste 
van Limburg.
Een hoofdstad kenmerkt zich door een clustering van functies. Die 
onlosmakelijke concentratie maakt heel Limburg sterk. Zo is bij
voorbeeld de juridische dienstverlening voor alle Limburgers gebaat 
bij een krachtige keten van onderwijs (universiteit), politie, open
baar ministerie, rechtbank, advocatuur, reclassering en jeugdzorg. 
Versnippering holt het product uit en maakt bovendien het selectief 
verplaatsen van losse onderdelen naar andere provincies makkelijker. 
En dat is een aderlating voor Limburg.
Hetzelfde geldt voor de culturele ketens. De verbinding tussen kunst
vakonderwijs en professionele instellingen (bijvoorbeeld conservato
rium, symfonieorkest en opera) op één plek garandeert niet alleen de 
beste kwaliteit voor Limburg, maar voorkomt ook hier willekeurige 
verhuizingen van bepaalde elementen naar elders, waardoor de 
overblijvende delen van de keten geïsoleerd raken en eveneens hun 
bestaansrecht in Limburg verhezen.
De hoofdstad is daarnaast de verleidelijke etalage van het warenhuis 
dat door zijn land of provincie wordt gevuld. Een aantrekkelijke 
etalage lokt klanten naar binnen waardoor het hele warenhuis beter 
verkoopt. Niet voor niets afficheren steden uit heel Holland (van 
Leiden tot Zaanstad) zich met T Amsterdam’ - een dienstbare taak 
die Maastricht ook voor heel Limburg wil vervullen.



Een centrumstad of hoofdstad is een fysiek knooppunt...

Een clustering van functies leidt tot ontmoetingen. Ontmoetingen 
leiden tot mobiliteit. Door goede multimodale verbindingen wordt 
het ‘daily urban system’ groter en duurzamer. De voorzieningen van 
Maastricht zijn de voorzieningen van Limburg, en die moeten multi- 
modaal bereikbaar zijn voor alle mensen in de (Eu)regio en provincie. 
Om deze mobiliteit in goede banen te leiden investeert Maastricht 
samen met provincie, rijk en andere partners in de ondertunneling 
van de A2, de verlegging van de Noorderbrug en parkeervoorzienin
gen aan de randen van de binnenstad. Een duurzaam mobiliteitsbe
leid vergt ook een robuuste structuur voor fiets en openbaar vervoer. 
Ambities:
• Voor (eu)regionaal openbaar vervoer is het de ambitie om de 

bestaande verbindingen te behouden en daarnaast te zorgen voor 
een betere benutting van het bestaande spoornetwerk, met name 
richting Aken en Luik;

• Dat kan door het realiseren van extra halteplaatsen en het zorgen 
voor meer frequent rijdende treinen;

• De ambitie is om het (eu)regionale netwerk van spoorlijnen uit te 
breiden met de Tram Vlaanderen-Maastricht;

• We streven daarbij naar ‘spoorboekloos’ reizen binnen de Euregio;
• Op internationaal niveau is de aansluiting op het Europese 

HSL-netwerk belangrijk; nationaal de verbinding met de 
Randstad via Eindhoven;

• Voor het stedelijk openbaar vervoer is er de ambitie om de huidige 
kernkwaliteit vast te houden. Dat wil zeggen concentratie op 
zogenaamde OV-assen;

• De verkeersaantrekkende functies die nu slecht per openbaar 
vervoer bereikbaar zijn, verdienen extra aandacht.

Het NS-station neemt in dit geheel als openbaar vervoerknooppunt 
een speciale plaats in en wordt als belangrijkste entreeplek van de 
stad verder ontwikkeld door het vergroten van het aantal fiets en P&R 
plaatsen. Maar ook door (op termijn) de verbinding met de Groene 
Loper te optimaliseren.
De omringende landschappen worden verder met elkaar en met de 
stad verbonden. Het groen wordt via groene longen meer de stad 
ingetrokken, eindigend in stadsparken zoals het nieuwe Frontenpark 
en Tapijn.
Een speciale ambitie is weggelegd voor onze luchthaven, Maas- 
tricht-Aachen Airport. Als centrumstad heeft Maastricht een 
speciale verantwoordelijkheid genomen door een extra bijdrage te 
leveren, gekoppeld aan het herstel van een luchtlijn met een interna
tionale luchthaven, bij voorkeur Schiphol. Alleen dan is onze regio 
weer vindbaar en bereikbaar op de internationale luchtkaart. Het is 
goed dat met de inzet op vrachtverkeer de luchthaven sterk wordt 
gemaakt, maar het zijn de passagiers die Limburg sterk maken.
In onze structuurvisie worden de centrumstad en hoofdstad geladen 
vanuit het centrale thema: ruimte voor ontmoeting. Door te investe
ren in bestaande ontmoetingsplekken en aantrekkelijke routes wordt 
stad aantrekkelijker voor mensen die in de stad leven, en die van de 
stad leven. De gehele regio plukt de vruchten van deze koers in de 
vorm van de toestroom van studenten, toeristen, congresgangers en 
kenniswerkers. Net als Maastricht profiteert van het complementaire 
aanbod van de andere steden en het nationaal landschap.
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... maar ook een economisch knooppunt

Maastricht ambieert een duurzame internationaal georiënteerde 
kenniseconomie waarin voor inwoners van stad en regio voldoen
de banen op alle niveaus bereikbaar zijn. Voor versterking van de 
internationale positionering heeft Maastricht belangrijke troeven in 
handen, namelijk de internationale uitstraling, ligging in de Euregio 
en de hoge leefkwaliteit. Behoud en het versterken van deze kwali
teiten is daarom een belangrijke ambitie. Voor economische groei 
op de lange termijn en toename van het aantal (bereikbare) banen is 
aansluiting bij kennisintensieve agglomeraties echter noodzakelijk. 
Maastricht kent een sterke onderwijs- en kennisinfrastructuur. Sa
men met andere overheden en partners in het onderwijs en bedrijfs
leven concentreren wij ons op (proactieve) economische structuur
versterking van de regio, met name door het verder versterken van 
kansrijke sectoren zoals de Maastricht Health Campus. Via de Lim
burg Economie Development (LED) Brainport 2020 strategie wordt 
in Zuid-Limburg ingezet op de realisatie van de Toptechnologieregio 
van Zuidoost-Nederland met een top 3 positie in Europa en een top 10 
positie in de wereld. Dit is bekrachtigd in ‘De Koers van Limburg.’ 
Economische en fysieke ontwikkelingen komen samen op Bright- 
lands Health Campus (incl. MECC) en het A2- en Belvédère gebied. 
Beide ontwikkelingen zijn in het POL en de structuurvisie wonen 
Zuid-Limburg benoemd als strategische projecten voor de gehele 
regio. Het zijn grote ontwikkelingen die dankzij een grote multiplier 
een enorme investeringsimpuls met zich meebrengen met structure
le economische meerwaarde en bijbehorende werkgelegenheid voor 
alle Limburgers.

Duurzaam en samen
Het aantal inwoners van Maastricht stabiliseert; aan nieuwe groot
schalige woonwijken, kantoorlocaties en bedrijventerreinen is 
geen behoefte meer. In het verleden werd van bovenaf bepaald waar 
mensen behoefte aan hadden is er nu grote behoefte aan co-creatie 
en ruimte voor initiatieven. Dit leidt tot flexibiliteit, herbestemming 
van bestaande gebouwen en tijdelijke functies op bepaalde plekken. 
Gebiedsontwikkeling wordt daarmee duurzamer en organischer 
waarbij Maastricht er nadrukkelijk voor kiest een compacte stad in 
een weids landschap te blijven. Geen uitbreiding dus. De stad zet in 
op ontmoetingsplekken en multimodale bereikbaarheid van publiek
strekkende plekken, slim hergebruik van materialen en herbestem
ming van waardevolle leegstaande gebouwen.
Een duurzame stedelijke ontwikkeling kan niet zonder energietran- 
sitie. Er moet worden ingezet op hernieuwbare energieopwekking en 
besparing om in de toekomst te kunnen voorzien in schone, be
trouwbare en betaalbare energie voor de inwoners. Het Maastrichts 
Energie Akkoord zet daarnaast in op energiebesparing. De innova
tieve kennis die hiermee wordt opgedaan biedt ook kansen voor de 
regionale economie en werkgelegenheid.

Samen:
dus ook met partners in de regio
Maastricht zoekt uitdrukkelijk de dialoog: met zijn inwoners en met 
zijn partners, de Limburgse steden en de provincie. Als aanvoerder 
wil het zijn kracht gebruiken ten behoeve van het hele team. De 
stedelijke ontwikkeling van Limburg verdient een breed gedragen 
visie en strategie, en Maastricht is het aan zijn stand verplicht om dit 
proces mede vorm en inhoud te geven. De allergrootste ambitie die 
de stad koestert is dan ook in 1 woord te vatten: samen.



Bestendige stedelijke ontwikkeling 
in Maastricht
De hiervoor geschetste ontwikkelvisie is verankerd in onze lokale en 
regionale visiedocumenten, die als basis dienen voor al onze beleids
keuzes. Aangaande stedelijke ontwikkeling kenmerkt de Maastricht
se aanpak zich door focus op brandpunten. Dit betekent niet dat 
elders niet geïnvesteerd wordt, maar wel dat de focus voor majeure 
ontwikkelingen zich op de brandpunten richt. De basis hiervoor 
is vertrouwen tussen de verschillende partners om met elkaar te 
investeren in de dynamiek van Limburg. Dynamiek is onontbeerlijk 
om de regio toekomstbestendig te houden. Dynamiek ontstaat door 
te investeren in ontwikkelingen en kansen die er toe doen en die de 
aantrekkelijkheid voor bedrijven en burgers vergroot. Ontwikkelin
gen die de structuur versterken en daardoor op de (midden)lange 
termijn hun vruchten afwerpen. In het geval van Maastricht gaat het 
om plekken waar verschillende overheden en semioverheden reeds 
sedert jaren de handen in elkaar hebben geslagen en samen met pri
vate partners werken aan ontwikkelingen waarvan de overtuiging is 
dat ze de toekomstbestendigheid van de regio mede zullen bepalen. 
Ontwikkelingen waar stedelijkheid samenkomt met economie, socia
le ontwikkelingen, mobiliteit, cultuur, historie en duurzaamheid. 
Ontwikkelingen die veelal aantoonbaar bovenregionale aantrek
kingskracht hebben en waar in de komende jaren concrete projecten 
op stapel staan waarmee we de ingeslagen weg kunnen en moeten 
vervolgen. Concreet gaat het om:

i A2 (inclusief mijn gezonde groene loper)
De oplossing van een logistiek knelpunt, verbetering van grensover
schrijdende mobiliteit en de realisatie van een geheel nieuw stedelijk 
gebied met een diversiteit aan woonmilieus binnen een compacte 
stadsomgeving en in de structuurvisie wonen Zuid-Limburg erkend 
als strategisch stedelijk project. Momenteel zijn gemeente, Provincie 
en Rijk in MIRT verband bezig met een vervolgprogramma voor een 
integrale extra impuls van vergroening, duurzaamheid en verbin
dingen de stad (mijn gezonde groene loper). Strategische hoofdlij
nen van dit programma zijn; (1) Maatschappelijke Verbreding, (2) 
Economisch-Ruimtelijke Verbinding en (3) Gezond Milieu en Slim 
Verblijfsklimaat. In het najaar van 2016 worden de vervolgstappen 
in het kader van het MIRT geconcretiseerd en van een planning 
voorzien. Een concrete uitvoeringsstap die reeds in 2017 gezet kan 
worden is de ontwikkeling van het deelgebied bij het rijksmonument 
gemeenteflat. Hier vinden forse private investeringen plaats door 
Albert Heijn in de vorm van vervangende nieuwbouw ter plekke. Het 
rijksmonument wordt door Avenue 2 op een duurzame wijze aange
pakt. De private investeringen bedragen circa € 25 mln. De groene 
en duurzame verbinding van beiden met elkaar alsmede met de 
omliggende wijken en de groene loper kan via de herinrichting van 
het openbaar park een forse impuls krijgen. Het globale parkontwerp 
is in nauwe samenspraak met alle betrokkenen opgesteld en kan per 
2017 uitgevoerd worden. Een ander Rijksmonument in het gebied dat 
op korte termijn mogelijkheden biedt voor stedelijke ontwikkeling 
is de Theresiaschool. Door de krimp van leerlingen en spreiding van 
onderwijs is de locatie enkele jaren geleden buiten gebruik geraakt 
(nu in tijdelijke verhuur). Ambitie is om het monument te restaure
ren en weer te laten voldoet aan alle eisen van deze tijd en daarmee 
duurzaam in gebruik te kunnen nemen voor de oorspronkelijke 
functie: onderwijs.
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2 Brightlands Maastricht Health Campus 
(incl. MECC) - Kennis/As

De integrale aanpak van dit stadsdeel van Maastricht waarbij grote 
spelers elkaar kunnen versterken op het gebied van kennisecono
mie, beurzen en congressen alsmede grensoverschrijdende bereik
baarheid. Maar ook met aandacht voor leefbaarheid, waterberging, 
vergroening en verduurzaming. Dit is inclusief de binnenstedelijke 
campus op de Tapijn. De planvoorbereiding van Plandeel 1, zijnde 
een concrete upgrading van de openbare ruimte in het hart van het 
gebied loopt en wordt de komende jaren gerealiseerd terwijl door de 
partners een ontwikkelstrategie voor de langere termijn (plandeel) 2 
wordt opgesteld.
Een concreet project voor de zeer korte termijn is de kwaliteitsim
puls van het MECC die met een investering van € 27,2 mln. van het 
MECC een beurs- en congrescentrum maakt dat klaar is voor de toe
komst en fungeert als hart van de campusomgeving. Met de investe
ringen wordt gestreefd naar een jaarlijkse margegroei van het MECC 
van ongeveer c 2 mln. Dit is een stevige impuls voor de economie van 
de stad en de regio. Deze plannen worden de komende tijd uitge
werkt. Begin 2017 zal het uitvoeringsplan gereed zijn.

3 Belvédère
De integrale aanpak in Maastricht Noord waarbij grensoverschrij
dende bereikbaarheid, cultuur, monumentaliteit en een diversiteit 
aan woonmilieus elkaar versterken en in de structuurvisie wonen 
Zuid-Limburg erkend als strategisch stedelijk project. De komende 
periode wordt ingezet om het Belvédèregebied specifieker te posi
tioneren in de markt. Het betreft dan met name het gebied ten zuiden 
van de nieuwe Noorderbrug, dat grenst aan de binnenstad dat als 
Sphinxkwartier in de markt wordt gezet. Hier liggen kansen om op 
korte termijn de dynamiek substantieel te versterken, concrete pro
jecten die voor de komende twee jaar op stapel staan. Het gaat daarbij 
om de invulling van de oude industriële monumenten als Eiffel, 
Mouleurs/Belgen, Brikkengebouw, Radium en het Frontenpark, 
gecombineerd met een impuls aan de openbare ruimte in het gebied. 
Monumentaliteit gekoppeld aan economisch rendement en vergroe
ning. Dc aanvullende inzet t.b.v. de Eiffel betreft herontwikkeling 
van dit rijksmonument naar een duurzame structurele invulling in 
plaats van slechts cascoherstel. Waar het cascoherstel in de basis € 12 
mln, kostte, is de begroting in samenspraak met de ontwikkeling ter 
plekke (Student Hotel) verhoogd naar €22 mln. Hiermee wordt een 
toekomstbestendige invulling mogelijk gemaakt met ondermeer een 
hoger afwerkingsniveau en constructieve maatregelen aan het dak 
inclusief een zogeheten Sphinx Panorama. Op dit moment lopen een 
binnenplanse vrijstellingsprocedure en de aanbestedingsprocedure 
voor zowel het publieke als private deel van de investeringen. De 
uitvoering start na de zomer 2016. Aangaande de Mouleurs/Belgen 
(oudste deel Sphinxfabrieken) lopen contractsbesprekingen met de



initiatiefnemer Loods 5 voor invulling van dit monument met een 
unieke retailfunctie. Planontwikkeling is op schetsontwerpniveau.
De verwachting is dat realisatie begin 2017 kan starten. Het Brikken
gebouw betreft herontwikkeling van dit monument naar een bij
zondere publieksaantrekkende functie in de vorm van een koffie- en 
theeproeverij van het Maastrichtse bedrijf Maison Blanche Dael met 
ondersteunende horeca en met ruimten voor workshops en trainin
gen. Het zichtbaar maken van het productieproces vormt een belang
rijk onderdeel van het planconcept. Het plan verkeert in de haalbaar- 
heidsfase. Op dit moment lopen de finale contractsbesprekingen en 
is gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplanaanpassing 
via verkorte procedure alsmede de aanbesteding. Realisatie kan in 
2017 van start gaan. De plannen voor de openbare ruimte en groene 
verbindingen op en rondom het Sphinxterrein zijn nagenoeg uitge
werkt (deze omvatten ondermeer achterzijde Eiffel, voorplein Eiffel 
(Sphinxcour), Boschstraat en voorplein Timmerfabriek, sleephelling 
en groenzone) en zijn door initiatiefnemers en de bevolking positief 
ontvangen. De uitvoer start in 2016. In het Frontenpark is het tijd 
voor fase 3, die meer gericht is op de toekomstige gebruikers. De 
derde fase voorziet in voorzieningen voor voetgangers en fietsers van 
en naar het Frontenpark en in het Frontenpark, voorzieningen voor 
gebruikers in het park, zitbanken, speelveldjes, evenementenweide 
en dergelijke en voorzieningen aan/in de oude fabriekgebouwen die 
in 2017 kunnen worden aangelegd. Bij Het Radium wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van creatieve en ambachtelijke werkplekken in 
deels monumentale gebouwen. Hier ontstaat een spannende combi 
van park en creatieve en culturele bedrijvigheid.

4 Herstructurering
In Maastricht, net als in geheel Zuid-Limburg, is er een aanzienlijke 
opgave om de bestaande woonmilieus beter te laten aansluiten op 
de (huidige en toekomstige) vraag. Deze opgave is in opdracht van 
de provincie in beeld gebracht door Atrivé. In het landelijk gebied 
is sprake van een zekere balans tussen verdunning en vernieuwing. 
In de woonmilieus aan de rand van steden en grote kernen is sprake 
van een aanzienlijke verdunningsopgave gericht op kwaliteitsver
betering. In de kern van de stedelijke gebieden kan juist een zekere 
intensivering plaatsvinden vanwege een aanzienlijk tekort aan 
woningen in en rond de binnenstad in met name stedelijke woonmi
lieus (stadswijk, ruim opgezet wonen). Deze tekorten zijn niet van 
tijdelijke aard. In 2015 is in opdracht van de provincie aanvullend 
onderzoek uitgevoerd, namelijk ‘Leefstijlonderzoek Provincie Lim
burg, bouwstenen voor gericht woonbeleid’. Die bevestigt dit beeld. 
In dit onderzoek wordt een iets andere indeling gevolgd wat betreft 
de woonmilieus, maar ook hieruit blijkt dat vooral ‘rustige stadswij
ken’ (in of in de directe omgeving van de binnenstad) meer gewenst 
is dan wordt aangeboden.

De toekomstige aantrekkelijkheid van Zuid-Limburg en Maastricht 
als woonstad en de aantrekkelijkheid voor kenniswerkers en star
ters is dus met name afhankelijk van de mate waarin de stad er in 
slaagt om snel te voorzien in de groeiende behoefte aan woningen in 
rustige stadsbuurten in of in de directe nabijheid van de binnenstad. 
In Maastricht wordt daarom prioriteit gegeven aan het realiseren van 
woningen in dit woonmilieu. In het verlengde van de eerder vastge
stelde brandpunten voor stedelijke ontwikkeling en de Structuurvi- 
sie Maastricht 2030 voorzien het Sphinxkwartier en de Groene Loper
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in deze behoefte. Op deze ontwikkelingslocaties kunnen de woon- 
milieus met bijbehorende woningtypes worden gerealiseerd die er 
voor zorgen dat mensen in Maastricht willen blijven wonen of zich 
hier voor kortere of langere tijd willen vestigen. Ook een deel van het 
bezit van de woningcorporaties ligt in rustige stadsbuurten of heeft 
de potentie om zich als zodanig te ontwikkelen (zoals Mariaberg/ 
Blauwdorp). De herstructurering van deze gebieden is van cruciaal 
belang, omdat hierdoor ook in de bestaande voorraad kansen worden 
gecreëerd om te voorzien in de regionale behoefte aan stedelijke 
wonen in een rustige stadswijk.

De herstructurering is gericht op kwaliteitsverbetering en differenti
atie. Het verbeteren van de relatie van de burnt met de binnenstad is 
een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsverbetering. Bij vervanging 
van bestaande woningen zal nadrukkelijk worden gekeken welke 
woningen worden toegevoegd om ervoor te zorgen deze kuimen 
voorzien in de duidelijke behoefte aan wonen in een rustige stads
buurt. Deze differentiatie draagt bovendien bij aan het aanpakken 
van de sociale problematiek in deze wijken die ook te maken heeft 
met de eenzijdige, deels verouderde woningvoorraad.

Maastricht heeft al ruim 20 j aar een planmatige aanpak van her
structurering van wijken. Een aanpak waar gemeente, corporaties 
en bewoners samen optrekken. Sinds 2014 is het speelveld gewijzigd, 
vooral door de nieuwe wet-en regelgeving voor corporaties en de 
nieuwe rol en beperktere mogelijkheden die hierbij horen. Ondanks 
dit blijft de noodzaak voor herstructurering onverminderd. De totale 
herstructureringsopgave wordt in 2016 herijkt. Vanuit deze herijking 
komen de projecten met het meeste maatschappelijke rendement 

naar voren.

5 Overig
Naast de voorgaande brandpunten kent het Maastrichtse uitvoe- 
ringsprogramma uiteraard ook ‘kleinere’ stedelijke ontwikkelingen. 
Deze ontwikkelingen zijn veelal (relatief) ‘kleiner’ van aard danwel 
spelen op langere termijn. Ontwikkelingen zoals: Theater ah Vrijthof, 
monumenten, energie-initiatieven, Buitengoed Geul & Maas, Enci, 
projecten centrummanagement, etc.

Kortom
Alle benoemde stedelijke ontwikkelingen en de actuele projecten 
erbinnen hebben gemeenschappelijk dat ze de aantrekkelijkheid en 
toekomstbestendigheid van Maastricht en de (eu)regio vergroten 
doordat ze complementair en synergetisch zijn aan en met ontwik
kelingen in de stad, de regio maar ook nationaal en mondiaal. Niet 
voor niets zijn we als gemeente en Provincie, samen met anderen, al 
jaren bestendig bezig met deze ontwikkelingen. In bijlage 1 worden 
de Maastrichtse ontwikkelvisie en de provinciale kademota schema
tisch in eikaars perspectief geplaatst.

We zien de komende jaren kansen om de ingeslagen weg te vervol
gen met concrete projecten binnen de benoemde ontwikkelingen/ 
gebieden. De kansen voor de periode 2016-2019 zijn vervat in het in 
bijlage 2 opgenomen uitvoeringsprogramm3 F.en uitvneringspro- 
gramma dat een enorme meerwaarde voor Limburg als geheel heeft. 
Een uitvoeringsprogramma dat bij volledige uitvoering resulteert 
in € 22,7 mln. Provinciaal geld en € 59,4 mln. gemeentelijk geld. Dit 
wordt meer dan verdubbeld door private investeringen van partijen 
die zich langjarig verbinden. Tel hierbij de langetermijneffecten van 
extra werkgelegenheid van 1500 mensjaren incidenteel en ruim 500 
fte structureel en verbetering van circa 140.000 m2 openbare ruimte, 
langzaam verkeersverbindingen, groen en monumenten. Minder 
meetbaar maar ook zeer belangrijker dan de voorgaande resultaten 
is het effect dat de aantrekkingskracht van Maastricht als enige 
Limburgse stedelijke centrum van internationale allure nog verder 
vergroot wordt. Een impuls die voor een nationaal perifeer gelegen 
regio van wezenlijk belang is.



Bijlage v. ontwikkelvisie/strategische projecten i.r.t. Kadernota stedelijkheid

Ontwikkelvisie/strategische projecten i.r.t. Kadernota stedelijkheid
A2 (incl. mijn gezonde groene loper) MHC (incl. Tapijn en MECC) Belvédère (incl. Noorderbrug) Herstructurering Overig

1 Eigen identiteit 
en profiel

' Stadsvisie: dynamiek genereren als kennisstad, cultuurstad en woonstad
1 Structuurvisie: ontmoeting als centraal thema door versterking positie als internationale stad, robuuste en duurzame bereikbaarheid, versterken en verbinden 

landschap en geleidelijke transformatie.
' Een zeer aantrekkelijk stedelijk centrum als motor van en magneet voor de (kennis)economie;
1 Een hoogwaardig en divers aanbod van woonmilieus voor inwoners en (kenniswerkers;
1 Uitstekende verbindingen tussen voorzieningen, kennisclusters en woongebieden, in de stad en in en met de (Eu)regio;

Goed verbonden met een kwalitatief hoogwaardig en onderscheidend landschap, waar het goed wonen, werken en recreëren is.
Magneet voor zakelijk toerisme
Toeristische trekpleister (1,4 miljoen toeristische bezoekers)
Tweede monumentenstad van Nederland 
Landelijk cultureel brandpunt 
Sterkste stedenmerk van Nederland
Een krachtige Healthcampus die een substantiële bijdrage levert aan het bruto nationaal product;
Openheid voor nieuwe, experimentele vormen van stadsontwikkeling (oa herbestemmingen)

2 Bijdrage aan ■ Groene Loper heeft regionale betekenis ■ Kwaliteitssprong campus en valorisatie ■ Direct werkgelegenheidseffect • Katalysator voor nieuwe
economie en als woon/werkgebied als onderdeel van dragen bij aan economische ontwik circa 500 (indirect richting ontwikkelingen zoals vestiging
werkgelegenheid de A2 Kennis-As (Groene Loper als 

verbindend lint tussen Campussen).
■ Stimuleert ondernemerschap in de 

woonwijken
■ investeringsimpuls van circa € 1,2 mld.

keling
■ Toekomst UM
• Direct werkgelegenheidseffect circa 

5.000 (indirect richting 20.000)
■ investeringsimpuls van circa € 140 mln.
■ Impuls zakelijk bezoek
■ Toekomstbestendig beurs- en congres

centrum dat fungeert als hart van de 
campusomgeving.

■ Vergroten externe gerichtheid UM

1.500)
* Impuls van ruim € 1 mld.
• motor voor de (Eu)regionale 

kenniseconomie
■ Toevoeging onderscheidende 

concepten
■ Culturele impuls
■ Stimulering creatieve industrie

van kleine ondernemers

3 Koersvastheid ■ Oostelijk stadsdeel: van achterkant naar ■ Uitbreiding waterstelsel (waterberging) ■ Nadruk op herbestemmen, ■ Woningdifferentiatie
en toekomst- voorkant middels directe (langzaam ■ Parkgebieden dragen bij aan sociale tijdelijke en permanente ■ Kwalitatief upgraden van
bestendigheid verkeers) verbinding Groene Loper met cohesie en gezondheid functies, flexibiliteit, geleidelijke bestaande woningen en hun

station en stad ■ Terugdringen automobiliteit en parkeren transformatie, duurzaamheid en omgeving
■ Netwerken voor onderlinge uitwisseling • Herbestemming monumenten in het cocreatie ■ Vergroening

energievraag en -aanbod groen ■ Realisatie Frontenpark ■ Verduurzaming woningen
• Professionele transitie met tijdelijke ■ verduurzaming monumenten (OP-zuid) ■ Verduurzaming monumenten ■ Upgraden stadsdeel

activiteiten/functies in A2 plangebied ■ Groene buitenruimte die ruimte geeft ■ Upgrading stadsdeel ■ Vergroten veiligheid en leef
■ Maatschappelijke upgrading oostelijk voor sport, ontspanning en ontmoeting ■ Toevoegen uniek woonklimaat baarheid

stadsdeel
■ Herontwerp openbaar gebied in licht van 

de doelstellingen gezonde/slimme stad.
■ Quote Rijksbouwmeester: “stapeling 

van voordelen door integrale aanpak”
■ Nieuwe toekomst Rijksmonument 

Gemeenteflat
■ In de structuurvisie wonen Zuid-Limburg 

erkend als strategisch stedelijk project.

■ Bijzondere plekken met publieksfuncties (en ondernemers- en cultuurk- 
limaat)

■ Realisatie Frontenpark
■ Draagt bij aan ‘branding' als 

internationale universiteitsstad.
• In de structuurvisie wonen 

Zuid-Limburg erkend als strate
gisch stedelijk project.

• Bevordert sociale samenhang
■ Faciliteren sociale agenda
■ Vergroten veiligheidsgevoel;
■ Meer ontmoeting in de wijk
■ Meer speelruimte en groen
■ Reductie woningvoorraad
■ Reductie maatschappellijk 

vastgoed

4 Goede ■ Optimalisering verbinding lokaal, regio- ■ Verbinding met stadscentrum. ■ Optimalisering verbinding lokaal, • Optimaliseren langzaam ver
verbindingen van naai en Euregionaal ■ Verbindende schakel tussen bestaande regionaal en euregionaal keersverbindingen
en binnen steden • Optimalisering langzaam verkeersgebied openbare parkachtige groenvoorzienin

Groene Loper met o.a optimale door gen en openbare wegen in Randwyck
steek station/binnenstad en de aangrenzende wijken Heugem

■ Versterken centraal overstappunt station en Heer.
en stationsomgeving • Doortrekken Groene Loper 

■ Verbetering ov-routes
■ Verbetering voetgangers- en fietspaden

netwerk
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Bijlage 2: Uitvoeringsprogramma 2016-2019 e.v.
Maastricht is hoofdstad en hét stedelijk centrum met internationale 
aantrekkingskracht. Stedelijke ontwikkeling is een kwestie van lange 
adem. Maastricht en de Provincie Limburg hebben sedert geruime 
tijd een bestendige lijn op dit gebied uitgezet. Stedelijke ontwikke
ling krijgt overal in de stad gestalte maar een aantal ontwikkelingen 
springen eruit doordat ze bovenlokale spinoff hebben. Te weten: de 
A2, Belvedere, Brightlands Health Campus en herstructurering. Door 
deze grootschalige ingrepen in de stedelijke structuur versterken we 
de economische en fysieke structuur van stad en (Eu)regio zodanig 
dat de effecten substantieel verder gaan dan enkel de directe effecten 
ter plekke en in de stad zelf. Met het voorliggende uitvoeringspro
gramma kunnen op korte termijn grote slagen geslagen worden met 
mogelijkheden voor aanvullende concretiseringen op de middenlan
ge termijn (2019 e.v.). Het gaat om concrete projecten die op velerlei

beleidsvelden bijdragen aan gemeentelijke, provinciale en nationale 
doelen. Een uitvoeringsprogramma dat in 2016/2017 kan beginnen 
en binnen 2 jaar concrete resultaten bereikt. Een programma waarbij 
€ 22,7 mln. Provinciaal geld en € 59,4 mln. gemeentelijk geld wordt 
geïnvesteerd in van oudsher publieke taken als openbare ruimte, 
groen, monumenten, campusontwikkeling en herstructurering.
Een investering die meer dan ‘verdubbeld’ wordt door private in
vesteringen van partijen die zich langjarig verbinden. Tel hierbij de 
extra werkgelegenheid van ruim 1500 mensjaren incidenteel en ruim 
500 fte structureel alsmede de bewezen effecten van een hogere bo
venregionale aantrekkingskracht en nut en noodzaak van dit uitvoe
ringsprogramma voor Limburg als geheel is evident. Dit volgt ook 
uit de onderstaande tabel waar we deze projecten confronteren met 
het provinciale toetsingskader:

Uitvoeringsprogramma 2016-2019 Planning Beoogde multiplier Herstruc. woning voorraad Duurzaamheid Reductie woningen

Mijn gezonde groene loper proces 
middelen

Parkontwikkeling rondom 
gemeenteflat

Maastricht Health Campus
MECC (2016)

Belvédère
Eiffel (aanvullend)
(o.a. The Student Hotel)

Mouleurs + Belgen (Loods 5)

Brikkengebouw 
(Maison Blanche Dael)

Openbare ruimte en 
groene verbindingen 

Frontenpark

Herstructurering
Blauwe Loper Participatie 

Blauwe Loper

Procesmiddelen maken 
vervolg MGGL mogelijk. 
Invulling is afhankelijk 
van MIRT bespreking 
eind 2016

Start eind 2016,
Gereed begin 2018

Start uitvoer in 2017

Start uitvoering na de 
zomer 2016

Start uitvoering eind 17 
begin 2018

Procesmiddelen:
- Gemeente € 1 mln.
- Provincie € 1 mln.
- Rijk € 1 mln.

Vervolg MGGL: PM

- Gemeente € 1 mln.
- Provincie € 1 mln.

- Gemeente € 17,2 mln.
- Provincie € 5 mln.
- Privaat € 5 mln.

Structureel circa 20 fte (plus + 
incidenteel 100 manjaren)

120 fte structureel
(plus incidenteel 300 manjaren)

- Gemeente € 25
- Provincie € 5
- Privaat € 30

mln.
mln.
mln.+PM

- Gemeente € 3 mln.
- Provincie € 2 mln.
- Privaat € 20 mln.

Start uitvoering in 2017 - Gemeente € 1,5 mln.

Start uitvoering in 2017

Start uitvoering in 2017 
(voltooiing 01-01-2019)

Verwerving 2016, start 
uitvoering 2017

- Provincie
- Privaat 

Gemeente 
Provincie 

Gemeente

Gemeente 
Provincie 

Gemeente 
Provincie 
Privaat

1 mln. 
1,5 mln.

2 mln.
2 mln.

4 mln.

0.3 mln. 
0.3 mln.

1.9 mln.
1.9 mln.
5 tot 8mln.

200-300 fte structureel +
(plus incidenteel 600 manjaren)

225 fte structureel +
(plus incidenteel 400 manjaren)

15 fte structureel
(plus incidenteel 30 manjaren)

40 manjaren tijdens uitvoering

2 fte structureel 
(plus incidenteel 40 manjaren)

Circa 40 manjaren incidenteel 215 renovatie 
64 nieuwbouw

1835 zonnepanelen

Toepassing stadswarmte

130m2 zonnepanelen 

Diverse mogelijkheden 
worden meegenomen in 

ontwerp

mogelijkheden worden 
meegenomen in ontwerp

Energielabel A en A+ 23 woningen

Theater a/h Vrijthof Gemeente € 2,5 mln. 
Provincie € 2,5 mln.

Vraag aan provincie € 22,7 mln.



Reductie leegstand Reductie parkeren Openbare ruimte en groen Fiets- en wandelpaden Toerisme en recreatie Monumenten en erfgoed Divers

Beoogd maatschappelijk rendement in tussenrapportage 
MKBA becijfert op € 38.140.000)

de aulieprugramma verduurzaming 'mijn gezonde groene loper' <<<

+ Circa 20.000 m2 Circa 6.000 m2 Circa 20.000 m3 
(gemeenteflat)

Geeft gebiedsontwikkeling A2 vroegtijdig een ‘landmark’

>>> zie irtvéslennysprugramma MECC (eind 201 b) <<<

Werkt versterkend voor BL campus 
€ 2,5 mln. extra omzet MECC = € 17,5 mln. extra BRP

Circa 20.000 m2

Circa 20.000 m2

1800 m2

300.000 verwachte 
bezoekers

25.000-50.000 
verwachte bezoekers

Circa 33.000 m2

Circa 30.000 m2

1800 m2

Toevoeging regionaal vernieuwend concept 
(7e Nederlandse vestiging)
Versterkt aanbod universiteit 

Toevoeging regionaal vernieuwend concept 
(4e Nederlandse vestiging)

Toevoeging vernieuwend totaalconcept

11.000 m2 Onderdeel van openbare 
ruimte

100.000 m2 Onderdeel van openbare + +

+ Circa 9.000 m2 Circa 2.000 m2 +

+ + Versterking culturele infrastructuur




