
PROGRAMMABEGROTING 2023 
HOOFDSTUK 3.6 Gebiedsontwikkelingen 
 
3.6.1 Coördinatie gebiedsontwikkelingen 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? 

Gecoördineerde aanpak 
van de zes grootschalige 
gebiedsontwikkelingen die 
worden genoemd het 
Coalitieakkoord 2022-2026 

In hoofdstuk 6 van het Coalitieakkoord 2022-2026 worden 
zes gebiedsontwikkelingen benoemd die in meerdere 
opzichten een grote impact hebben: Land van Thorn- 
Maasresidence, Thorn-Meersveld-Wessem, Vakantieparken, 
Woon Zorg Cluster Heel, Clauscentrale en havengebied 
Maasbracht. Gelet op het strategisch belang van deze 
ontwikkelingen en de samenhang daartussen is in het 
Coalitieakkoord bepaald dat een gecoördineerde aanpak voor 
deze ontwikkelingen moet worden opgezet. 

 
Door het college is een ambtelijk coördinatieteam 
gebiedsontwikkelingen ingesteld dat met vaste regelmaat 
samen de verantwoordelijke portefeuillehouders vergadert. 
Voorstellen en rapportages aan college en raad over deze 
ontwikkelingen wordt in dit team voorbereid. Ook de 
contacten met mede-overheden over cofinanciering, zoals in 
het kader van de strategische investeringsagenda Midden- 
Limburg, worden vanuit dit team gecoördineerd. 

 
Binnen de genoemde gebiedsontwikkelingen is de gemeente 
verantwoordelijk voor de coördinatie en lopen 26 projecten 
die door de gemeente worden begeleid (o.a.procedureel) of 
geleid (bijvoorbeeld voor verkeer en infra). Bij het invullen 
van deze rol moet de gemeente zich laten ondersteunen 
door advies- en onderzoekbureaus die specialistische 
expertise in huis hebben. Om deze bureaus te kunnen 
inschakelen wordt één werkbudget gevraagd voor alle 
bovengenoemde gebiedsontwikkelingen (en bijbehorende 
projecten) 

 
Voor de hiervoor bedoelde projecten moeten projectteams 
worden ingesteld met vakspecialisten vanuit de ambtelijke 
organisatie. Daarbij zijn er enkele vakspecialisten (zoals 
bijvoorbeeld Verkeer en RO) die zitting moeten gaan nemen 
in een groot aantal projectteams. Daar kan met de huidige 
bezetting geen invulling aan worden gegeven. Dat wil zeggen 
dat er een budget nodig is om tijdelijk personeel te kunnen 
inhuren om tot een volwaardige bezetting van de 
projectteams te kunnen komen. 

€ 500 000 incidenteel 

Indicatieve verdeling: 

€ 300 000 voor inzet 
van advies- en 
onderzoekbureaus 
voor de zes genoemde 
gebiedsontwikkelingen. 

 
€ 200 000 voor de inzet 
van tijdelijk personeel 
om tot een adequate 
bezetting van de 
projectteams te 
kunnen komen. 



3.6.2 Land van Thorn - Maasresidence 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? 

Realisatie van vakantiepark, 
hotel en voorzieningen 
Maasresidence en van 
maatregelen om verkeer, 
parkeren, toerisme en 
recreatie in Thorn e.o. in 
goede banen te leiden. 

Binnen het gebiedsprogramma Land van Thorn - 
Maasresidence lopen de volgende projecten: 
1 Gefaseerde bouw vakantiepark Maasresidence 
2 Bouw hotel Maasresidence (Grote Hegge) 
3 Voorzieningen Maasresidence (Grote Hegge) 
4 Verkeer en parkeren Thorn en omgeving 
5 Toerisme en recreatie Thorn en omgeving 

 
De projecten 1 t/m 3 worden geïnitieerd en geleid door 
eigenaar Grouwels Vastgoed en projectontwikkelaar Arcus 
Zuid en begeleid door de gemeente. De projecten 4 en 5 
worden geïnitieerd en geleid door de gemeente. Vanwege 
de noodzaak van afstemming worden de projecten 
aangestuurd in de vorm van een gebiedsprogramma dat 
wordt gecoördineerd door de gemeente. 

 
Op grond van het adviesrapport Verkeer en parkeren Thorn 
dat medio 2022 is opgeleverd door adviesbureau Goudappel 
wordt in het najaar gewerkt aan het opstellen van een plan 
met maatregelen om verkeer en parkeren in Thorn in goede 
banen te leiden. Dat gebeurt in overleg met de (groepen van) 
belanghebbenden in Thorn. 

 
In overleg met het exploitatiebedrijf van Maasresidence en 
andere ondernemers in Thorn e.o. wordt gewerkt aan een 
plan met maatregelen om toerisme en recreatie in Thorn in 
goede banen te leiden. Het gebied aan de aan de Groot- 
heggerplas bij de kasteelhoeve en het toekomstig hotel dat 
ligt tussen Thorn en het vakantiepark wordt daarbij 
ontwikkeling als knooppunt en toeristisch overstappunt. 

PM 
 

Uit de planvorming 
voor verkeer, 
parkeren, toerisme en 
recreatie moet gaan 
blijken wat de kosten 
zijn van maatregelen 
en hoe deze 
gefinancierd kunnen 
worden. Deze plannen 
worden t.z.t. aan de 
raad voorgelegd. 



3.6.3 Thorn – Meersveld - Wessem 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? 

Door de dijkversterking en 
de verlegging van de 
Thornerbeek ontstaan 
ingrepen en kansen in het 
landschap tussen Thorn en 
Wessem. 
De rol van de gemeente is 
om aanvullend op de 
beekverlegging en de 
dijkversterking door het 
waterschap een verdere 
gebiedsversterking 
proberen te faciliteren. 

Binnen de gebiedsontwikkeling Thorn-Meersveld-Wessem 
zijn de volgende projecten in voorbereiding: 
1. Versterking van de dijk Thorn-Wessem 
2. Omlegging van de Thornerbeek 
3. Kwaliteitsimpuls gebied Thorn-Wessem (i.v.m. 

systeemwerking Maas) (relatie met project 4 en 5) 
4. Ontwikkeling van natuur en recreatie in Meersveld 
5 Transformatie van fabrieksgebouwen aan de 

Meers. 
 

Projecten 1 en 2 worden gepland en uitgevoerd door het 
Waterschap Limburg. Project 3 ligt in het verlengde hiervan 

Op basis van het 
hiernaast genoemde 
gebiedsplan kan 
bepaald worden hoe 
en of de 1 miljoen euro 
die eerder voor Thorn- 
Wessem i.r.t. tot 
hoogwaterveiligheid 
zijn gereserveerd 
worden ingezet. 

 
Evt. verdere kosten 

 en kent naast het waterschap ook partners in de andere van capaciteit en 
 overheden en mogelijk private partijen. Project 4 en 5 zijn in ondersteuning 
 feite weer een verfijning van project 3. worden gedekt uit het 
  algemene budget dat is 
 Allereerst is een gebiedsplan met programma in beschreven bij de tekst 
 voorbereiding. Met een RIB van begin 2022 is € 50.000 over de coördinatie 
 ter beschikking voor op het opstellen van een integraal van gebieds- 
 gebiedsplan dat begin 2023 gereed moet zijn voor ontwikkelingen. 
 besluitvorming.  



3.6.4 Vakantieparken 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? 

Programmatische, integrale 
aanpak van drie niet-vitale 
vakantieparken in 
Maasgouw: de parken 
Heelderpeel en 
Boschmolenplas in Heel en 
Porta Isola in Stevensweert. 

 
De huidige bestemming van 
de drie gebieden, een 
vakantiepark, is vertrek- en 
in eerste instantie beoogd 
eindpunt. Wanneer 
vitalisering van (een 
gedeelte van) een 
vakantiepark niet haalbaar 
blijkt, wordt ingezet op 
transformatie naar een 
andere functie. 

1. Een integrale procesaanpak, te weten ‘procesaanpak 
groene en rode spoor’ is de basis voor de gemeentelijke 
aanpak van de niet-vitale vakantieparken. Deze aanpak is 
beschreven in het programma ‘Aanpak vakantieparken 
Maasgouw 2025’ dat sinds 2000 in uitvoering is. Op basis 
van een zo sterk mogelijke informatiepositie worden 
rode maatregelen (tegengaan niet–recreatief gebruik, 
zoals handhaving) en groene maatregelen (bevorderen 
recreatief gebruik, zoals ondersteuning 
recreatieondernemer) getroffen. 

 
Indien een toekomst als vakantiepark in 2022 niet meer 
haalbaar blijkt, wordt voor het betreffende gebied een 
transformatiestrategie voorbereid. In 2022 wordt per 
park een toekomstperspectief en aanpak voorgesteld. 
Per park wordt dit vervolgens in een projectplan 
uitgewerkt. Uitvoering van de projecten vanaf 2023 
wordt gepland op basis van de benodigde rol van de 
gemeente, de rol van betrokken marktpartijen en de 
beschikbare organisatiecapaciteit. 

 
2. Uitvoering project ‘Vitalisering Boschmolenplas’ 

3. Uitvoering project ‘Vitalisering EN/OF (gedeeltelijke) 
transformatie Heelderpeel’ 

4.  Uitvoering project ‘Vitalisering OF transformatie Porta 
Isola’ 

1. De kosten voor de 
procesaanpak 
‘rode en groene 
spoor’ in de 
periode 2023-2025 

a. inkoop 
handhaving MER 

b. Externe kosten: 
Advies € 90.000. 

(subsidieverzoek 
Provincie PM) 

 
 Voor actiepunt 2, 3 en 4 
geldt dat PM (separaat 
voorstel aan de raad obv 
projectplan) 
 



3.6.5 Woon-zorg cluster Heel 
 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? 

Verdere ontwikkeling van de 
terreinen in Heel die zijn 
bestemd voor wonen en 
zorg: het Daelzicht-terrein, 
het Koraal-terrein (Sint 
Anna), het Chateaupark 
Heel en het Raadhuisplein 
(Catualiumhof). 

Het initiatief voor deze ontwikkelingen ligt bij de betreffende 
eigenaren (i.c. zorginstellingen). De gemeente begeleidt de 
procedures, werkt bij deze gebieden aan aanpassingen van 
de openbare ruimte en wegen (bijvoorbeeld Heerbaan) en 
probeert de herontwikkeling van leegstaande gebouwen op 
en bij deze terreinen te bevorderen (bijvoorbeeld Chateau 
Heel en voormalige school De Maaskei). Omdat deze 
terreinen deels aan elkaar grenzen en ook op andere punten 
raakvlakken hebben, speelt de gemeente een coördinerende 
rol om de afstemming te borgen. 

 
Binnen deze gebiedsontwikkelingen lopen de volgende 
projecten: 
1a Daelzicht-terrein - Masterplan Zie toelichting 
1b Daelzicht-terrein - Infra Heerbaan In voorbereiding 
2a Koraal-terrein - Sint Anna In voorbereiding 
2b Maaskei-terrein - verkoop  In voorbereiding 
3 Chateau Heel Park In voorbereiding 
4 Raadhuisplein Zie toelichting 

 
Toelichting: 
Project 1a : Het Masterplan Daelzicht wordt gefaseerd 
uitgevoerd en is deels al gerealiseerd en deels in uitvoering. 
Planningshorizon loopt tot circa 2030. 
Project 4: Verkoop oud-gemeentehuis en herontwikkeling tot 
woon-zorg-centrum Catualiumhof is afgerond. Met Wonen-Zuid 
wordt overleg gevoerd over de herontwikkeling van het 
noordelijk gedeelte van het Raadhuisplein. 

Bij de tekst over de 
coördinatie van 
gebiedsontwikkelingen 
is een algemeen 
werkbudget gevraagd. 
Ook voor kosten die 
gemaakt worden 
binnen de ontwikkeling 
Woon Zorg Cluster 
Heel wordt een beroep 
gedaan op dit 
algemeen budget. 



3.6.6 Clauscentrale Maasbracht 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? 

Begeleiding door gemeente 
van de toekomstige 
ontwikkeling van 
de Clauscentrale 
Maasbracht (en het 
bijbehorend terrein) in 
samenspraak met eigenaar 
RWE, provincie en 
omwonenden. Tevens 
begeleiding van de 
ontwikkeling van het 
nabijgelegen schakelstation 
van Tennet. Met bijzondere 
aandacht vanuit de 
gemeente voor de gevolgen 
van de leefomgeving van 
beide ontwikkelingen. 

- Intern coördineren van de verschillende 
ontwikkelingen; 

- Deelname aan ambtelijke werkgroep die zich bezig 
houdt met het opstellen van een nieuwe 
toekomstvisie over de Clauscentrale en haar directe 
omgeving; 

- Bestuurlijk beraad en besluitvorming faciliteren. 
Vanwege het besluit van RWE aanvang 2022 om geen 
Clauscentrale “unit D” te bouwen is de aanleg van een 
nieuwe ontsluitingsweg niet meer aan de orde. Momenteel 
verrekent de gemeente de gemaakte voorbereidingskosten 
met de provincie. Insteek is om de resterende 
projectmiddelen terug te laten vloeien naar de algemene 
reserve. 

 
De provincie neemt naar verwachting de ontwikkelkosten van 
de nieuwe toekomstvisie geheel voor haar rekening. De 
bijdrage van de gemeente Maasgouw betreft voorlopig 
ambtelijke inzet. Mogelijk brengt de toekomstvisie nieuwe 
maatregelen of projecten voort, waarbij gemeentelijke (co) 
financiering aan de orde is. 

Niet van toepassing. 



3.6.7 Havengebied Maasbracht 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? 

Begeleiden, toetsen en 
faciliteren van revitalisering 
en duurzame ontwikkeling 
in het gebied Bunkerhaven- 
Oude Maas Maasbracht. 

Binnen het deelgebied "Bunkerhaven-Oude Maas" van het 
havengebied van Maasbracht is door de onderneming 
"Revitalisering binnenhaven Maasbracht BV (Tullemans) 
het initiatief genomen voor de volgende projecten: 
1. De realisatie van een Clean Energy Hub (tankstation met 

duurzame brandstoffen voor binnenvaart/vrachtvervoer) 
2. De revitalisering van de scheepswerf in de haven. 
3. Aanpassing infrastructuur 
4. Potentiele ontwikkeling van locatie "Edelzand" in 

aansluiting/aanvulling op bovengenoemde projecten. 
 

Voor het project Clean Energy Hub is een Europese subsidie 
ontvangen om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. 
Bij deze studie spelen de gemeente en MER-OD een rol i.v.m. 
de toetsing aan wet- en regelgeving. Voor de projecten 
revitalisering scheepswerf, aanpassing infrastructuur en 
"Edelzand" zijn de voorbereidingen gestart en vindt ook 
afstemming plaats met de gemeente. 

 
Bij de bovenstaande projecten speelt de gemeente een 
begeleidende, toetsende en/of faciliterende rol. Ook zorgt 
de gemeente voor afstemming met andere betrokken 
partijen zoals het Rijk, de provincie Limburg en het 
samenwerkingsverband Blue Ports Limburg. 

 
Als de Clean Energy Hub haalbaar blijkt en de revitalisering 
van de scheepswerf wordt doorgezet betekent dat een forse 
impuls voor de revitalisering en duurzame ontwikkeling van 
het havengebied van Maasbracht. 

 
In het verlengde van de genoemde projecten volgt op termijn 
het project "Walstroom" voor de ligplaatsen in de haven, 
waarbij moet worden samengewerkt met Rijkswaterstaat als 
eigenaar van (natte en droge) infrastructuur in de haven. 
Binnen het kader van Blue Ports is al een inventarisatie 
uitgevoerd van de ligplaatsen in Limburg die van walstroom 
moeten worden voorzien. 

 
In het najaar van 2022 is een voorstel aan de raad gedaan 
over deze ontwikkeling van het gebied Bunkerhaven - Oude 
Maas in Maasbracht. Daarbij wordt ook aangegeven welke 
extra capaciteit de gemeente voor de begeleiding van de 
bovengenoemde projecten vrij moet maken. 

Over de gemeentelijke 
kosten voor de 
begeleiding van de 
projecten in het gebied 
Bunkerhaven - Oude 
Maas is in het najaar 
van 2022 een voorstel 
aan de raad gedaan. 

 


	HOOFDSTUK 3.6 Gebiedsontwikkelingen
	3.6.1 Coördinatie gebiedsontwikkelingen
	3.6.2 Land van Thorn - Maasresidence
	3.6.3 Thorn – Meersveld - Wessem
	3.6.4 Vakantieparken
	3.6.5 Woon-zorg cluster Heel
	3.6.6 Clauscentrale Maasbracht
	3.6.7 Havengebied Maasbracht


