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Doel raadsvoorstel

• informeren – voorstellen voor de gebiedsontwikkeling

• vaststellen geactualiseerd financieel kader-grex

• jaarlijks rond de zomer

• majeure ontwikkelingen separaat



Inhoud raadsstuk 2021/inhoud presentatie

• geen cruciale nieuwe ontwikkelingen ter besluitvorming

• Covid 19 & Belvédère

• terugblik: voortgang gebiedsontwikkeling

• vooruitblik:
• in voorbereiding: Landbouwbelang en Sappi-Zuidwest
• Sphinx- oord inclusief parkeeropgave Sphinxkwartier 

• stand van zaken grondexploitatie (’de grex’)



Covid-19 & gebiedsontwikkeling Belvédère

• Op voortgang gebiedsontwikkeling heeft Covid-19 weinig invloed 
gehad. Er is aanzienlijke progressie geboekt.

• Covid-19 heeft wel forse invloed gehad op parkeerbezetting en 
parkeeropbrengsten P Sphinx. 

• Covid-19 heeft uiteraard ook de ondernemers en bedrijven binnen het 
Belvédèregebied fors geraakt. WOM heeft aangesloten bij 
gemeentelijke regelingen rondom huurkorting. 



Stand van zaken gebiedsontwikkeling per deelgebied



Sphinxkwartier
Highlights 2020-2021
• Lindenkruis vrijwel afgerond
• Woningbouw Sphinx-Zuid vrijwel afgerond
• Aanpak Maagdendries in voorbereiding 
• Eiffel loopt volgens verwachting
• Blanche Dael geopend
• Olround Bowling binnenkort open
• Woningen Loods 5 in voorbereiding
• Duurzaam: ‘van het gas af’ 



Frontenpark
Highlights 2020-2021
• Frontenpark goed gebruikt (mede ‘dankzij’ Covid-19)
• Onderzoek invulling Frontenpassage 
• Gemeentelijke Gasfabriek (‘Cokesfabriek’)
• Herinrichting Radiumplein in voorbereiding
• Trap Hoge Fronten – medio 2021
• Haalbaarheidsstudie gashouder/kazemat
• Verbouwing Kunstfront



Retailpark Belvédère en bedrijventerrein Bosscherveld

Highlights 2020-2021

• Vijf woonwinkels geopend
• Wachten op uitspraak Raad van State voor 

bestemmingsplan Retailpark. Daarna verder.
• Zonnepark Belvédèreberg geopend
• Revitalisering bedrijventerrein loopt door. 



In voorbereiding: Landbouwbelang en Sappi Zuidwest

Landbouwbelang
• Voorbereidingen tender lopen
• Invulling conform raadsbesluit
• Medio 2021 start met selectiefase
• Gunning (ovb): eind 2022
• Start realisatie (ovb): 2024

Sappi Zuidwest
• Voorbereidingen lopen
• Invulling conform raadsbesluit
• 2021-2022: onderzoeken en ruimtelijke 

procedures
• Naar verwachting 2023: start realisatie



Majeure ontwikkeling - separaat raadsbesluit later dit jaar

Wonen Sphinx Noord en parkeeropgave Sphinxkwartier
• Conform raadsbesluit in ‘grex 2020’
• Vier woonblokken
• Ondergrondse parkeervoorziening P Sphinx
• Tijdelijke parkeervoorziening P Frontenpark
• Onderzoeken/voorbereidingen lopen



Stichting Sphinxkwartier

• Stichting Sphinxkwartier sinds 2019 actief
• Alle grote spelers in gebied 
• Aangesloten bij Centrummanagement
• Doel: samenwerking, promotie/branding, programmering



De grondexploitatie per 2021

Grondexploitatie Belvédere 2021 x € 1 mio

Totale kosten inclusief boekwaarde 167,1

Totale dekkingsmiddelen 139,3

Geprognosticeerde onrendabele top op eindwaarde 27,8  
(afgerond)

Aanvullende informatie
• Onrendabele top is toegenomen met € 6,9 mio (was € 20,9 mio in 2020)
• Met name als gevolg van raadsbesluiten Sappi Zuidwest/Landbouwbelang en minder parkeeropbrengsten
• De te verwachten extra opbrengsten voor Sphinx Zuid (ca. € 4 mio) worden verwerkt in grex 2022.
• Ontwikkelingen Retailpark Belvédère zijn nog niet verwerkt in deze grexcijfers. Wordt verwerkt in grex 2022.
• Ontwikkelingen Sphinx Noord en parkeren worden nog separaat aan u voorgelegd en verwerkt in grex 2022.
• Achtervang onrendabele top: jaarlijkse bijdrage van € 2,3 mio uit MJIP.



Vragen?
www.belvedere-maastricht.nl


