Raadsvergadering de dato 9 mei 2022
Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan
wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.
Indiener
Ingekomen voor de raad van 5 oktober 2020
Brief (264) (099488975) d.d. 05/08/20 van Raad van
State inzake beroep de heer/mevrouw Mourik
betreffende partiële herziening BP kernen 2020
Vroenhof 47, 49 en 51.

Brief (285) (099490607) Raad van State inzake start
procedure niet vaststellen Bp Partiele herziening
Buitengebied 2012 - uitbreiding camping Vinkenhof.

Ingekomen voor de raad van 14 december 2020
Brief (305) (099491293) d.d. 30/09/20 van SV Geuldal
inzake verzoek voor een financieel
haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe
accommodatie.

Ingekomen voor de raad van 22 februari 2021
Brief (4) (1182636) d.d. 09/12/20 van de heer
Huntjens namens VV Walram inzake programma van
eisen nieuwbouw clubgebouw VV Walram.

Afdoening
Heeft betrekking op brief (244)
(099477879) van 30/10/2019 van
heer/mevrouw Van Mourik.
Bestemmingsplan is vastgesteld in raad
van 08/06/2020.
22/04/21: aanvullend schrijven Raad van
State ontvangen (brief 2021 149)
betreffende aanmelden 3e
belanghebbende.
03/05/21: aanvullend schrijven Raad van
State ontvangen (brief 2021 161)
betreffende schriftelijke uiteenzetting
namens derde belanghebbende de heer
Engelbert.
Behandeling RvS plaatsgevonden op 13
april 2022. In afwachting van de uitspraak.
Op 12/03/21 is bief (100) ontvangen van
Raad van State inzake beroep.
Het verweerschrift namens de raad is in
mei 2021 verzonden.
Behandeling RvS plaatsgevonden op 13
april 2022. In afwachting van de uitspraak.
Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
Zie hiervoor de RIB 21.55 bij het laatste
onderdeel ‘Stand van Zaken SV Geuldal’.
De opgeleverde QuickScan door het bureau
Drijver en Partners is voor de gemeente
een helder onderbouwd onderzoek naar de
mogelijkheden voor één toekomst
bestendige locatie voor SV Geuldal. De
gemeente heeft aan SV Geuldal laten
weten de uitkomsten van het onderzoek
voor de locatie Schin op Geul te volgen.
Zie voor actualisatie RIB 21.82 inzake
onderzoek ‘Verkenning uitplaatsen sport
uit het Geuldal’.
Update 16/03/22: het onderzoek komt aan
de orde bij de nieuwe raad.
Op 09/02/21 heeft een online bijeenkomst
plaatsgevonden met verenigingen en
stakeholders nieuwe sport, bewegen en
sportaccommodatie beleid. De raadsleden
mochten hier als toehoorder bij
aansluiten.
Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
Zowel met vv Berg’28 en VV Walram is
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Brief (21) (1182915) d.d. 18/12/20 van de heer
Candel namens vv Bert’28 inzake programma van
eisen voor nieuwbouw sportcomplex vv Berg’28.

Brief (30) (1183148) Raad van State inzake beroep
E. Delhoofen aangaande Bestemmingsplan Initieel
Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 en
verzoek toezenden stukken.

afgelopen periode nauw contact geweest
n.a.v. de ingezonden brieven. Vervolgens
is de nota ‘Valkenburg aan de Geul’ op 12
april jl. vastgesteld waarin de nadruk ligt
op ‘het investeren in activiteiten en
mensen’ in plaats van stenen. Tevens staat
hierin omschreven dat de gemeente in
2021/2022 met een voorstel komt
(inclusief voorwaarden en financiële
paragraaf) om een bijdrage te verstrekken
aan buitensportverenigingen voor
verbetering van hun accommodatie via
een bijdrageregeling.
De behandeling van deze regling is
uitgesteld in afwachting van uitkomst
onderzoek ‘Verkenning uitplaatsen sport
uit het Geuldal (RIB 21.82).
Update 16/03/22: het onderzoek komt aan
de orde bij de nieuwe raad.
Update 12/02/21: op 09/02/21 heeft een
online bijeenkomst plaatsgevonden met
verenigingen en stakeholders nieuwe
sport, bewegen en sportaccommodatie
beleid. De raadsleden mochten hier als
toehoorder bij aansluiten.
Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
Zowel met vv Berg’28 en VV Walram is
afgelopen periode nauw contact geweest
n.a.v. de ingezonden brieven. Vervolgens
is de nota ‘Valkenburg aan de Geul’ op 12
april jl. vastgesteld waarin de nadruk ligt
op ‘het investeren in activiteiten en
mensen’ in plaats van stenen. Tevens staat
hierin omschreven dat de gemeente in
2021/2022 met een voorstel komt
(inclusief voorwaarden en financiële
paragraaf) om een bijdrage te verstrekken
aan buitensportverenigingen voor
verbetering van hun accommodatie via
een bijdrageregeling.
De behandeling van deze regeling is
uitgesteld in afwachting van uitkomst
onderzoek ‘Verkenning uitplaatsen sport
uit het Geuldal (RIB 21.82).
Update 16/03/22: het onderzoek komt aan
de orde bij de nieuwe raad.
Update 12/02/21: de stukken zijn gestuurd
aan de Raad van State. Het (inhoudelijk)
beroepschrift hebben wij nog niet
ontvangen van de Raad van State.
Deze brief is afgehandeld (begin dit jaar
zijn alle stukken toegestuurd aan RvS).
Update 13/04/22: Beroepszaak loopt nog.
Geen bericht meer gehad van Raad van
State, daar is sprake van een achterstand
bij behandelen zaken.
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Ingekomen voor de raad van 12 april 2021
Brief (69) (1185319) d.d. 17/02/21 van vv Walram
inzake reactie op nieuwe concept nota sport- en
accommodatiebeleid.

Brief (74) (1185405) d.d. 22/02/21 van de heer
Candel namens vv Berg’28 inzake reactie op nieuwe
concept nota sport- en accommodatiebeleid.

Brief (77) (1185410) d.d. 22/02/21 van de heer
Reijnen namens Bewonerscollectief Langen Akker
inzake gebiedsvisie kern Berg.

Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
04/03/21 brief aan de heer Huntjens
gestuurd
Zowel met vv Berg’28 en VV Walram is
afgelopen periode nauw contact geweest
n.a.v. de ingezonden brieven. Vervolgens
is de nota ‘Valkenburg aan de Geul’ op 12
april jl. vastgesteld waarin de nadruk ligt
op ‘het investeren in activiteiten en
mensen’ in plaats van stenen. Tevens staat
hierin omschreven dat de gemeente in
2021/2022 met een voorstel komt
(inclusief voorwaarden en financiële
paragraaf) om een bijdrage te verstrekken
aan buitensportverenigingen voor
verbetering van hun accommodatie via
een bijdrageregeling.
De behandeling van deze regeling is
uitgesteld in afwachting van uitkomst
onderzoek ‘Verkenning uitplaatsen sport
uit het Geuldal (RIB 21.82).
Update 16/03/22: het onderzoek komt aan
de orde bij de nieuwe raad.
Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
04/03/21 brief aan de heer Candel
verzonden.
Zowel met vv Berg’28 en VV Walram is
afgelopen periode nauw contact geweest
n.a.v. de ingezonden brieven. Vervolgens
is de nota ‘Valkenburg aan de Geul’ op 12
april jl. vastgesteld waarin de nadruk ligt
op ‘het investeren in activiteiten en
mensen’ in plaats van stenen. Tevens staat
hierin omschreven dat de gemeente in
2021/2022 met een voorstel komt
(inclusief voorwaarden en financiële
paragraaf) om een bijdrage te verstrekken
aan buitensportverenigingen voor
verbetering van hun accommodatie via
een bijdrageregeling.
De behandeling van deze regeling is
uitgesteld in afwachting van uitkomst
onderzoek ‘Verkenning uitplaatsen sport
uit het Geuldal (RIB 21.82).
Update 16/03/22: het onderzoek komt aan
de orde bij de nieuwe raad.
Deze brief is een vervolg op brief (337)
(Z.1181613) van de heer Reijnen (namens
buurtbewoners) inzake gebiedsvisie kern
Berg. Op 04/02/21 is een aparte sessie
georganiseerd voor het bewonerscollectief
om hun inbreng te geven op de scenario’s
voor de ontwikkelvisie Berg. De heer
Reijnen was hier ook bij aanwezig.
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Update 14/09/21: het verslag van deze
sessie is als bijlage toegevoegd.
Daarnaast is sindsdien contact geweest
met de stakeholders over de voortgang.
Dit zal ook zo zijn ten aanzien van de
aanstaande omgevingsronde en verdere
informatie uitwisseling.
De inhoud van brief (77) wordt
gekwalificeerd als input voor de verdere
uitwerking en zal zodoende – net als de
overige input - daar waar mogelijk of
wenselijk verwerkt worden.
In de raad van 11/10/21 wordt de
raadnota integraal afwegingskader
gebiedsvisies behandeld.
25/10/21: aanvullende brief (305)
ontvangen.
De raadsnota ontwikkelvisie Kern Berg is
van de agenda gehaald bij de
raadsvergadering van 13 december jl. en
niet behandeld.
Update 22/04/22: het bestuurlijke gesprek
tussen het bewonerscollectief en de
gemeente heeft op 22 februari
plaatsgevonden.
Ingekomen voor de raad van 13 december 2021
Brief (304) (1197563) d.d. 251021 van de heer Houten
inzake gebiedsvisie nieuwe kern Berg.

Ingekomen stukken voor de raad van 21 februari 2022
Brief (9) (1198987) d.d. 071221 van Volleybalclub Six
up Eagles combinatie Valkenburg aan de Geul inzake
verkrijgen duidelijkheid over besluit
huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke
huurders.

Brief (38) d.d. (1199850 en 1199851) d.d. 100122 van
Stichting Natuurlijk Geuldal inzake zienswijze
ontwerp omgevingsvergunning Partiele herziening BP
initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul –
vakantiewoningen Keutenberg 2a.
Brief (41) (1199961) d.d. 120122 van de heren
Schaepkens en Stoffels inzake tekortkoming controle
en handhaving nieuwbouwproject Reinaldstraat 7A

07/12/21 aanvullend schrijven (2022 6) de
heer Houten ontvangen.
De raadsnota ontwikkelvisie Kern Berg is
van de agenda gehaald bij de
raadsvergadering van 13 december jl. en
niet behandeld.
Cie SOB 01/02/2022: update pfh: er zal
eerst een gesprek plaatsvinden met
bewonerscollectief Kern Berg en de
uitkomst hiervan zal aan cie/raad worden
teruggekoppeld.
Update 22/04/22: het bestuurlijke gesprek
tussen het bewonerscollectief en de
gemeente heeft op 22 februari
plaatsgevonden.
In behandeling.
Raad 21/02/22: er is een raadsbrede motie
aanvaard. Zie ook RIB 22.17 onder brief
181.
Update 13/04/22: de uitvoering van de
motie loopt, de betreffende verenigingen
kunnen binnenkort bericht verwachten over
de terugbetaling.
In behandeling.
Update 22/04/22: behandeling vaststelling
van het bestemmingsplan is doorgeschoven
naar volgende raadscyclus.
15/02/22 vervolgbrief (82) van de heer
Schaepkens inzake tekortkomingen controle
en handhaving nieuwbouwproject
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t/m 7G, 6301 EB Valkenburg aan de Geul.

Brief (59) (1200546) d.d. 310122 van mevrouw
Peeters inzake zienswijze Planologisch Erfgoedbeleid.
Brief (62) (1200574) d.d. 010222 van Cliëntenraad
Kerkrade SWI inzake reactie op beëindiging
samenwerking met Multifix.

Brief (65) (1200668) d.d. 030222 van Provincie
Limburg inzake beoordeling IBT Wabo en Wro
gemeente Valkenburg aan de Geul 2020 – 2021 (voor
de toezichtronde 2021-2022 ontvangt de provincie
graag uiterlijk 15 juli 2022 de volledige
toezichtinformatie, inclusief besluitvorming college
en raad).
Brief (66) (1200662) d.d. 030222 van Provincie
Limburg inzake toezichtbrief beoordeling IBT Archiefen Informatiebeheer 2021 (voor de toezichtronde
2021-2022 ontvangt de provincie graag uiterlijk 15
juli 2022 de volledige toezichtinformatie, inclusief
besluitvorming college en raad).
Ingekomen stukken voor de raad van 9 mei 2022
Brief (135) (1202244) d.d. 220322 van Spectrum24
inzake Sprookjesbos.

Brief (175) (1202842) d.d. 050422 van mevrouw
Heuts-Israel en de heer Rutten inzake reactie
antwoordbrief college art. 32 vragen fractie VVD
betreffende woningbouwinitiatief Sibbe.
Brief (176) (1202831) d.d. 040422 van de heer en
mevrouw Prins inzake bezwaren omtrent
besluitvorming fietsroute Ingendael.

Brief (187) (1202862 en 1202972) d.d. 060422 van de
heer Van Bussel inzake zienswijze voorgenomen

Reinaldstraat 7A t/m 7 G, 6301 EB
Valkenburg aan de Geul ontvangen.
Is afgehandeld (zie bijgevoegde
antwoordbrieven).
Afhandelingsbrief verzonden op 22/04/22
(zie bijlage).
In behandeling.
Deze brief is namens de gemeenten
afgehandeld/beantwoord door Fred Dijk
(directeur WSP Parkstad).
In behandeling.

In behandeling.

In behandeling.
Update 19/04/22: brief is al eens eerder
gedeeld met gemeente. Hier is destijds
(voorjaar 2020) actie op ondernomen.
Fysiek overleg met briefschrijver(s) heeft
toen op zich laten wachten vanwege de
COVID-19 pandemie.
Er is recent telefonisch contact geweest
met schrijver(s) brief.
Intern wordt een overleg gepland tussen
medewerkers die destijds (2020) ook
betrokken waren bij de kwestie. Dit om
onder andere e.e.a. op te frissen.
Vervolgens wordt – zoals gevraagd door
briefschrijver(s) – een fysiek overleg
ingepland met de briefschrijver(s).
In behandeling.

In behandeling.
Update 28/04/22: op 10 mei vindt een
ambtelijk overleg plaats waar ook Visit
(routeburo) en het Limburgs Landschap
aan deelnemen inzake de uitkomst van de
klankbordgroep en de binnengekomen
brieven. Hierna wordt er een collegenota
opgesteld voor het nieuwe college. Na het
besluit van het nieuwe college zullen we
de briefschrijvers informeren over het
besluit.
In behandeling.
Update 28/04/22: op 10 mei vindt een
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afsluiting fietsroute door Ingendael.

Brief (190) (1202932) d.d. 080422 van bewoners
Houthem en Strabeek inzake protest tegen
voorgenomen plannen aangaande fietspadenstructuur
door Ingendael.

Brief (194) (1202987) d.d. 110422 van BBC de Kilo
inzake gebiedsvisie kern Berg en Terblijt.

Brief (198) (1203091) d.d. 130422 van familie PrinsStokvis inzake bezwaar voorgenomen plannen
fietspadenstructuur door Ingendael.

Brief (221) d.d. 250422 van Tennis Padel Geuldal
Valkenburg aan de Geul inzake knelpunten.
Brief (224) (1203426) d.d. 250422 van de heer
Remeijers inzake zienswijze en opmerking inzake de
plannen over de uitbreiding Natuurgebied Ingendael
en aanpassingen van de recreatieve voorzieningen
hierin.

Brief (230) (1203496) d.d. 280422 van de heer Knops
inzake fietspad Ingendael.

ambtelijk overleg plaats waar ook Visit
(routeburo) en het Limburgs Landschap
aan deelnemen inzake de uitkomst van de
klankbordgroep en de binnengekomen
brieven. Hierna wordt er een collegenota
opgesteld voor het nieuwe college. Na het
besluit van het nieuwe college zullen we
de briefschrijvers informeren over het
besluit.
In behandeling.
Update 28/04/22: op 10 mei vindt een
ambtelijk overleg plaats waar ook Visit
(routeburo) en het Limburgs Landschap
aan deelnemen inzake de uitkomst van de
klankbordgroep en de binnengekomen
brieven. Hierna wordt er een collegenota
opgesteld voor het nieuwe college. Na het
besluit van het nieuwe college zullen we
de briefschrijvers informeren over het
besluit.
In behandeling
Update 21/04/22: er is een ambtelijk
overleg gepland op 29/04/22 met BBC De
Kilo om tekst en uitleg te geven over de
stand van zaken en de toekomst van het
Welzijnscentrum.
In behandeling.
Update 28/04/22: op 10 mei vindt een
ambtelijk overleg plaats waar ook Visit
(routeburo) en het Limburgs Landschap
aan deelnemen inzake de uitkomst van de
klankbordgroep en de binnengekomen
brieven. Hierna wordt er een collegenota
opgesteld voor het nieuwe college. Na het
besluit van het nieuwe college zullen we
de briefschrijvers informeren over het
besluit.
In behandeling.
In behandeling.
Update 28/04/22: op 10 mei vindt een
ambtelijk overleg plaats waar ook Visit
(routeburo) en het Limburgs Landschap
aan deelnemen inzake de uitkomst van de
klankbordgroep en de binnengekomen
brieven. Hierna wordt er een collegenota
opgesteld voor het nieuwe college. Na het
besluit van het nieuwe college zullen we
de briefschrijvers informeren over het
besluit.
In behandeling.
Update 28/04/22: op 10 mei vindt een
ambtelijk overleg plaats waar ook Visit
(routeburo) en het Limburgs Landschap
aan deelnemen inzake de uitkomst van de
klankbordgroep en de binnengekomen
brieven. Hierna wordt er een collegenota
opgesteld voor het nieuwe college. Na het
besluit van het nieuwe college zullen we
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de briefschrijvers informeren over het
besluit.
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