Raadsnota
Raadsvergadering de dato 21 juni 2021
Onderwerp: Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Voor u ligt, ter besluitvorming, de bouwstenennotitie voor de Omgevingsvisie van onze gemeente.
De bouwstenennotitie (met alle bijlagen) is opgenomen als bijlage bij deze raadsnota.
De omgevingsvisie is bindend voor het bevoegd gezag dat de visie vaststelt (uw gemeenteraad). De
omgevingsvisie is vormvrij, maar moet in elk geval de volgende elementen bevatten (artikel 3.2 en
3.3 Omgevingswet):
 Beschrijving op hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
 Hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen, gebruik, beheer, bescherming en behoud van
het grondgebied.
 Hoofdzaken voor de fysieke leefomgeving te voeren integraal beleid.
 Rekening houden met het voorzorgsbeginsel, beginsel van preventief handelen, beginsel van
bronaanpak en het beginsel van de vervuiler betaalt.
Daarnaast moet de visie een digitaal raadpleegbaar document zijn, afgestemd worden met andere
bestuursorganen en de resultaten bevatten van de participatie.
Het opstellen van de omgevingsvisie is een belangrijk en complex proces voor de gemeente
Valkenburg aan de Geul en we willen uw raad, als bevoegd gezag voor de vaststelling, vanaf het
begin op een gestructureerde wijze meenemen in dit proces. Daarom hebben wij ervoor gekozen om
u, voordat wordt gestart met het schrijven van de omgevingsvisie, eerst deze bouwstenennotitie te
laten vaststellen. De bouwstenennotitie vormt daarmee het vertrekpunt voor het schrijven van de
omgevingsvisie. Met de voorliggende notitie stelt uw raad de kaders op hoofdlijnen vast m.b.t.:
 de ambitie die de gemeente heeft met de omgevingsvisie;
 de belangrijkste bouwstenen voor de omgevingsvisie;
 de gewenste inhoud (op hoofdlijnen) van de omgevingsvisie;
 de opbouw en vorm van de omgevingsvisie en;
 het proces van totstandkoming van deze visie.
Zie voor meer informatie over het doel en de opbouw van de bouwstenennotitie ook de leeswijzer
annex samenvatting die is opgenomen in hoofdstuk 1 van de notitie.
In deze nota wordt aan uw raad voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de ‘bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul’;
2. De ‘bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul’ gedateerd 3 mei 2021 vast
te stellen.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Naar verwachting, zal op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treden. De wetgever heeft
gemeenten nog tot december 2029 gegeven om de implementatie van de Omgevingswet binnen de
organisatie en het beleid af te ronden. Als eerste stap om te komen tot implementatie van de
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Omgevingswet in onze gemeente heeft uw raad op 17 februari 2020 het ‘ambitiedocument
implementatie Omgevingswet’ vastgesteld. Hierin is stapsgewijs aangegeven op welke wijze de
implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente de komende jaren gaat plaatsvinden.
Op basis van de omgevingswet heeft de gemeente vier (wets)instrumenten) waarin zij haar visie,
beleid en regels kan vastleggen:
1. omgevingsvisie;
2. omgevingsplan;
3. programma’s;
4. omgevingsvergunningen.
In het ambitiedocument is o.a. aangegeven dat we kiezen voor kwaliteit en zorgvuldigheid en dat
we daarom starten met het opstellen van de omgevingsvisie, waarin we duidelijk richting kiezen in
de opgaven en wensen ten aanzien van de fysieke leefomgeving waar we de komende jaren voor
gesteld staan. We hebben samen met u bepaald dat we nog deze raadsperiode de Omgevingsvisie in
de steigers zetten, zodat die door de nieuwe raad kan worden vastgesteld.
Op basis van de Omgevingswet dient de gemeente op uiterlijk december 2024 te beschikken over
een vastgestelde Omgevingsvisie. Door te koersen op vaststelling door de raad op uiterlijk 1 januari
2023 halen we deze termijn ruimschoots. Op dit moment zijn we samen met het adviesbureau
Arcadis, bezig met de voorbereidingen om te komen tot de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt
opgesteld voor het gehele grondgebied van onze gemeente.
De ontwikkeling van de omgevingsvisie is een adaptief proces. Het is een nieuw beleidsinstrument
voor gemeenten en is vormvrij van opzet. Ook het Rijk met de Nationale omgevingsvisie (NOVI), de
provincie Limburg met de provinciale omgevingsvisie (POVI) en de buurgemeenten gaan aan de slag
of zijn al bezig met het opstellen van hun omgevingsvisie. Hun keuzes kunnen invloed hebben op de
opzet en inhoud van onze omgevingsvisie en andersom. Dit betekent dat er in het proces van
totstandkoming voldoende flexibiliteit moet zijn om in te kunnen spelen op zaken die we nu nog
niet kunnen overzien. De voorliggende bouwstenennotitie fungeert als kompas. Mocht het nodig zijn
om gedurende het traject belangrijke aspecten van deze notitie bij te stellen, dan wordt dit door
een raadsinformatiebrief aan uw gemeenteraad kenbaar gemaakt.
3. Relatie met bestaand beleid
Beleidsinventarisatie
Als startpunt voor het opstellen van de bouwstenennotitie heeft een beleidsinventarisatie
plaatsgevonden, waarbij de bestaande beleidsstukken per thema zijn verzameld en samengevat.
Ook beleidsstukken die nu worden opgesteld staan hierin benoemd. De beleidsinventarisatie is
opgenomen in Bijlage A van de bouwstenennotitie. Op het moment dat gestart wordt met het
opstellen van de omgevingsvisie worden eventueel na de peildatum (18 november 2020)
geactualiseerde en nieuwe beleidsdocumenten die relevant zijn ook meegenomen. In die fase van
schrijven van de conceptvisie vindt ook een nadere inhoudelijke analyse van het bestaand beleid
plaats. En wordt tevens een interactief proces gestart met de betrokken beleidsambtenaren waarbij
de opgaven van de omgevingsvisie naast het bestaande beleid worden gelegd. Op basis daarvan
wordt bepaald welk beleid uit de beleidsinventarisatie overgenomen dient te worden in de
omgevingsvisie, welk beleid niet meer aansluit en dus niet overgenomen hoeft te worden en welk
nieuw beleid opgesteld dient te worden.
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Onderzoek plan MER-plicht
In de voorbereidingsfase is onderzocht of voor de omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul een
zogenaamde plan-MER noodzakelijk is. Bijvoorbeeld doordat er kader stellende uitspraken in staan
voor later m.e.r.-(beoordelings)plichtige plannen of projecten, van waaruit een wettelijke plan
m.e.r.-plicht voortkomt. Of omdat een planMER toegevoegde waarde zou kunnen hebben in het
ontwikkelproces voor de omgevingsvisie. In de onderzoeksmemo naar de plan MER-plicht (zie bijlage
B bouwstenennotitie) wordt geadviseerd om voor de omgevingsvisie geen planMER uit te voeren,
maar om de eventuele planMER-plicht door te schuiven naar een volgend stadium. Dit houdt in dat
bij programma’s en plannen die uitgevoerd worden als vervolg op de omgevingsvisie Valkenburg aan
de Geul geanalyseerd moet worden of er alsnog een planMER dient te worden opgesteld. De
belangrijkste reden hiervoor is om de kosten voor het uitvoeren van een eventuele planMER pas te
maken op het moment dat dit echt noodzakelijk is, ook omdat op dit moment allerlei
ontwikkelingen in voorbereiding zijn die nog niet zodanig concreet zijn dat duidelijk is of hierop
een MER-plicht van toepassing is, zoals bijvoorbeeld de verschillende gebiedsvisies.
Ketenpartners
Op 15 oktober 2020 heeft een ketenpartnersessie plaatsgevonden, waaraan de volgende
ketenpartners hebben deelgenomen: RUD Zuid-Limburg, Waterschap Limburg, WML, GGD,
veiligheidsregio Zuid-Limburg en de provincie Limburg. Een aantal ketenpartners heeft bouwstenen
aangedragen die kunnen worden meegenomen in de omgevingsvisie (Zie voor meer informatie par.
2.3 en Bijlage C van de bouwstenennotitie). Daarnaast wordt bij het opstellen van de
omgevingsvisie uiteraard ook rekening gehouden met het geactualiseerde provinciale beleid
(Provinciale Omgevingsvisie (POVI)).
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
In de bouwstenennotitie is het volgende opgenomen voor wat betreft de Ambitie van de
Omgevingsvisie
De identiteit van Valkenburg aan de Geul
De omgevingsvisie moet passen bij de identiteit, het DNA, van de gemeente en ervoor zorgen dat dit
DNA behouden blijft en waar nodig versterkt wordt. Daarnaast moet de omgevingsvisie in de genen
van de gemeentelijke organisatie zitten en wordt de visie ook een document waarin het DNA van de
gemeente nadrukkelijk aanwezig is. Wat dat DNA precies inhoudt wordt verder uitgewerkt bij het
opstellen en schrijven van de omgevingsvisie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de input die tot
nu toe is opgehaald en nog opgehaald gaat worden vanuit de gemeente zelf (op ambtelijk en
bestuurlijk niveau) en vanuit de samenleving.
Integraal
De ambitie van de gemeente is een integrale en strategische omgevingsvisie voor de gemeente
Valkenburg aan de Geul op te stellen waarin het gemeentelijk beleid (bestaand, en waar nodig
geactualiseerd) voor de fysieke leefomgeving is opgenomen. Deze integrale omgevingsvisie op
hoofdlijnen is opgesplitst in deelgebieden, maar wel in samenhang binnen het overkoepelend
grondgebied van Valkenburg aan de Geul. Integraal betekent dat de visie betrekking heeft op alle
terreinen van de fysieke, sociale en economische leefomgeving zoals : ruimte, duurzaamheid,
water, gezondheid (o.a. bewegen en sport), milieu, bodem, landschap, verkeer en vervoer,
infrastructuur, economie, toerisme en recreatie, wonen en cultureel erfgoed. Het gaat hier om een

Pagina 3 van 9

samenhangende visie op strategisch niveau en nadrukkelijk niet om een optelsom van beleidsvisies
voor de diverse domeinen.
Het opstellen van een omgevingsvisie is voor de gemeente de kans om het grondgebied integraal te
benaderen, maar met oog voor de ontwikkelingen in de afzonderlijke dorpskernen en het landelijk
gebied. De omgevingsvisie vormt het kader op hoofdlijnen voor alle aspecten van de fysieke
leefomgeving, waarbij ook de belangen en doelstellingen uit het sociale en economische domein
worden meegenomen in de afwegingen die moeten worden gemaakt. De gemeentelijke
omgevingsvisie vormt de basis voor de verdere uitwerking in programma's en het omgevingsplan.
Hierbij wordt opgemerkt dat het voor de gemeente ook belangrijk is dat ze aansluiting blijft houden
met de buurgemeenten en de regio; de gemeente wordt steeds meer afhankelijk van wat er in de
omgeving gebeurt.
Uitnodigend en gebruiksvriendelijk
De omgevingsvisie dient uitnodigend te zijn: door het schetsen van het gewenste toekomstbeeld wil
de gemeente bereiken dat de visie een inspiratiebron vormt voor nieuwe ideeën en initiatieven.
Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en vraagstukken werkt de omgevingsvisie als een
afwegingskader. Tegelijkertijd heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid om het algemeen
belang te waarborgen. Dit vergt dan ook een goede beschrijving van de rol(len) van en de
samenwerking tussen gemeente en haar partners: waar staat de gemeente voor aan de lat en wat
verwacht de gemeente van haar inwoners, ondernemers en organisaties? De omgevingsvisie wordt
hiermee ook een belangrijk sturingsinstrument voor de uitvoering. In dit kader dient de
omgevingsvisie ook een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk document te zijn.
Voor de omgevingsvisie wordt gekozen voor een gebiedsgerichte indeling.
Om binnen het gehele grondgebied toch gerichte kaders mee te geven voor de verschillende
gebieden die binnen de gemeente aanwezig zijn, is de gemeente opgedeeld in verschillende
gebiedstypen. Ieder gebiedstype wordt gekenmerkt door een gedeelde set aan kernkwaliteiten,
aandachts- en uitgangspunten en de te bepalen gebiedskoers. Door te kiezen vormt de
omgevingsvisie een goede basis voor de verdere vertaling naar het omgevingsplan, waarbij de
hoofdlijnen uit de visie moeten worden vertaald naar concrete regels die gebonden zijn aan een
fysieke locatie. Deze koppeling van visie aan een concrete fysieke locatie is ook belangrijk om de
omgevingsvisie te kunnen ontsluiten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Voor wat betreft de gewenste inhoud van de omgevingsvisie is in de bouwstenennotitie het volgende
opgenomen:
Sustainable Development Goals
De gemeente wil graag de Sustainable Development Goals (SDGs) als kader voor duurzame
ontwikkeling betrekken in de omgevingsvisie. Voor een overzicht van de SDG (sub)doelen die worden
meegenomen in de omgevingsvisie zie par. 2.4. en Bijlage D Bouwstenennotitie.
Trends en ontwikkelingen
De omgevingsvisie biedt het kader voor belangrijke maatschappelijke opgaven in het fysieke
domein. Zowel de kaders van Rijk, provincie en regio, als het bestaande beleid worden doorvertaald
in de omgevingsvisie. Waar nodig dient voor de trends en ontwikkelingen door de gemeente nieuw
(integraal) beleid te worden geformuleerd. Uitgangspunt is dat het bestaande beleid gevalideerd
wordt waarbij tevens naar de samenhang tussen de verschillende beleidsdoelen wordt gekeken in
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het kader van de integraliteit en waar nodig een actualisatie plaatsvindt voor wat betreft invalshoek
en standpunten. De volgende trends en ontwikkelingen komen op de gemeente af en zijn
aandachtspunten bij het ontwikkelen van de visie:
1.
Energietransitie
2.
Klimaatadaptatie
3.
Biodiversiteit
4.
Mobiliteit
5.
Voorzieningen
6.
Woningmarkt
7.
Toerisme en recreatie
8.
Economie
9.
Gezondheid
Zie voor uitgebreidere informatie de paragrafen 2.5.1 tot en met 2.5.9. van de bouwstenennotitie.
Kernopgaven omgevingsvisie
Er zijn op basis van de gesprekken met uw raad, het college, de ambtelijke organisatie, de
ketenpartners en de ansichtkaarten en vragenlijsten die zijn ingevuld door inwoners en
ondernemers, vier pijlers benoemd die de ‘kapstok’ vormen voor de omgevingsvisie. Per pijler
worden de hoofdlijnen van het beleid integraal beschreven. Daarnaast is per pijler een kernopgave
geformuleerd. Op basis van deze kernopgaven, met bijbehorende subopgaven wordt, alvorens te
starten met het schrijven van de omgevingsvisie, per pijler een sessie gehouden met de betrokken
beleidsambtenaren. In deze sessies worden op interactieve wijze de opgaven van de omgevingsvisie
naast het bestaande beleid gelegd, zodat duidelijk wordt welk beleid uit de beleidsinventarisatie
overgenomen dient te worden in de omgevingsvisie, welk beleid niet meer aansluit en dus niet
overgenomen hoeft te worden en welk nieuw beleid opgesteld dient te worden.
Het gaat om de volgende vier pijlers:
1. Duurzaam ruimtelijk raamwerk
•
Mobiliteit
•
Groen, natuur en landschap
•
Water
KERNOPGAVE:
Balans tussen waarden en ontwikkelingen richting een duurzame leefomgeving
2. Aantrekkelijke omgeving voor wonen, werken en recreëren
•
Economie
•
Cultuur
•
Sociaal en welzijn
•
Wonen
•
Energie
•
Toerisme en recreatie
KERNOPGAVE:
Leefbaar, divers en veelzijdig, passend bij de identiteit van Valkenburg aan de Geul
3. Architectuur en cultureel erfgoed
•
Architectuur
•
Cultureel erfgoed
•
Archeologie
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•
Ruimtelijke kwaliteit
KERNOPGAVE:
Historie herkenbaar en beleefbaar
4. Een gezonde en veilige leefomgeving
•
Lucht, geur, geluid en externe veiligheid
•
Bodem, grottenstelsel en grondwater
KERNOPGAVE:
Gezond en ontspannen leven in een veilige omgeving
Gemeentelijk kwaliteitsmenu (GKM)
In de huidige intergemeentelijke structuurvisie is in Hoofdstuk 4 het gemeentelijk kwaliteitsmenu
(GKM) opgenomen. In dit kwaliteitsmenu zijn de extra condities en voorwaarden opgenomen die, als
de ruimtelijke afweging positief is, bepaalde ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk maken.
Het principe achter het GKM is goed: nadenken over welke ruimtelijke ontwikkelingen op welke plek
mogelijk zijn en hoe natuur en landschap hiermee kan worden behouden c.q. versterkt. Echter de
daadwerkelijke toepassing van het kwaliteitsmenu (deels in de vorm van een financiële bijdrage die
wordt ingezet voor aanleg nieuwe natuur op andere plekken dan de plek waar de ruimtelijke
ingreep plaatsvindt) is voor verbetering vatbaar. Op basis van de reactie die uw raad heeft gegeven
over het GKM en input vanuit de beleidsmedewerkers van natuur/ landschap en ruimtelijke ordening
is de conclusie dat het gemeentelijk kwaliteitsmenu een actualisatie behoeft en niet in de huidige
opzet moet worden overgenomen in de omgevingsvisie.
5. Samenwerking
Bij het proces van totstandkoming van de bouwstenennotitie is de raad, het college en de
ambtelijke organisatie actief betrokken. De inhoud van de bouwstenennotitie is tot stand gekomen
op basis van een sessie met het college d.d. 25 augustus 2020 en uw raad d.d. 13 oktober 2020. De
opkomst tijdens deze raadssessie was beperkt. Om te komen tot een meer representatieve input
vanuit uw Raad is aanvullend in oktober-november via de griffie middels een vragenlijst nog
aanvullende input opgevraagd bij uw raad. Vanuit één partij hebben wij een aanvullende reactie
mogen ontvangen. Daarnaast heeft er een sessie met de ketenpartners plaatsgevonden d.d. 15
oktober 2020. De input van de betrokken beleidsambtenaren van de verschillende teams is o.a.
opgehaald aan de hand van de Omgevingstafel, het teamoverleg, een aantal bilaterale overleggen
en vragenlijsten.
De omgevingsvisie komt tot stand door verschillende samenwerkingen. Ten eerste wordt de
omgevingsvisie integraal binnen de gemeente opgesteld. Gedurende het proces wordt op specifieke
momenten afgestemd met het college en de raad over de totstandkoming van de omgevingsvisie en
dan met name over de keuzes die de aanvullende onderwerpen met zich meebrengen.
Daarnaast wordt de ambtelijke organisatie betrokken, o.a. door middel van de omgevingstafels en
andere interactieve sessies. Zodat de relevante ambtenaren actief kunnen meedenken en adviseren
over de inhoud van de omgevingsvisie. Tevens wordt de samenwerking met de ketenpartners
opgezocht. De ketenpartners bepalen mede welke onderwerpen een plek krijgen in de
omgevingsvisie.
Tot slot vindt er ook samenwerking met de omgeving plaats. Gedurende het proces vinden
verschillende participatiemomenten plaats waar de bewoners en andere partijen binnen de
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gemeente Valkenburg aan de Geul kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de omgevingsvisie.
Dit is uitgewerkt in paragraaf 9 van deze nota.
6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid zal bij de vorming van de omgevingsvisie en het omgevingsplan aan de
orde komen.
8. Financiën
Met de implementatie van de Omgevingswet zijn veel kosten gemoeid. Uw raad heeft reeds een
structureel budget vrijgemaakt voor de implementatie van de Omgevingswet en dus ook voor het
opstellen van de omgevingsvisie. Indien de daartoe gereserveerde middelen ontoereikend zijn zal
middels de jaarcyclus om aanvullend krediet gevraagd worden. Zo zal uit de nadere analyse van het
bestaande beleid blijken in hoeverre voor specifieke onderdelen nog nader onderzoek of uitwerking
dient plaats te vinden, waarin nog niet voorzien is in het reguliere traject om te komen tot de
omgevingsvisie. De thema’s Natuur en Landschap, Water en Toerisme zijn daar voorbeelden van.
9. Communicatie
Ten behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie is een participatieplan opgesteld dat met uw
raad is afgestemd (zie bijlage E van de bouwstenennotitie). In dit plan wordt beschreven op welke
manier de participatie rondom de omgevingsvisie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt
ingevuld. De omgevingsvisie wordt namelijk niet alleen door de gemeente Valkenburg aan de Geul
opgesteld; de kernen en haar ondernemers/inwoners staan eveneens centraal; samen maken zij de
kern en hun omgeving. Daar wonen, werken en leven zij elke dag. Ze hebben de kennis en
informatie over het betreffende gebied en weten welke ontwikkelingen wenselijk zijn en welke
veranderingen en ontwikkelingen minder of niet wenselijk zijn.
Er is in het participatieproces bewust voor gekozen om participatie ook via de digitale weg te laten
plaatsvinden, zeker gezien de huidige corona situatie. De corona situatie heeft er helaas ook toe
geleid dat bepaalde participatiemomenten (zoals het Rundsje Valkenberg) digitaal moesten
plaatsvinden in plaats van fysiek. De ansichtkaartenactie heeft ook op een analoge manier
plaatsgevonden.
Op de gemeentelijke website is een apart onderdeel ingericht om geïnteresseerden op de hoogte te
stellen. Via onder meer de digitale nieuwsbrief en de sociale media kanalen van de gemeente
worden de inwoners en bedrijven naar deze website geleid. Daarnaast is er een online platform
gemaakt, waar de omgeving de totstandkoming van de digitale versie van de omgevingsvisie kan
volgen en reacties en ideeën kan achterlaten. Uiteindelijk zal de omgevingsvisie in een
publieksvriendelijke versie via het online platform ontsloten worden en via de landelijke
voorziening (Digitaal Stelsel Omgevingswet) raadpleegbaar zijn. Hopelijk kunnen de voorziene
participatiemomenten m.b.t. het opstellen van de omgevingsvisie weer op een fysieke wijze
plaatsvinden.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u:
1. Kennis te nemen van de ‘bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul’;
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2. De ‘bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul’ gedateerd 3 mei 2021 vast
te stellen.
11. Bijlagen



Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul’ gedateerd 3 mei 2021
Bijlagen bij bouwstenennotitie:
Bijlage A Beleidsinventarisatie
Bijlage B memo-planMer-plicht;
Bijlage C.1 Bouwstenen-Water Klimaat (waterschap en WML)
Bijlage C.2 Kernwaarden gezonde leefomgeving GGD
Bijlage C.3 Bouwstenen voor milieuthema’s
C.3 Bijlage A: Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie actualisatie 2018
C.3 Bijlage B: Overzicht klachten 2015-2020 Valkenburg aan de Geul
Bijlage C.4 Handreiking Kernwaarden veiligheidsregio’s
Bijlage D Notitie Sustainable Development Goals
Bijlage E Participatiestrategie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 11 mei 2021;
Gehoord de raadsadviescommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de dato 1 juni 2021.
Besluit:


Kennis te nemen van de ‘bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul’.



De ‘bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul’ gedateerd 3 mei 2021 vast te
stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 juni 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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