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Provincie Limburg
college van Gedeputeerde Staten
t.a.v. E.H.M.T. Rassin/B.PJ.E. Gubbels
Postbus 5700
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VALKENBURG
G E u

Valkenburg, 24 april 2018 . 1 MEI 2018
Betreft: Voortgangsrapportage projecten Stedelijke Ontwikkeling. 
Uw nummer: SAS-2017-04958. Ons nummer: 099436156.
Behandeld door: Ben van Eijsden.

Geacht college,

Provincie Limburg J
Ingek. -2 MEI 2018

DOCnr.

Afd.

Met deze brief en de bijbehorende bijlage informeren wij u over de voortgang van de projecten 
waarvoor wij vanuit het Kader Stedelijke Ontwikkeling een bijdrage van u ontvangen.

Per project hebben wij, conform de verplichtingen uit de subsidiebeschikking, in de bijlage een 
overzicht gegeven van de stand van zaken per 1 maart 2018.

Met de heren Lodewick en Gubbels is afgesproken dat zij op basis van deze eerste 
voortgangsrapportage met u afstemmen in hoeverre het wenselijk is om het zes-wekelijks 
bestuurlijk overleg tussen de coördinerende portefeuillehouders, zoals voorgeschreven in de 
beschikking, te organiseren. Wij vernemen dan ook graag van u of er behoefte is aan dit overleg.

Uiteraard zijn wij graag bereid dit overleg te initiëren of op een andere wijze een nadere 
toelichting te geven op de bijgevoegde voortgangsrapportage.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders 

van Gemeente .Valkenburg aan de Geul,

J.M. Bonsets 

algemeen directeur/gemeentesecretaris

Bijlage:

voortgangsrapportage per 1 maart 2018

Stadhuis:

Telefoon 14 - 043
Fax 043 - 60 16 825
Internet http://www.valkenburg.nl

Bezoekersadres:

Park Dersaborg 
Geneindestraat 4 
6301 HC Valkenburg

Postadres:

Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg

Bank Nederlandse Gemeenten 
IBAN-nr. NL08 BNGH 0285 0086 17 
BIC: BNGHNL2G 
KvK-nr. 14 13 19 21 
BTW-nr. NL0019.10.760.80/
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Voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling 

Stand van zaken per 1 maart 2018

Resultaat (cfm beschikking) 

en evt. nwe ontwikkeling
0-situatie

Per 1 maart 2016

Vorderingen/acties tot nu 

toe

Planning 
(+/0/-) *

Uitgaven gemeente 

tussen 1.3.2016 en
1.3.2018 excl. BTW

Opmerkingen/toelichting

1. Het aanpassen van het 

bestaande

Walramplein waarbij 

de werkzaamheden 

bestaan uit:

het inrichten van 

een duurzaam

evenemententerrei 

n van 5500 m2; 
het herinrichten van 

aanvullend 4500 m2 

overige openbare 

ruimte;

aanplant van 37 

bomen;

terugbrengen 45 

meter verbeelding 

stadsmuur; 

het creëren van 160 

tijdelijke 

parkeerplaatsen 

voor een periode 

van 5 jaar;

Het inpassen van

Het Walramplein is 

geen geheel qua 

inrichting en 

vormgeving. Het 

terrein is gesplitst in 

meerdere gedeelten, 

het ontbreekt aan

structuur. De 
parkeerindeling is 

verre van efficiënt en 

het ontbreekt aan 

deugdelijke 

voorzieningen voor 

evenementen. Er is

een veelvoud aan 

materialen toegepast 

zonder eenheid. Er is 

sprake van vele 

oneffenheden in 

bestrating door bijv. 

wortelopdruk. (zie 

bijgevoegde foto's 

van stand van zaken 

voor aanvang)

- Ontwerpen zijn 

vastgesteld;

- Bestekvoorbereiding is 

afgerond;

- Aanbesteding afgerond;

- Opdracht voor 

uitvoering is gegund;

- Werkzaamheden zijn 

opgestart (formele 

starthandeling met 

gedeputeerde en B&W 

is geweest);

- Eerste fase uitvoering is 

gestart.

0 €226.461,85 De aanbesteding is 

tegengevallen en de gemeente 

heeft extra kredieten ter 

beschikking moeten stellen om 

over te kunnen gaan tot 

gunning.
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een fietsenstalling, 

die geschikt is om 

ook van toezicht te 

worden voorzien.

2. Herontwikkeling 

Pradoegebouw 

bestaande uit de 

herontwikkeling van 

2700m2 monumentaal 
klooster naar 

hotelfunctie.

Het pand staat leeg 

zonder functie, (zie 

bijgevoegde foto's 

van stand van zaken 

voor aanvang)

- de

intentieovereenkomst 

met ontwikkelaar is 
verlengd t/m 31 juli

2018.

- 3W New Development 

en Vivere zijn hard aan 

het werk met het 

concreet maken van de 

ontwikkelplannen voor 

het designhotel met het 

thema wielrennen. De 

actuele stand van zaken

is:

- Koper geeft aan 

nagenoeg rond te zijn 

met de exploitant (het 

gaat nog om 2 kleine 

details);

- Constructeurs en 

aannemers zijn 

momenteel de 

verbouwing tot in detail 

in kaart aan het 

brengen;

- Daarna kunnen de 

benodigde gegevens aan 

de gemeente 

aangeleverd worden

€0,- Er is meer tijd nodig voor de 

ontwikkelaar voor de 

planvoorbereiding dan eerder 

gedacht. Echter, deze verwacht 

hij met een slimme aanpak van 

de verbouwing terug te kunnen 

inlopen waardoor de 

einddatum gewoon haalbaar 

blijft.

Jier
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t.b.v. de benodigde 

toetsingen vóór het 

ondertekenen van de 

koopovereenkomst.

- Koper koerst momenteel 

op tekenen 

koopovereenkomst 

zomer 2018, met 
oplevering en start 

exploitatie zomer 2019.
3. Herontwikkeling 

Leeuwterrein
0 Apart beschikt en voortgang 

wordt op andere wijze met 

provincie afgestemd, via de 

voor dit project opgezette 

projectgroep en stuurgroep.
4. Toerisme De oude toeristische 

visie had een looptijd 

2001-2015. Er is aan 

het einde van die 

looptijd nog geen 

nieuwe visie 

vastgesteld. Wel is 

met de projecten 

Centrumplan en 

Vestingstad 

Valkenburg een stevig 

fundament gelegd 

voor het toeristisch

centrum.

Eind 2017, begin

2018 is vorm

gegeven aan een
nieuwe toeristische 

visie.

Als input voor het 

nieuwe

coalitieakkoord zijn 

bouwstenen 

aangedragen om de 

dóórontwikkeling 

van toeristisch 
Valkenburg verder 

vorm te geven.

0 N.v.t.

*+: = loopt voor op planning 

* 0: = ligt op planning
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= loopt achter op planning

Bijlage 1: O-situatie Walramplein
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Bijlage 2: O-situatie Pradoegebouw
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