Perslijst B&W vergadering gehouden op 17-10-2017
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 10 oktober 2017
Besluit
De notulen d.d. 10 oktober 2017 worden vastgesteld.

A.2 Vroenhof 47-51 paardengerelateerde voorzieningen
Besluit
Besloten wordt:
Niet in te stemmen met het laatste plan van de initiatiefnemer zoals weergegeven op Bijlage 5 bij dit
voorstel, maar in te stemmen met de situering van de ‘paardengerelateerde voorzieningen’ zoals
aangegeven op bijlage 6 bij deze collegenota onder de volgende voorwaarden:
•
dat enkel sprake mag zijn van het hobbymatig houden en aanwenden van paarden, dus er
mag geen sprake zijn van het bedrijfsmatig houden en aanwenden van paarden. Dat dit betekent dat
de ter plaatse uit te oefenen activiteiten met paarden maximaal een zodanige omvang mogen
hebben dat hiervoor geen melding Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning noodzakelijk is;
•
dat de toe te voegen voorzieningen (bebouwing en overige voorzieningen) voor het
hobbymatig houden van paarden moeten worden gerealiseerd overeenkomstig bijlage 6 bij dit
collegevoorstel;
•
dat de opslag van vaste mest t.b.v. hobbymatig agrarisch gebruik maximaal 10 m3 mag
bedragen en de mest zodanig wordt opgeslagen dat:
de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
er geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse geen
onevenredige afbreuk worden gedaan;
•
het bouwperceel van de woning Vroenhof 51 waarop de paardengerelateerde voorzieningen
worden gesitueerd (of het gedeelte van het bouwperceel dat is toe te rekenen aan de woning
Vroenhof 51) een oppervlakte heeft van tenminste 5.000 m2;
•
met betrekking tot (het hobbymatig gebruik van) de paardenbak:
geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van omwonenden
mogen ontstaan;
de afmetingen van een paardenbak niet meer mogen bedragen dan 20 meter bij 60 meter;
de hoogte van bouwwerken, waaronder omheiningen en springtoestellen, ten hoogste 1,50
meter mag bedragen;
geen lichtmasten mogen worden opgericht;
drainage tot ten hoogste 0,30 meter onder peil mag worden aangelegd;
rekening moet worden gehouden met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid
Limburg.
•
de paardengerelateerde voorzieningen op een goede manier landschappelijk moeten worden
ingepast overeenkomstig het eerdere voorstel van de beleidsmedewerker Natuur en Landschap;
•
de bouwwerken moet worden uitgevoerd in natuurlijke materialen passend bij de omgeving
en rekening houden met het Nationaal Landschap Zuid-Limburg e.e.a. ter beoordeling door de
stadsbouwmeester.

A.3 Opdracht verlening Energietransitievisie- en uitvoeringsplan
Besluit
Besloten wordt Driven by Values op te dragen om conform hun offerte in week 1 van 2018 te starten
met het opstellen van het Energietransitievisie- en uitvoeringsplan Valkenburg aan de Geul 20182022. Afronden van deze visie dient plaats te vinden vóor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

A.4 Aanbesteding meetsysteem Sibbergroeve en Gemeentegrot
Besluit
Besloten wordt:
1. De opdracht voor de begeleiding van de aanbesteding van de meetinstrumenten te gunnen aan
Antea Group (overwegende dat een onverplichte, meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
met een duidelijk resultaat is doorlopen)
2.
De kosten van de begeleiding van de aanbesteding te dekken met de middelen uit de
begrotingsposten Verstevigingsmaatregelen Sibbergroeve (7560054) en Stabiliteitsonderzoek
Gemeente en Monstergrot (7560055)
3.
De ondertekening van de opdracht te mandateren aan de teamleider Openbare Ruimte.

A.5 Plan van Aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2016-2019
Besluit
Besloten wordt het ''Plan van Aanpak 2016 – 2019 Jongeren op Gezond Gewicht Valkenburg aan de
Geul'' en het ''Jaarplan 2017-2018'' vast te stellen.

