Perslijst B&W vergadering 14-11-2017/15-11-2017
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 7 november 2017
Besluit
Akkoord.

A.2 Starten formele procedures Strucht 48 en Hekerbeekweg 84
Besluit
Besloten wordt:
1.
Alsnog in te stemmen met de inhoud van de volgende ontwerpbestemmingsplannen:
•
'Partiële herziening BP Kernen 2010 – verblijfsrecreatie Strucht 48’
(NL.IMRO.0994.2016BP002-ON01);
•
'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Kinderspeelboerderij Hekerbeekweg 84 te Valkenburg’
(NL.IMRO.0994.2017BP001-ON01)
en alsnog in te stemmen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Strucht 48’;
2.
Alsnog akkoord te gaan met de start van de formele planologische procedures door de
ontwerpbestemmingsplannen (inclusief ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor Strucht 48) vanaf
26 oktober 2017 gedurende 6 weken ter inzage te leggen (zienswijzen) en raadpleegbaar te maken
via www.ruimtelijkeplannen.nl.

A.3 Aanwijzing toezichthouders RUD Zuid-Limburg
Besluit
Besloten wordt om naar aanleiding van het verzoek van RUD Zuid-Limburg:
a.
op grond van de artikelen 5:11 Awb, 5:10 lid 3 Wabo en 1:2 lid 1 sub f van de CAR/UWO
de volgende personen aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar in dienst van de gemeente
Valkenburg aan de Geul:
dhr. A.M. van der Wal;
dhr. M.A.M. Roebroek.
b.
RUD Zuid-Limburg het bijgaande concept-aanwijzingsbesluit toe te zenden.
c.
de aanwijzing te publiceren op de gemeentelijke website.

A.4 Beslissing op bezwaar Emmalaan 12
Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en
conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te besluiten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

A.5 Aanleg mantelbuizen brug Theodoor Dorrenplein
Besluit
Besloten wordt:
- kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. het vrijmaken van de bouwkavels voor Croix de
Bourgogne van kabels en leidingen;
- in te stemmen met:
1. het nader uitwerken van de voorgestelde oplossing, zijnde het aanleggen van mantelbuizen;
2. het opstarten van de voorbereidende werkzaamheden voor het omleggen van de kabels en
leidingen, zijnde de realisatie van de mantelbuizen;

- het team Openbare Ruimte mandateren voor deze verdere uitwerking binnen de kaders van deze
nota.

A.6 Walramplein - opstarten uitvoeringsfase en gunning
Besluit
Besloten wordt:
- het voornemen tot gunning uit te spreken aan Krinkels B.V. voor de uitvoering van de
werkzaamheden zoals opgenomen in het bestek ''herinrichting Walramplein'';
- voor directie en toezicht op het werk een detacheringsovereenkomst aan te gaan met Plangroep
Heggen;
- voor de omgevingscommunicatie een detacheringsovereenkomst aan te gaan met Bauer Advies
Marketingcommunicatie;
- de realisatie van oplaadpunten, evenementenvoorzieningen en camera's onder te brengen bij de
bestaande onderhoudspartij voor deze voorzieningen;
- de projectleider voor de uitvoering te mandateren voor de verdere afhandeling van de uitvoering
binnen de kaders van deze nota.

A.7 Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk gebruik parkeerterrein Pretpark De
Valkenier' tijdens 'Kerststad Valkenburg 2017'
Besluit
Besloten wordt om, uitsluitend vanwege de dringende noodzaak aan extra parkeergelegenheid als
gevolg van het wegvallen van de parkeergelegenheid op het Leeuwterrein, gebruik te maken van de
afwijkingsbevoegdheid op grond van lid 11 van artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht
en een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk gebruik van de parkeerplaats van Pretpark
De Valkenier tijdens Kerststad Valkenburg voor de zaterdagen en zondagen in de periode van 17
november tot en met 23 december 2017.

