
 

 

Raadsfractie VVD Valkenburg aan de Geul 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Valkenburg aan de Geul 
 
Betreft: schriftelijke vragen krachtens Artikel 41 Reglement van Orde 
 
30 mei 2016 
 
Geacht College, 
 
Met de ontwikkelingen op het gebied van de hotelaccomodaties in onze gemeente komt er ook een 
omslag op kwaliteit in deze sector: Hotel Kint, Croix de Bourgogne, voormalig Leeuw terrein en 
mogelijk nog andere plannen. Een direct gevolg is natuurlijk dat de druk op de bestaande logies- 
verstrekkers groter wordt: er komen honderden kamers bij in een markt die in 2014 een 
bedbezetting van slechts 35% kende. Deze was in Limburg 39% en landelijk 41%. Om onze bestaande 
bedrijven in deze en ook in de droge en natte sector een operationeel kader te geven waarop zij qua 
ontwikkeling kunnen terugvallen, dienen er beslissingen genomen te worden richting toekomst. 
Dit om een ongebreidelde en niet-gestructureerde groei van het aantal bedrijven te voorkomen. 
Tevens zullen bestaande bedrijven mee dienen te gaan in de kwaliteitsomslag. Het besluit tot 
instandhouding dan wel een bestemmingswijziging van bestaande logiesverstrekkers kan dan 
gebaseerd op voornoemde kaders genomen worden.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande stelt de VVD U de volgende vragen, ex Artikel 41 RvO: 

1. Bent U het met de VVD eens dat er op korte termijn een hotelbeleidsplan dient te komen dat 
bestuurders zowel als ondernemers en investeerders handvatten biedt mbt de maximale 
mogelijkheden tot vestiging cq uit- of inbreiding in onze gemeente? Vele gemeentes 
gebruiken dit al om te beslissen of nog meer van hetzelfde bij kan komen. 

2. Bent U het met de VVD eens dat een extern buro de opdracht tot voornoemd plan zsm dient 
te krijgen gezien de vele en positieve ontwikkelingen in genoemde sectoren? We dienen de 
regie ook hierin te behouden: waar kan/mag nog een nieuwe horecavestiging gerealiseerd 
worden? Gaat U zich hiervoor inzetten? 

3. Bent U het met de VVD eens dat, en hier hebben we reeds in 2014 schriftelijk naar gevraagd,  
als uit het rapport naar voren komt dat we zijn aanbeland in een fase waarin ons aanbod de 
vraag overtreft en tot een horecastop dient te leiden, wij hiertoe de eerste stappen moeten 
zetten?  

 
 
In afwachting van Uw antwoord binnen de hiervoor gestelde termijn, 
Verblijf ik, namens de fractie VVD, 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Trimbos 
Fractievoorzitter VVD 
P.W. Alexanderlaan 24 
6301 TX Valkenburg aan de Geul 


