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Valkenburg, 24 januari 2017 

 

Betreft: Art 41 vraag  over vakantiepark Schin op Geul. 

Behandeld door: team Vergunningen en team VTH.  

 

 

Geachte heer Blom, 

 

Op 19 december 2016 hebben wij uw vragen, gesteld in het kader van de art. 41 reglement van 

orde, ontvangen en geregistreerd onder nummer 099413183. 

 

U stelt uw vragen met verwijzing naar de brief die wij op 13 december 2016 hebben ontvangen van 

de Vereniging Natuurbehoud Schin op Geul. In de brief van de Vereniging Natuurbehoud Schin op 

Geul worden o.a. vragen gesteld over uitgevoerde werken op het perceel van Résidence Valkenburg 

waarvoor mogelijk geen vergunning is verleend en waarvan hinder of landschapsontsiering wordt 

verwacht. In dat verband stelt uw fractie de volgende vragen: 

 

1. Is het college op de hoogte van alle uitgevoerde ruimtelijke activiteiten waaronder: 

a. een nieuwe landschap ontsierende uitrit op een verkeersonveilige plaats?  

b. het plaatsen van een hek, op één plek tot slechts 3 meter van de Geul met gevolgen voor 

het wandelpad? 

c. het verwijderen van groenstroken en zelfs een compleet bosgebied? 

d. het graven van sloten voor versnelde waterafvoer? 

e. het ophogen van land met bij hoogwater mogelijk meer hinder voor Engwegen aan de 

andere kant van de Geul? 

f. het plaatsen van keerwanden, waarvoor pas op 29 november een omgevingsvergunning is 

aangevraagd, met mogelijk hinder voor derden? 

g. het plaatsen van bouwwerken vlak bij de Geul op ‘kampeerterrein 2’ waar geen 

bouwwerken zijn toegestaan? 

 

2. Kunt u voor de onder vraag 1 genoemde aspecten aangeven welke activiteiten vergunning 

plichtig zijn en waar inmiddels wel en waar nog geen vergunning voor is verleend? 

 

3. Vanwege de ligging langs de Geul: in hoeverre dient het Waterschap hierbij betrokken te 

worden en zo ja, is dat gebeurd en voor welke onderdelen? 

 

4. Omdat door eigenaar erg veel nieuwe activiteiten in de ruimte ondernomen worden, dient 

dan niet vooraf een volledig en compleet inrichtingsplan gemaakt en beoordeeld te worden? 

 



5. Alleen al vanwege de onrust die bij bewoners heerst en het gelijkheidsbeginsel, vindt u niet 

dat waar nodig en van toepassing gehandhaafd dient te worden? Overigens vernemen wij 

van bewoners dat zij te horen hebben gekregen dat er niet gehandhaafd wordt vanwege te 

weinig personeel. Graag duidelijkheid hierover. 

 

In zijn algemeenheid delen we u mee dat het nieuwe bedrijf Résidence Valkenburg al geruime tijd 

met de gemeente en ook met het Waterschap in overleg is over de transformatie van de voormalige 

camping tot vakantiepark. Dit heeft geresulteerd in een aantal verleende vergunningen voor de 

eerste ontwikkelingsfasen van de beoogde transformatie. De fase van de transformatie die 

betrekking heeft op het gebied langs de Geul, bevindt zich nog in de voorbereidende fase van de 

concrete uitwerking. Een aantal werken en werkzaamheden die tot nu toe zijn uitgevoerd zijn 

vergunningvrij. Ons team Veiligheid Toezicht en Handhaving (VTH) is overigens regelmatig ter 

plaatse om controles uit te voeren o.a. naar aanleiding van vragen van omwonenden. Mocht uw 

fractie vragen hebben over de voorgenomen ontwikkelingen op het park, dan zijn we uiteraard 

bereid om de informatie die daarover bij ons bekend is met u te delen. Wij adviseren u om in dat 

geval een afspraak te maken met de collega van het team vergunningen of het team VTH. In een 

gesprek is het toch vaak makkelijker om zaken te verduidelijken en eventueel in te gaan op 

antwoorden die weer bepaalde vervolgvragen oproepen. 

 

Onderstaand treft u onze reactie aan op uw vragen. 

 

1.a. 

Ja, het college is op de hoogte van de aanleg van de extra uitrit.  

 

1.b.  

Nee, op het moment van ontvangst van uw brief, waren wij niet op de hoogte van de aanwezigheid 

van het hekwerk. 

 

1.c.  

Het College is niet geïnformeerd over het verwijderen van groenstroken en een bosgebied. 

 

1.d.  

Het College is niet geïnformeerd over de watergreppels. 

 

1.e.  

We gaan ervan uit dat u doelt op de aangebrachte niveauverschillen (terrassen) op het terrein van  

Résidence Valkenburg. Hiervan zijn we op de hoogte. 

 

1.f. 

We zijn op de hoogte van het feit dat op het terrein keerwanden zijn gebouwd. 

 

1g.  

De vraagstelling is onvoldoende duidelijk om hier een goed antwoord op te kunnen geven. U heeft 

gelijk dat het bestemmingsplan onderscheid maakt tussen ‘kampeerterrein 1’ en ‘kampeerterrein 

2’. Op kampeerterrein 2 zijn net wel bouwwerken zoals stacaravans en chalets toegestaan van 

maximaal 70 m2. Op ‘kampeerterrein 1’ zijn enkel niet-permanente kampeermiddelen toegestaan 

zoals tenten en toercaravans.  Zowel ‘kampeerterrein 1’ als ‘kampeerterrein 2’ komen dicht bij de 

Geul voor. Aan de hand van uw vraag kunnen we niet beoordelen op welke bouwwerken u doelt. 

Voor zover wij weten is binnen ‘kampeerterrein 1’ geen nieuwe bebouwing opgericht. Ons is bekend 

dat binnen ‘kampeerterrein 2’ soms reeds verkochte stacaravans van de voormalige seizoensgasten 



tijdelijk worden neergezet in afwachting van transport. Dit is ook zo afgesproken tussen het team 

VTH en Résidence Valkenburg. 

 

2.a.  

Door het park is een tweede uitrit aangelegd. Deze extra uitrit is omgevingsvergunningplichtig (geen 

aanlegvergunning, maar een uitwegvergunning). De aangevraagde vergunning is in eerste instantie 

geweigerd vanwege een negatief standpunt van de provincie Limburg. Résidence Valkenburg heeft 

bezwaar gemaakt tegen het weigeringsbesluit. Tijdens de bezwaarfase is gebleken dat de gemeente 

en de provincie tot gewijzigd inzicht zijn gekomen. In eerste instantie concludeerde de provincie 

dat de verkeerssituatie ter plaatse van de nieuwe uitrit onveilig is, maar bij nadere beoordeling op 

locatie hebben zij gezamenlijk met de verkeersdeskundige van de gemeente geoordeeld dat het een 

verbetering is van de huidige situatie. Het zicht vanuit de huidige uitrit is minimaal en de 

combinatie van aankomend en vertrekkend verkeer leidt regelmatig tot opstoppingen. Dit heeft er 

toe geleid dat door de gemeente een herzieningsbesluit is genomen en omdat er geen andere 

weigeringsgronden waren, de omgevingsvergunning voor de extra inrit op 6 januari 2017 alsnog is 

verleend. 

De extra uitrit is op dit moment enkel toegankelijk voor bouwverkeer, om zo recreatief en 

bouwverkeer van elkaar te scheiden. Dit om onveilige situaties op het park te voorkomen. Als de 

vergunning is verleend, zal de bestaande uitrit gebruikt worden voor aankomend verkeer en de 

nieuwe uitrit voor vertrekkend verkeer (hulpdiensten en recreatief verkeer).  

 

2.b.  

Het houten hekwerk is aangebracht in de plaats van het voormalige (bestaande) hek met haag 

(erfafscheiding). In de huidige situatie is sprake van een zogenaamd schapenhek met een hoogte 

van 1,30 meter. Het klopt dat op één locatie een redelijk smalle doorgang bestaat met de Geul. Dit 

heeft te maken met het feit dat de Geul vanuit het aangrenzend terrein langzaam verplaatst 

richting het park. Het tussenliggend aangrenzend terrein, waarover een wandelpad loopt, wordt 

daardoor steeds smaller. Het vervangen van de bestaande afrastering op het terrein van het 

park heeft daar geen invloed op. 

Op dit moment wordt onderzocht of sprake is van een vergunningvrij bouwwerk  

op basis van het Besluit Omgevingsrecht, bijlage II omdat sprake is van een hoogte van 1,30 meter. 

En erfafscheiding met een hoogte tot 1 meter is altijd vergunningvrij. Mocht geen sprake zijn van 

vergunningvrij bouwen dan kan Résidence Valkenburg het hekwerk verlagen tot 1 meter of alsnog 

een vergunning aanvragen. Wordt gekozen voor het aanvragen van een vergunning, dan onderzoekt 

de gemeente of deze aanvraag legaliseerbaar is (o.a. door toets aan het bestemmingsplan, redelijke 

eisen van welstand en de Keur van het waterschap). Als sprake is van een vergunningvrij hekwerk, 

dan mag dit gewoon blijven staan.   

  

2.c.  

Met de groenstrook doelt u waarschijnlijk op de heesters die zijn verwijderd ter plaatse van de 

aangebrachte keerwand. Het verwijderen van deze beplanting is niet vergunningplichtig op basis 

van het bestemmingsplan. Evenmin is hiervoor op basis van de APV een kapvergunning nodig, 

vanwege de omvang en het soort van de beplanting. De betreffende locatie wordt heringericht. Op 

dit moment is de gemeente in overleg met Résidence Valkenburg over de mogelijke aanplant van 

een nieuwe haag op deze locatie om de keerwand landschappelijk in te passen. 

 

Uit navraag is gebleken dat de verwijderde bosschage betrekking heeft op een rijbeplanting van 

populieren op een aangrenzend perceel. De locatie maakt geen onderdeel uit van het vakantiepark 

en is niet in haar eigendom. Het park heeft het verwijderen van de bomen wel voor de eigenaar 

verzorgd. In de APV zijn regels opgenomen over kap van bomen. Op basis daarvan is geen 



kapvergunning nodig als het betreft: ‘wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs 

landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot’  

Voor aanvang van de kap is dit op ambtelijk niveau door de gemeente medegedeeld aan de 

initiatiefnemer en op basis daarvan heeft de kap, waarvoor geen omgevingsvergunning (kappen) 

nodig was, plaatsgevonden. 

 

2.d. 

Uit navraag is gebleken dat het vakantiepark een aantal bestaande greppels, die jaren niet waren 

onderhouden, opnieuw heeft geprofileerd. Er zijn geen nieuwe sloten gegraven. 

Voor normale onderhoudswerkzaamheden is op basis van het bestemmingsplan geen 

omgevingsvergunning (aanlegvergunning) nodig. 

 

2.e. 

Ophogen land: Als het gaat om de aangebrachte niveauverschillen binnen de begrenzing van 

Résidence Valkenburg waar de nieuwe chalets zijn gebouwd en nieuwe infrastructuur is 

aangebracht, dan is dat gedeeltelijk vergunningplichtig en gedeeltelijk niet. Voor het 

geconstateerde vergunningplichtige deel is door het team VTH het werk stilgelegd totdat de 

inmiddels aangevraagde vergunning is verleend. Daarnaast is een berg grond in depot gelegd op een 

lager gedeelte van het terrein dichterbij de Geul. Deze grond wordt op korte termijn weer 

hergebruikt en ligt daar dus niet permanent. Deze werkzaamheid/ activiteit is niet 

vergunningplichtig. 

 

2.f.  

Keerwand: Naar aanleiding van controle is geconstateerd dat de aangebrachte keerwand een 

vergunningplichtige activiteit betreft. Door het team VTH is het werk stilgelegd totdat de 

aangevraagde vergunning verleend is. Onze voorlopige inschatting is dat de vergunning onder 

voorwaarden kan worden verleend.  

 

2.g.  

De recreatieve objecten (vakantiehuisjes) die tot nu toe zijn gerealiseerd binnen ‘kampeerterrein 2’ 

en buiten de dubbelbestemming ‘meanderzone’ en ‘inundatiegebied’ zijn vergunningvrij voor de 

activiteit bouwen. Op 26 april 2016 is wel een omgevingsvergunning verleend (afwijking 

bestemmingsplan) voor het in stand houden van de recreatieve objecten buiten het 

kampeerseizoen. Dit betekent dat de vakantiehuisjes/ chalets jaarrond mogen worden 

geëxploiteerd. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. Binnen ‘kampeerterrein 1’ zijn nog 

geen permanente recreatieverblijven gerealiseerd. 

 

3.  

De laatste fase van de opwaardering van het park heeft betrekking op het gebied in de nabijheid 

van de Geul. Hierop rusten de dubbelbestemmingen ‘inundatiegebied’ en ‘meanderzone’. In dit 

gebied zijn nauwelijks ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zonder toestemming van het 

waterschap. Het waterschap en de gemeente zijn nauw betrokken bij de planvorming voor dit 

gebied die op dit moment concreet wordt uitgewerkt. Voor dit deel van het plan is een afwijking of 

een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

 

4.  

De activiteiten/ werkzaamheden om te komen tot transformatie van camping naar vakantiepark 

vinden gefaseerd plaats. Een groot gedeelte van de werkzaamheden is vergunningvrij, dus die 

hoeven niet op tekening te worden gezet en niet te worden aangevraagd. Het indienen van een 

totaalplan is geen wettelijke verplichting en kan dus door de gemeente niet worden afgedwongen. 



 

5.  

Toezicht en handhaving is een wettelijke taak van de gemeente. Op basis van de aanwezige 

capaciteit binnen het team VTH stellen wij jaarlijks een prioriteitenlijst op voor handhaving.  

Daarnaast worden schriftelijke verzoeken om handhaving altijd in behandeling genomen. Als een 

burger belt met een klacht of melding dan kan het gebeuren dat, met name door de aangebrachte 

prioritering in handhavingstaken, deze klacht niet direct kan worden opgepakt. Spoedeisende 

situaties hebben altijd voorrang op minder spoedeisende zaken. Doordat veel werkzaamheden die 

op het vakantiepark zijn uitgevoerd vergunningvrij zijn, kan het beeld ontstaan dat er niet 

gehandhaafd wordt. In het geval van Résidence Valkenburg is door team VTH meermaals 

gecontroleerd of een uitgevoerde activiteit vergunningplichtig is of niet. Dit heeft ook een aantal 

keren geresulteerd in het stilleggen van het werk als bleek dat sprake was van vergunningplicht. 

Vervolgens heeft Résidence Valkenburg alsnog een vergunning moeten aanvragen om de verplichte 

legalisatietoets te kunnen uitvoeren. De gemeente is namelijk verplicht om altijd eerst te 

onderzoeken of iets legaliseerbaar is, voordat handhavend wordt opgetreden.  

 

In deze brief hebben wij uw vragen zo goed mogelijk beantwoord. Mocht u nog vragen hebben dan 

adviseren wij u daarover contact op te nemen met de behandelend ambtenaar van het team 

vergunningen (mw. Hendriks) of het team VTH (dhr. Bronzwaer), beiden bereikbaar via 14043 of e-

mail: w.hendriks@valkenburg.nl of c.bronzwaer@valkenburg.nl.  

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul 

 

 

L. Bongarts        Drs. M.J.A. Eurlings 

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur    Burgemeester 
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