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Fractie	CDA	Valkenburg	aan	de	Geul	
p/a	Hortensiastraat	2,	6301	WX	Valkenburg	aan	de	Geul	

cda@mathknubben.nl	
043-6090029	(06-54962160)	

	
	

	
	
Vragen	CDA-fractie	op	grond	van	artikel	41	reglement	van	orde	van	de	gemeenteraad	
over	de	ontwerp-omgevingsvergunning	met	betrekking	tot	hotel	Croix	de	Bourgogne	
en	van	de	twee	dependances	Louis	en	Theodoor.		
	
	
	
	
Aan	het	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	
ter	attentie	van	de	Burgemeester	en	de	Griffier.	
	
Valkenburg	aan	de	Geul,	8	januari	2018.	
	
Beste	Leden	van	het	College,		
	
Het	korte	kerst-	en	nieuwjaarsreces	van	de	raad	is	weer	voorbij.	Wij	als	CDA-fractie	pakken	de	draad	
weer	op	waar	we	gebleven	waren.			
Dat	zijn	onder	meer	de	plannen	en	procedures	betreffende	de	voorgenomen	bouw	van	hotel	Croix	de	
Bourgogne	en	twee	dependances.	Die	kennen	al	een	vrij	lange	voorgeschiedenis.		
De	bestemmingsplanprocedure	heeft	de	besluitvorming	van	raad	en	college	reeds	gepasseerd.	
Onze	opmerkingen	en	vragen	 richten	 zich	dan	ook	nu	vooral	op	de	 reactie	 van	het	 college	op	het	
welstandsadvies	van	de	stadsbouwmeester.		
	
Zowel	tijdens	de	informatiebijeenkomst	van	4	december	2017	als	ook	tijdens	de	raadsvergaderingen	
van	11	en	18	december	2017	heeft	onze	fractie	kanttekeningen	geplaatst	en	vragen	gesteld	over	het	
welstandsadvies	 en	 de	 reactie	 van	 uw	 college	 hiero	 in	 de	 ontwerp-omgevings-vergunning	 en	 de	
toelichting	daarop.		
Tevens	hebben	wij	in	een	open	brief	aan	de	inwoners	van	onze	gemeente	onze	opvatting	weergegeven	
over	door	het	college	in	deze	ingenomen	standpunten.	Die	open	brief	hebben	wij	in	afschrift	ook	aan	
uw	college	en	aan	onze	collega-raadsleden	doen	toekomen	met	het	verzoek	om	reacties.		
	
Ons	uitdrukkelijk	verzoek	in	de	raadsvergadering	van	11	december	jongstleden	om	een	inhoudelijke	
discussie	 te	 voeren	 over	 het	 advies	 van	 de	 stadsbouwmeester	 en	 de	 standpunten	 van	 het	 college	
hierover	 in	 onder	 meer	 de	 onderbouwing	 van	 de	 door	 het	 college	 vastgestelde	 ontwerp-
omgevingsvergunning	werd	zowel	door	het	college	als	door	de	coalitiefracties	van	de	hand	gewezen,	
waarbij	de	PGP-fractie	in	het	midden	liet	of	een	eventueel	verzoek	tot	interpellatie	door	haar	al	dan	
niet	ondersteund	zou	worden.		
Nu	ons	de	normale	democratische	wegen	tot	overleg	en	passende	controle	op	de	uitvoering	door	het	
college	van	kaders	van	de	raad	door	zowel	college	als	coalitiefracties	worden	onthouden,	rest	ons	nog	
slechts	vragen	te	stellen	in	het	kader	van	artikel	41	van	het	reglement	van	orde	van	de	gemeenteraad.		
	
En	die	vragen	zijn:		
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1. De	 stadsbouwmeester,	 terecht	 gehouden	 aan	 de	 door	 de	 raad	 vastgestelde	 kaders	 in	 de	
welstandsnota,	heeft	op	maar	liefst	negen	punten	het	college	geadviseerd	de	vergunning	niet	te	
verlenen.	
o Waarom	heeft	het	college	als	gevolg	daarvan	niet	nader	overlegd	met	de	stadsbouwmeester	

en	de	raad(s-adviescommissie)	over	de	van	de	welstandsnota	afwijkende	onderdelen	van	de	
vergunningsaanvrage	 voordat	 een	 ontwerp-omgevingsvergunning	 werd	 vastgesteld	 en	 ter	
inzage	gelegd?	

o Is	het	niet	de	normaalste	zaak	van	de	wereld	dat	in	het	duale	stelsel	en	de	verhouding	daarin	
tussen	college	en	raad	gedegen	overleg	plaatsvindt	als	het	college	meent	te	moeten	afwijken	
van	kaderstelling	van	de	raad?	

o Moeten	 we	 nu	 aannemen	 dat	 het	 college	 de	 raad	 gaat	 voorstellen	 het	 instituut	
stadsbouwmeester	op	te	doeken	nu	het	college	kennelijk	zelf	die	rol	heeft	overgenomen?	

	
2. Onze	 CDA-fractie	 heeft	 tijdens	 commissie-overleg,	 informatiebijeenkomsten	 en	

raadsvergaderingen	 vragen	 gesteld,	 waarbij	 van	 de	 zijde	 van	 het	 college	 respectievelijk	 de	
verantwoordelijke	 wethouder	 diverse	 antwoorden	 werden	 ontweken	 en	 een	 open	 brief	 aan	
inwoners	 (met	 afschrift	 aan	 college	 en	 raad)	 als	 niet	 gericht	 aan	 het	 college	werd	 betiteld	 en	
daarom	geen	reactie	behoefde.	Wethouder	Vankan	stelde	zelfs:	“Blij	dat	we	niet	hebben	hoeven	
te	reageren,	omdat	er	een	aantal	verkeerde	suggesties	en	onwaarheden	in	staan”.	
o Bent	u	zelf	niet	van	mening	dat	uw	college	door	deze	houding	tekort	schiet	in	informatie-	en	

verantwoordingsplicht	 en	 fatsoenlijke	 omgang	 met	 de	 raad	 die	 als	 gekozen	
volksvertegenwoordigers	de	inwoners	van	Valkenburg	aan	de	Geul	vertegenwoordigt?	En	zo	
nee,	waarom	niet?	

o En	 vervolgens	 onze	 uitdrukkelijke	 vraag	 aan	 de	 wethouder:	 op	 welke	 suggesties	 en	
onwaarheden	doelt	hij?	

	
3. Raads-	 en	 college-voorzitter	 c.q.	 burgemeester	 (want	we	weten	niet	 in	welke	hoedanigheid	hij	

sprak?)	 stelde	 in	 de	 raadsvergadering	 van	 11	 december	 jongstleden	 dat	 in	 het	 duale	 stelsel	
procedures	nou	eenmaal	zo	lopen	en	het	college	nu	verder	aan	zet	is	(waar	het	ging	om	de	verdere	
procedure	van	vergunningverlening).	“De	raad”,	zo	stelde	hij,	“rest	dan	alleen	nog	de	mogelijkheid	
het	college	weg	te	sturen”.		Antwoord	van	onze	fractie:	“Als	het	dan	niet	gewoon	kan,	dan	moeten	
we	dat	dan	maar	eens	serieus	overwegen”.		Als	dat	werkelijk	zijn	mening	is,	geeft	dit	wel	erg	te	
denken.	
o Is	 dit	 nou	 echt	 de	 opvatting	 van	 de	 raads-	 en	 collegevoorzitter	 over	 de	 democratische	 en	

dualistische	verhoudingen	en	de	verantwoordingsplicht	van	het	gemeentebestuur?	
	
4. Terugkomend	op	de	essentie	van	onze	kritiek	over	de	handelwijze	van	het	college	in	dit	dossier.	

o Heeft	het	college	bij	ontwikkelaar	en	architect	erop	aangedrongen	om	tegemoet	te	komen	aan	
de	bezwaren	en	opmerkingen	van	de	stadsbouwmeester?	Zo	ja,	op	selke	wijze	en	met	welk	
resultaat?	

o Zo	nee,	waarom	heeft	het	college	dit	achterwege	gelaten?	
	
5. Onze	 fractie	 heeft	 tijdens	 de	 raadsvergadering	 van	 11	 december	 antwoord	 en	 reactie	 van	 het	

college	gevraagd	op	de	in	de	open	brief	van	onze	fractie	gestelde	vragen	en	gegeven	standpunten	
met	betrekking	tot	het	negeren	van	de	adviezen	van	de	stadsbouwmeester.	Hierbij	verwijzen	wij	
nog	eens	nadrukkelijk	naar	de	open	brief	aan	de	inwoners	(reeds	in	uw	bezit)	met	rechtstreekse	
adressering	-als	zodanig	te	beschouwen-	aan	uw	college	en	verzoek	tot	beantwoording	en	reactie!		
o Zijn	 er	 naar	 aanleiding	 van	 deze	 open	 brief	 en	 ingebrachte	 zienswijzen	 nog	 wijzigingen	

aangebracht	in	de	ontwerp	omgevingsvergunning?	Zo	ja,	welke?	Zo	nee,	waarom	niet?	
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6. Verantwoordelijk	wethouder	Vankan	heeft	een	en	andermaal	gesteld:	“Bij	significante	wijzigingen	
naar	 aanleiding	 van	 de	 ingebrachte	 zienswijzen	 zal	 ik	 de	 raad	 proactief	 informeren”.	 	 Duale	
verhoudingen	met	de	raad	als	kadersteller	en	het	college	als	uitvoerder	vragen	om	gezamenlijke	
verantwoordelijkheid	nemen	voor	goed	beleid	en	uitvoering.	
o Is	het	 in	dit	 licht	en	gezien	de	opmerkingen	vanuit	de	raad	niet	vanzelfsprekend	en	voor	de	

hand	liggend	dat	de	raad	geïnformeerd	wordt	voordat	een	definitief	besluit	wordt	genomen	
over	het	al	of	niet	verlenen	van	een	omgevingsvergunning,	of	er	nu	wel	of	geen	wijzigingen	
worden	overwogen	of	aangebracht?	

	
7. Het	lijkt	erop	dat	het	college	geen	boodschap	heeft	aan	de	door	velen	geuite	zorg	voor	behoud	van	

het	specifieke	karakter	van	ons	stadsplein	Theodoor	Dorren:	hèt	mergelplein	van	onze	stad	en	regio	
bij	uitstek?	
o Waarom	 wordt	 authentiek	 mergel	 conform	 het	 advies	 van	 de	 stadsbouwmeester	 niet	 als	

voorwaarde	opgelegd	voor	de	vergunningverlening?			
o Acht	 het	 college	 bouwen	 passend	 in	 het	 omgevingskarakter	 nu	 ineens	 ook	 niet	 meer	 van	

belang?	
o Worden	bij	de	beoordeling	van	de	vormgeving	en	het	materiaalgebruik	alle	afspraken,	gemaakt	

in	de	welstandsnota,	nu	ondergeschikt	gemaakt	aan	ecoomische	belangen	en	de	visie	van	de	
betrokken	architect?	

	
8. Hoe	kan	het	college	verantwoorden	dat	vergunningsaanvragen	van	inwoners	naar	de	letter	van	de	

welstandsnota	worden	beoordeeld	en	bij	deze	aanvrage	de	kaders	van	de	welstandsnota	en	dus	
die	van	de	raad	worden	genegeerd?	Het	simpel	ernaar	verwijzen	“dat	het	plan	tegemoet	komt	aan	
de	door	de	gemeenteraad	gemaakte	opmerkingen”	en	de	raad	woorden	van	het	college	in	de	mond	
leggen,	 is	 niet	 alleen	 kort	 door	 de	 bocht	 maar	 ook	 pertinent	 onjuist	 omdat	 de	 raad	 in	 de	
besluitname	niet	is,	werd	of	wordt	betrokken!	
o Waar	haalt	het	college	de	wetenschap	dat	de	raad	hiermee	instemt	vandaan?	Uit	een	rondje	

eerste	 indrukken	 tijdens	 een	 informatiebijeenkomst	 zonder	 dat	 fracties	 ook	 nog	maar	 enig	
standpunt	hebben	ingenomen?	

o Vindt	u	dat	zelf	ook	geen	misleiding	of	op	zijn	minst	misbruik	maken	van	anderen?	
	
9. Aanvullend	aan	de	vorige	vraag	het	volgende.	Wethouder	Vankan	beweerde	dat	bij	de	behandeling	

van	het	dossier	Croix	de	Bourgogne	is	gebleken	dat	de	welstandsnota	aan	verbetering	en	updating	
toe	is.	Los	van	het	feit	dat	dit	niet	aan	hem	of	het	college	maar	des	raads	is,	lijkt	het	erop	dat	hij	wil	
zeggen:	als	het	niet	goed	van	pas	komt,	moeten	de	regels	maar	veranderd	worden.	
o Bent	u	van	mening	dat	dit	verantwoordelijk	betrouwbaar	besturen	is?	Graag	uw	gemotiveerde	

reactie	hierop!	
	
De	 CDA-fractie	 verzoekt	 het	 college	 om	 zo	 spoedig	 mogelijk	 onze	 hierboven	 gestelde	 vragen	 te	
beantwoorden	 en	 tevens	 inhoudelijk	 te	 reageren	 op	 de	 strekking,	 opmerkingen	 en	 vragen	 zoals	
verwoord	 in	 onze	 open	 brief	 de	 dato	 8	 december	 2017	 aan	 de	 inwoners	 van	 onze	 gemeente	
Valkenburg	aan	de	Geul	 (toentertijd	mede	 in	afschrift	gezonden	aan	het	College	van	B&W	en	onze	
Raadscollegae).	Deze	brief	 brengen	wij	 hierbij	 nadrukkelijk	 opnieuw	 in	 en	beschouwen	wij	 als	 een	
integraal	onderdeel	van	deze	artikel	41-vragen.	Wij	gaan	er	voorts	van	uit	dat	uw	antwoorden	vooraf	
gaan	 aan	 de	 definitieve	 besluitname	 over	 de	 omgevingsvergunning	 Croix	 de	 Bourgogne	 en	
dependances.		
	
In	afwachting	van	uw	reactie	verblijft	namens	de	CDA-fractie,		
met	bezorgde	groet,		
	
Math.	Knubben,	fractievoorzitter.	


