
  

Valkenburg a/d Geul, 6  januari 2019. 

Raadsfractie VSP, 
p/a Hekerbeekweg 66, 
6301 EN Valkenburg a/d Geul. 
Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com  

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Geacht college, 

De raadsfractie van de  VSP is het volstrekt oneens met de beantwoording van onze 
schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO inzake Croix de Bourgogne/dependances d.d. 4 januari 
2019 (beantwoord door u op 18 januari 2019). Als belangrijkste rede geeft u aan dat de 
omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk is. Een ander argument is dat door u in 
2018 voorbereidende maatregelen getroffen zijn (o.a. omleggen kabels en leidingen) om over 
te kunnen gaan tot levering. 

De essentiële vraag die wij en vele andere ons stellen is: Hebben we in Valkenburg nog zo’n 
klein hotel nodig met zijn twee afschuwelijke dependances. Nee is het antwoord, laat een 
luxueus hotel maar gerealiseerd worden in het voormalige klooster Boslust. Steek daar maar 
uw energie in. Wij gaan die mooie openbare ruimte in het centrum toch niet helemaal 
dichtbouwen en het uitzicht bederven. Terwijl je juist deze pleinfunctie zou moeten koesteren. 

Men is uitgegaan dat de projectontwikkelaar vorig jaar juni al van plan was Hotel Croix de 
Bourgogne met zijn twee lelijke dependances te openen. Terwijl wij nu al meer dan anderhalf 
jaar verder zijn er nog steeds geen zekerheid bestaat. Ook zou de grond nog niet geleverd zijn. 
De  drie percelen zijn voor een extreme lage prijs ( € 200.000) te koop aangeboden.             
De levering zou plaats vinden 3 maanden voor de bouw. Met andere woorden de gemeente is 
nog altijd eigenaar van de grond. De grond is nog niet betaald. Ook zou de 
projectontwikkelaar te maken hebben met een begrotingsgat en daarom moeite hebben met de 
opstart. Mocht de projectontwikkelaar niet kunnen bouwen om welke oorzaak dan ook, dan 
kan de overeenkomst ontbonden worden. 

Wij als VSP blijven dit prestigeproject totaal overbodig vinden. En in Valkenburg a/d Geul 
wil in feite niemand dit hotel met zijn twee dependances. Al weer een bouwput met alle 
negatieve gevolgen vandien in het centrum is een veel gehoorde opmerking. Ook de 
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ondernemers zien de bui al hangen bij een nieuwe bouwput. Hebben deze ondernemers in het 
recente verleden nog niet genoeg harde klappen gehad!!!! In 2009 heeft de raad een besluit 
genomen om het voormalige hotel Croix de Bourgogne te herbouwen.  
Maar toen was er nog geen enkele sprake van de bouw van een Geulpoort en de twee 
dependances van Croix de Bourgogne. Tevens zou Croix de Bourgogne een dependance 
worden van het Jezuïeten klooster Boslust als dat een hotelfunctie zou krijgen. Dit is nu niet 
meer van toepassing. 
    
N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij 
graag schriftelijk beantwoord willen zien: 

• Is het college alsnog bereid gezien het bovenstaande om er zorg voor te dragen dat de 
herbouw van Croix de Bourgogne/dependances alsnog niet gaat plaatsvinden? 

• Is het college bereid gezien het bovenstaande hierover met de projectontwikkelaar in 
overleg te treden? 

• Is het college het met ons eens ondanks dat  de overeenkomst met de 
projectontwikkelaar, toch ontbonden kan worden gezien hij nog steeds geen aanstalten 
maakt om met de bouw op te starten en de vraag is of hij daar nog wel toe in staat is 
gezien zijn financiële positie en de bouwgrond nog steeds niet betaald zou zijn? 

• Is het college het met ons eens dat men veel te voorbarig is geweest om al 
voorbereidende maatregelen te treffen (o.a. omleggen kabels en leidingen) om over te 
kunnen gaan tot de levering, voordat de bouwgrond overigens betaald was? 

Namens de VSP fractie, 

Jef Kleijnen. 


