
Aan het College van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul
Valkenburg aan de Geul, 23 december 2020

Onderwerp: vraag artikel-32 reglement van orde met betrekking tot financiering voormalige 
provinciale weg (Verbindings-as Vroenhof/Strabeek)

Geacht college,

Op dinsdag 24 november 2020 hebben wij een presentatie gekregen over de businesscase 
Houthem en omstreken. Bij het onderdeel 'herinrichting provinciale weg als onderdeel van de 
Verbindings-as Buitengoed Geul en Maas' ging het over de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit in combinatie met het vergroten van de verkeersveiligheid en oplossen van 
wateroverlast.

Wat betreft de CDA-fractie een topprioriteit van de gemeente, aangezien de weg er zeer 
gehavend bij ligt. Het gaat hierbij om een totaalinvestering van 4 miljoen euro, waarvan 1 
miljoen euro al is ingevuld middels dekking vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan en potje 
wegonderhoud.

De lobby kan wat ons betreft nog steviger en met betrekking tot de financiering van de 
overige 3 miljoen euro hebben wij dan ook de volgende vragen:

1 - Het Rijk heeft voor de komende tien jaar 500 miljoen euro beschikbaar om een extra 
impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid (De investeringsimpuls SPV). 
Het Rijk draagt daarmee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid 
verbeteren op o.a. gemeentelijke wegen. De Verbindings-as Vroenhof/Strabeek zou hier een 
perfect project voor zijn.
Hierbij was het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' aan de orde en de eerste 
aanvraagronde liep van 1 juli tot en met 1 september 2020. Dit had ons in het meest gunstige 
geval een subsidie van 1,5 miljoen euro kunnen opleveren.

Heeft de gemeente hiervoor ingeschreven? En zo ja, op welke gronden is de subsidie niet 
toegekend? Zo nee, waarom heeft de gemeente hiervoor niet ingeschreven?

2 - Dit was de eerste tranche van het geld dat het Rijk tot 2030 beschikbaar stelt. De CDA-
fractie heeft navraag gedaan bij de Rijksoverheid, maar het is nog niet bekend wanneer de 
inschrijving voor de tweede tranche wordt opengesteld.

Is de wethouder wel volledig voorbereid om zich direct voor een tweede tranche in te 
schrijven? Zo niet, is hij van plan dit wel te gaan doen?

3 - In het kader van het bovengenoemde, willen wij ook graag weten hoe het staat met het 
voorstel van het CDA om een subsidiehunter aan te trekken binnen de gemeente? 
Wanneer kunnen wij een voorstel van uw college verwachten?

4 - Kunt u ons aangeven hoe groot het bedrag is dat de gemeente heeft gekregen van de 
nutsbedrijven bij het openbreken van de weg Vroenhof? 
En wordt dit bedrag meegenomen om het overige tekort te dekken?



Wij hopen op concrete antwoorden van het college binnen de daarvoor gestelde tijd.
 
Namens de CDA-fractie verblijft, 

met vriendelijke groet, 

Thomas Brune, raadslid CDA Valkenburg aan de Geul


