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Geachte leden van de raad, 
 
Vorig jaar zijn we gestart met het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor Valkenburg-Oost. Er 
zijn drie onderzoeken uitgevoerd. Het Gelders Genootschap heeft een cultuurhistorische analyse 
van het Kastelenpark gemaakt, bureau DTNP heeft een onderzoek gedaan naar de retail aan het 
Walramplein en het bureau Dear Hunter heeft een nader locatieonderzoek gedaan en een eerste 
visievorming gemaakt. Dear Hunter heeft de eigen resultaten gecombineerd met de resultaten van 
de andere twee onderzoeken. Deze resultaten heeft Dear Hunter eind 2020 gepresenteerd aan het 
college en de raad. In dit raadsinformatiebulletin informeren wij u hoe het proces nu verder wordt 
opgepakt. 
 
Doel van het project 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie voor Valkenburg-Oost. 
Deze visie geeft uitwerking aan de afspraken uit het coalitieakkoord 2018-2022, onder meer 
speerpunt 3 ‘Investeren in en doorontwikkelen van projecten met kwaliteit en natuur- en 
economische waarden’. 
 
Wat wordt het eindresultaat? 
Het eindresultaat is een integrale gebiedsvisie die bestaat uit de volgende producten: 

1. Een visie die op hoofdlijnen weergeeft wat onze visie voor het gebied is. 
2. Een voorstel voor een nadere uitwerking van de visie in een uitvoeringsprogramma met 

bijbehorende businesscase. 
 
De gebiedsvisie dient, als deze is vastgesteld, als basis voor toekomstige ontwikkelingen. Als 
gemeente kunnen we hier een rol in pakken voor de gemeentelijke eigendommen en gronden. 
Daarnaast zijn we voor het realiseren van de gebiedsvisie ook afhankelijk van externe partijen met 
bijvoorbeeld grondbezit in het gebied. Door deze partijen zoveel mogelijk vooraf al mee te nemen 
bij het opstellen van de gebiedsvisie, willen we hier samen aan gaan werken. 
 
Relaties met andere projecten 
Binnen het projectgebied lopen verschillende interne en externe ontwikkelingen en ook buiten het 
projectgebied kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die impact kunnen hebben op Valkenburg-
Oost. Zo wordt er vanuit de gemeente naast de mobiliteitsvisie nu een mobiliteitsplan opgesteld, 
wordt er gewerkt aan het sport- & accommodatiebeleid en wordt de Omgevingsvisie opgesteld. De 
keuzes die uit deze trajecten volgen, kunnen impact hebben op de visie.  
 
Naast de gebiedsvisie Valkenburg-Oost wordt er ook een gebiedsvisie voor Valkenburg-West 
opgesteld. De ontwikkelingen die hieruit volgen, kunnen Valkenburg-Oost ook beïnvloeden en 
andersom. Daarom zorgen we intern voor een goede afstemming tussen de verschillende projecten: 
zo is bijvoorbeeld Dear Hunter betrokken bij zowel de visie Valkenburg-Oost als de visie Valkenburg-
West.  
 
Waar staan we nu? 
Eind 2020 zijn de resultaten van Dear Hunter gepresenteerd aan het college en de raad. Ook zijn de 
inwoners geïnformeerd via een filmpje van Dear Hunter. Naar aanleiding van de resultaten zijn we 
gestart met eerste verkennende gesprekken, zowel intern als ook met belangrijke stakeholders 
binnen het gebied. Deze gesprekken hebben als doel om samen met het advies vanuit Dear Hunter 
te komen tot een nader uitgewerkte eerste concept-visie.  
 



Om het advies van Dear Hunter nader te kunnen uitwerken, zijn we ook twee aanvullende 
onderzoeken gestart: een woonbehoefte-onderzoek en een onderzoek naar de (financiële) 
ontwikkelstrategie. Ook het mobiliteitsplan, dat momenteel in ontwikkeling is, geeft nog 
richtinggevende kaders mee die van belang zijn voor nog te maken keuzes. De resultaten hiervan 
worden meegenomen in de concept-visie. Daar deze onderzoeken extra tijd vergen en noodzakelijk 
zijn om te komen tot de juiste keuzes, verwachten wij de gebiedsvisie eind dit jaar af te kunnen 
ronden en aan u voor te leggen. Vervolgens kan besluitvorming plaatsvinden over de nadere 
uitwerking en afhankelijk van deze besluitvorming, de vervolgstappen richting uitvoering.  
 
Hoe gaat we het vervolg aanpakken? 
Het vervolgproces voor de gebiedsvisie bestaat uit twee fasen: een concept-visie en een definitieve 
visie. De stappen zijn hierbij als volgt: 
 

1. Concept-visie 
▪ Nader uitwerken van het advies vanuit Dear Hunter tot een concept-visie. Dit doen we in 

samenwerking met Dear Hunter en in afstemming met een aantal belangrijke stakeholders in 
het gebied. In de tussentijd worden de inwoners vanaf juni 2021 maandelijks geïnformeerd over 
het proces van de visie via artikels in de Mazjerang, blogs op onze projectwebsite Valkenburg 
Ontwikkelt Oost en de digitale nieuwsbrief over de gebiedsvisie Valkenburg-Oost (aanmelden 
kan via de projectwebsite). 

▪ Deze eerste concept-visie vervolgens terugkoppelen in het veld met de raad, belangrijke 
stakeholders en onze inwoners in een aantal wandelingen (afhankelijk van de geldende 
coronamaatregelen) na de zomer. We zoeken hierbij ook naar mogelijkheden waarbij inwoners 
zelf op pad kunnen of geïnformeerd worden via digitale sessies of video’s. Het doel van deze 
terugkoppeling is het ophalen van feedback en input. 

 
2. Definitieve visie 

▪ Verwerken van de input uit deze consultatieronde tot een definitieve visie, die eind 2021 
aangeboden zal worden aan het college en de raad ter vaststelling.  

▪ Bij deze definitieve visie zal ook een voorstel worden toegevoegd hoe de visie vervolgens kan 
worden vertaald in een uitvoeringsprogramma en bijbehorende businesscase, welke keuzes 
hiervoor dienen te worden gemaakt en welke kosten dit betreft.  

 
Kosten 
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2019-2022 een werkbudget 
gereserveerd van €150.000 voor het opstellen van een visie voor deze gebiedsontwikkeling. Om te 
kunnen komen tot een concept-visie en definitieve visie worden er zoals hiervoor aangegeven extra 
onderzoeken verricht en wordt er externe expertise ingehuurd. De kosten hiervoor passen binnen 
het door uw raad hiervoor beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet. Bij de besluitvorming over 
de definitieve visie zal uw Raad tevens een voorstel ontvangen voor het aanvullend noodzakelijke 
budget voor de nadere uitwerking en vervolgstappen richting uitvoering. 
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