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Geachte leden van de raad, 
 
Graag willen wij uw Raad informeren over de stand van zaken rond het Buitengoed Geul & Maas en 
de start van de ondernemerscoöperatie 'NaarBuitengoed'.  

Ontstaan Buitengoed Geul & Maas 
Buitengoed Geul & Maas is een in 2013 gevormd samenwerkingsverband tussen de Provincie Limburg 
en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul en richt zich op het groene 
gebied tussen de genoemde gemeenten.  

Doel van deze samenwerking is om voor leegstaande landgoederen en historische gebouwen een 
nieuwe passende herbestemming te vinden, publiek toegankelijke routes door het gebied te 
realiseren, een verdere vergroening te bevorderen en beleving van en participatie in het gebied te 
creëren. Voor het Buitengoed is in 2014 een integrale gebiedsvisie vastgesteld door Provinciale 
Staten en de gemeenteraden van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. 

Evaluatie Buitengoed Geul & Maas 
In 2017 heeft een eerste evaluatie van Buitengoed Geul & Maas plaatsgevonden. Uit deze evaluatie 
kwam naar voren dat het samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas een belangrijke publieke 
meerwaarde heeft. Daarnaast werd geconstateerd dat de focus van het Buitengoed de afgelopen 
jaren voornamelijk lag op het verwezenlijken van fysieke projecten.  

Eindconclusie van de evaluatie was om de samenwerking op basis van de behaalde resultaten voort 
te zetten en de focus van fysieke projecten te verleggen naar het betrekken van de ondernemers en 
het versterken van de herkenbaarheid/beleving van het Buitengoed Geul & Maas. Uw raad is bij 
raadsinformatiebrief d.d. 20 juni 2017 over de evaluatie geïnformeerd. 

Programmaplan Buitengoed Geul & Maas 2018-2022 
In het Programmaplan 2018-2022 worden de lopende projecten voortgezet en zijn nieuwe projecten 
en plannen opgenomen. Gestreefd wordt naar -zoals in de evaluatie 2017 aangegeven- een grotere 
rol voor ondernemers: projecten realiseren die zowel liggen in het publieke als het private domein, 
maar ook op de grens van beide.  

Om dit te verwezenlijken wordt geopperd een ondernemerscoöperatie op te richten om het 
Buitengoed meer van de ondernemers en minder van de overheden te laten zijn. De overheden 
zouden hierbij geen regulerende rol meer hebben maar een faciliterende. Uw raad is bij 
raadsinformatiebrief d.d. 28 november 2017 over het programmaplan geïnformeerd. 

Oprichting Coöperatie 'NaarBuitengoed' en doorontwikkeling 
Om recht te doen aan het streven om het accent van overheid naar ondernemers te verleggen is in 
november 2020 de ondernemerscoöperatie ‘NaarBuitengoed’ opgericht. De coöperatie bestaat uit 
ondernemers, bedrijven en organisaties die op basis van samenwerking het Buitengoed verder 
ontwikkelen. 

Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:  

Voorzitter:                              Paul Janmaat (directeur Buitenplaats Vaeshartelt)  
Secretaris:                              Daniëlle Arends (eigenaar Villa Kanjel)  
Penningmeester:                  Ralph Huydts (eigenaar Wijngaard Raarberg)  



Het bestuur wordt ondersteund door een projectbegeleider. De coöperatie werkt samen met de 
provincie en de deelnemende gemeenten aan een transitieperiode waarbij het project wordt 
overgedragen van overheid naar ondernemers. Omdat de ondernemers in een coöperatie gaan 
werken, ligt daar ook de lead en de trekkersrol. De provincie en de gemeenten krijgen als overheden 
op afstand een adviserende, ondersteunende en faciliterende rol om het gedachtegoed van 
Buitengoed Geul & Maas te blijven waarborgen.  

Met de afronding van de transitie van minder overheid naar meer ondernemers-
verantwoordelijkheid trekt de Provincie Limburg zich per 2022 qua bestuursverantwoordelijkheid 
terug uit de Stuurgroep Buitengoed & Maas. De Stuurgroep Buitengoed Geul & Maas blijft in 
afgeslankte vorm bestaan om in algemene zin op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van de 
coöperatie. 

Daarnaast is de Stuurgroep opdrachtgever van het Routenetwerk (RNW) en heeft daarmee ook de 
beslissingsbevoegdheid die gedurende het project van toepassing blijft. Het belang van de 
Verbindings-as voor de herkenbaarheid, identiteit en majeure ontsluiting van het gebied is voor het 
Buitengoed dusdanig groot dat het blijvende aandacht en een inspanningsverplichting van de 
Stuurgroep vraagt om deze opgave en ambitie te realiseren. Het ambtelijk kernteam zal voorlopig 
blijven bestaan.  

Vanwege de transitie zullen de gemeenten vanaf 2021 geen procesmiddelen meer inbrengen in het 
Buitengoed Geul & Maas. In de Stuurgroep is afgesproken dat de resterende procesmiddelen van de 
deelnemende overheden worden ingezet voor de coöperatie voor de jaren 2021, 2022 en 2023. 
Hiervoor leggen ze jaarlijks een activiteitenplan voor ter verantwoording.  

Kick-off bijeenkomst NaarBuitengoed 
Op 1 oktober 2021 heeft de Kick-off bijeenkomst NaarBuitengoed plaatsgevonden. Tijdens deze kick-
off heeft voormalig voorzitter van de Stuurgroep wethouder Carlo Vankan (vanuit gemeente 
Valkenburg aan de Geul) het Buitengoed overgedragen van de overheid naar de ondernemers en 
werd door de ondernemerscoöperatie uitleg gegeven over de nieuwe richting van het 
NaarBuitengoed en de toekomstige plannen. Informatie hierover kunt u vinden op 
www.naarbuitengoed.nl.  

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders 
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. C.P.J.L Vankan, 
wethouder Fysiek Domein 
 
 

http://www.naarbuitengoed.nl/

