
Raadsinformatiebulletin 

 
 
Valkenburg, 19 september 2022  
 
Betreft: Projectplan Visie VTE 
 
Registratienummer: 22.71 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met dit informatiebulletin informeer ik u over het projectplan en de start van de werkzaamheden 
voor het opstellen van de Visie Vrijetijdseconomie 2035 voor de gemeente Valkenburg aan de Geul 
(afgekort: Visie VTE). Tijdens de Commissievergadering van 26 september a.s. wordt aanvullend nog 
een korte toelichting gegeven op het proces. 
 
Waarom aan de slag met een Visie VTE? 
De Vrijetijdseconomie (incl. recreatie en toerisme) in Nederland is ontstaan in Valkenburg aan de 
Geul en heeft de gemeente (maar ook de regio Zuid-Limburg) veel gebracht. Denk bijvoorbeeld aan 
werkgelegenheid en inkomsten voor de gemeente waaruit een meer dan gemiddeld 
voorzieningenniveau in stand gehouden kan worden, alsook een groot deel van het rijke 
verenigingsleven binnen de gemeente. De VTE sector draagt daarmee bij aan de algehele 
leefbaarheid van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Vrijetijdseconomie is de kurk waarop de 
economie van Valkenburg aan de Geul drijft. Tegelijkertijd is de vrijetijdssector (deels) verouderd. 
Ook hebben COVID-19 en de watersnood in de zomer van 2021 laten zien hoe kwetsbaar deze sector 
is. Veel ondernemers gaan nog een lange periode van herstel tegemoet. Daarnaast levert de 
vrijetijdseconomie op specifieke momenten en locaties juist (een te grote) druk op de 
leefomgeving. 
 
We hebben een gezamenlijke stip op de horizon nodig voor wat betreft Vrijetijdseconomie. Een 
toekomstbeeld dat ons allen (gemeente, ondernemers, bewoners, onderwijs, organisaties en de 
regio) laat zien waar we samen naar toe willen op gebied van vrijetijdseconomie. Een beeld waarin 
mens, milieu en economie in balans zijn. Een beeld waar we samen naar toe gaan én samen aan 
willen werken. Dit toekomstbeeld gaan we vast leggen in een nieuwe Visie Vrijetijdseconomie 2035 
voor de gemeente Valkenburg aan de Geul (afgekort: Visie VTE). Deze visie wordt een belangrijke 
bouwsteen voor de Omgevingsvisie. 
 
Het opstellen van een toekomstbestendige economische- en toeristische visie is één van de 
actiepunten onder de pijler ‘een welvarend Valkenburg aan de Geul’, beschreven in het 
Coalitieakkoord 2022-2026 “Valkenburg aan de Geul veert op”. Ook wordt het opstellen van deze 
visie in de organisatiescan van Berenschot (2021) gezien als verbeterslag voor onze gemeente. 
 
Projectplan Opstellen Visie VTE 
Het opstellen van de Visie VTE is een uitgebreid traject waar veel belanghebbenden bij betrokken 
worden. Om dit goed te organiseren is het projectplan ‘Opstellen Visie Vrijetijdseconomie 2035’ 
opgesteld. Dit plan is opgesteld in samenwerking met diverse interne (beleids)ambtenaren én is 
afgestemd met onder andere Koninklijke Horeca Nederland, RECRON, BIZ, Visit Zuid-Limburg en 
Breda University of Applied Sciences. 
 
Het College B&W heeft het projectplan op 19 juli 2022 vastgesteld. Met het vaststellen van dit 
projectplan heeft het college haar startsein gegeven voor het verder voorbereiden en in uitvoering 
brengen van het project om te komen tot een gedragen Visie VTE.  
 
Beoogde planning en participatie 
In onderstaand figuur is het beoogde planning tot medio 2023 weergegeven.  De eerste stap “een 
vliegende start” is grotendeels afgerond met het vastgestelde projectplan. Stap 2 kan starten zodra 
de offertes van potentiële expertise-, participatie- communicatie-bureaus ontvangen zijn en er 
zicht is op tijdelijke ondersteuning in ambtelijke capaciteit.  



Stap 2 “Verkennen lokale dynamiek” staat in het teken van onderzoek: onder andere 
marktonderzoek, referentieonderzoek, start participatie en externe communicatie. In stap 3 voegen 
we alles samen en vormen we een aantal praatplaten waarin we prikkelende toekomstscenario’s  
schetsen om samen de discussie aan te gaan, de scenario’s verder te verdiepen en er zodanig achter 
te komen welke elementen uit de verschillende scenario’s passend zijn voor de verschillende 
gebieden in Valkenburg aan de Geul. Dit doen we door  belanghebbenden (o.a. ondernemers, 
bewoners en brancheorganisaties). aan elkaar koppelen. Doel is om samen én met elkaar in gesprek 
te zijn: wat is ieders visie? Welke elementen uit welke scenario’s passen? En welke absoluut niet? In 
de vierde stap, ‘Visievorming’ wordt de uiteindelijke visie opgesteld. Met dit “sluitstuk” willen we 
nog een keer in gesprek met de diverse belanghebbenden om te toetsen of we echt alles hebben. 
De laatste stap staat in het teken van besluitvorming. 
 
In de planning  zijn drie mijlpalen opgenomen: 

• Projectplan gereed en vastgesteld eind juli/begin augustus 2022  
• De Visie VTE gereed eind april 2023  
• De Visie VTE vaststellen in gemeenteraad: streefdatum juli 2023 / uitvalsdatum september 

2023  
 
Per stap vinden ook afstemmingsmomenten met uw raad plaats: minimaal 2 themasessies worden 
via de Griffie ingepland en u wordt via Raadsinformatiebulletins op de hoogte gesteld. 
 

 
 
Het projectplan is via iBabs beschikbaar gesteld voor uw commissie en raad. 
 
Financiën 
Een deel van het projectbudget is reeds beschikbaar gesteld in de Kadernota 2021 (€50.000,-). 
Gedurende het opstellen van het Plan van Aanpak is echter gebleken dat, willen we voor dit 
complexe thema een gedragen en verantwoorde visie opleveren, er een andere aanpak nodig is ten 
aanzien van participatie. Daarnaast ervaren wij in andere visietrajecten met externen dat niet alle 
benodigde kennis beschikbaar is bij één bureau. We kiezen er daarom voor regie in eigen hand te 
houden en specifieke kennis op te halen bij de daarvoor geschikte mensen en bureaus. We 
verwachten hierdoor meer kosten te moeten maken.  Het resterende benodigde budget (ad. € 
98.000,-) wordt onttrokken uit de post Regionale economische samenwerking (restant budget uit 
2020 en 2021). Er blijft voldoende werkbudget beschikbaar in de pot voor Regionale economische 
samenwerking voor deelname aan regionale projecten. 
 
Verhouding tot andere visies en beleid 
De op te stellen visie VTE staat in relatie tot een aantal andere (landelijke, regionale en lokale) 
visies en beleidsstukken, waaronder de landelijke visie op vrijetijdseconomie (Perspectief 



Bestemming Nederland, 2019), de Provinciale Omgevingsvisie Limburg (2021), de Visie 
Vrijetijdseconomie 2030 Bestemming Zuid-Limburg (2019), het Strategisch actieplan en 
Uitvoeringsprogramma 2035 Middengebied Zuid-Limburg (Van groen 
hart tot groene long, 2019). 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders 
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Rouwette 
wethouder Economie & Toerisme 
 
 
 
 
 
 
 
 


