Notulen vergadering Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg, Stationnerie,
Stationstraat 10, Valkenburg aan de Geul, 25 januari 2011.
Aanwezig:

Wim Jan Doelman, Louis Huijts, Ilja Kengen-Moonen, Serve Kengen,
Marlies Leenders-Stassen, Charles Otten, Ferry Philippi, John Reinhard, Leon Rijnders,
Raymond Scheffers, Evert Steynebrugh (voorzitter), Winand Vandeweijer,
Lambert Geurten (projectsecretaris).

Gasten:

Jos Bauer, Ben van Eijsden (agendapunten 6 tot en met 8).

Afwezig:

Noël L’Espoir, Vivian Eussen (met kennisgeving).

Code:

ADVIESCOMMISSIE.2011.01.

01.

Opening/welkomstwoord.

Evert opent de vergadering om 19.00 uur.
De vergadering is tot agendapunt 6 zonder aanwezigheid van de gemeentelijke vertegenwoordigers.
02.

Poortcommissie.

Ben van Eijsden licht het ‘Plan van Aanpak Geulpoort’ van 12 januari 2011 algemeen en paginagewijs toe.
Algemeen: de Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg vormt de klankbordgroep voor de
Poortcommissie. Deze mag met een alternatief voorstel komen.
Vooralsnog geldt de komst van de Geulpoort als kader van het raadsbesluit van 30 juni 2009.
Het is bekend dat de ondernemers tegen de realisatie van de Geulpoort zijn.
Pagina 2, hoofdstuk 1: twee randvoorwaarden vanuit het Coalitieakkoord: ‘De realisatie van de Geulpoort
moet aantoonbaar historisch verantwoord zijn en passen in de omgeving. De veiligheid en bereikbaarheid
van bedrijven en omwonenden moet worden gewaarborgd’. Dit is de werkopdracht van de Poortcommissie.
Pagina 3-5, hoofdstuk 2: de adviescommissie is tijdens de processtappen de klankbordgroep en zal twee
keer worden benaderd voordat de keuze voor de architect wordt genomen voor het ontwerp van de
Geulpoort.
De Poortcommissie voert bulkwerkzaamheden uit naar aanleiding van de kaders die er liggen en hierbij is de
adviescommissie een klankbord.
Pagina 6, hoofdstuk 3: de Poortcommissie is samengesteld uit deskundigen van diverse disciplines. Jos
Cuijpers is de kartrekker en Ben van Eijsden zal meekijken.
Pagina 7, hoofdstuk 4: doel van de Poortcommissie.
Pagina 8, hoofdstuk 5: tijdschema.
Ben van Eijsden stelt hierna drie vragen aan de Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg:
1.
Kan de adviescommissie zich vinden in het Plan van Aanpak?
2.
Kan de adviescommissie zich vinden in de samenstelling van de Poortcommissie?
3.
Kan de adviescommissie zich vinden in de rol als klankbordgroep?
Discussie:
Er is binnen de adviescommissie is de gerichte vraag of de status van klankbordgroep al dan niet op
gespannen voet met de status van adviescommissie van het college van B&W staat. Kan de
adviescommissie een ander standpunt innemen als het college van B&W om een advies aangaande de
Geulpoort aan haar commissie vraagt? Of is de adviescommissie dan gebonden aan het andersluidende
advies vanuit haar positie als klankbordgroep van de Poortcommissie? De adviescommissie ziet hier twee te
onderscheiden rollen: haar positie als klankbordgroep en haar positie als collegiale adviescommissie.
De ondernemers denken mee met de Poortcommissie over de Geulpoort, maar blijven een tegenstander van
de realisatie van de Geulpoort.
De voorzitter vat de bevindingen van de adviescommissie als volgt samen:
De adviescommissie steunt de lijn van het Plan van Aanpak, doet geen uitspraak over de
samenstelling van de Poortcommissie en krijgt als klankbordgroep een andere rol, hier wordt de
adviesrol een impliciete rol.
De voorzitter deelt dit mee in de vorm van een advies aan het College van B&W na het consulteren van de
commissieleden.
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03.

Datum volgende vergadering.

Datum volgende vergadering: woensdag 23 februari 2011 van 19.00 uur tot 21.00 uur, Stationnerie,
Stationsstraat 10, Valkenburg aan de Geul.
Datum diner: donderdag 24 maart 2011. De projectsecretaris is gemachtigd in de keuze van de locatie in
Valkenburg en voert overleg met Jos Bauer over het besteedbare budget.
04.

Sluiting.

Evert sluit de vergadering om 20.15 uur.
Bijlage:
Reactie Centrum Promotion ingebracht door Leon Rijnders, 25 januari 2011.
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