
7. Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – Résidence 
Valkenburg’. (Pat-Jos Huisman)  

Voorzitter, 

voor ons ligt het vast te stellen bestemmingsplan voor Topparken Résidence Valkenburg. De  commissie- en raadsleden zijn hierover geïnformeerd 
middels een presentatie tijdens de commissievergadering van 19 november en het locatiebezoek op 17 januari. De PGP is ook in gesprek gegaan 
met omwonenden om het plan van alle kanten te belichten. Op deze locatie is reeds jarenlang verblijfsrecreatie toegestaan en men is zich ervan 
bewu st dat het wegpoetsen van de bestaande bestemming op deze plek dan ook niet aan de orde  is.   

Wij willen graag duidelijk hebben wat de voordelen en gevolgen zijn van de wijzigingen aan het nu geldende bestemmingsplan. Het is een 
omvangrijk dossier met zijn 37 bijlagen en wij hebben dan ook nog een aantal vragen en opmerkingen. Te beginnen:  

1. Op welke onderdelen wordt het bestemmingsplan gewijzigd?  
De huidige  wintersluiting is slechts op een beperkt gedeelte van het park van toepassing. Met de voorliggende wijziging mag het gehele 
park jaarrond geëxploiteerd worden. Of mocht dat al door de vaststelling van de Kampeernota in 2015?  Er is ook een wijziging nodig om de 
parkeervoorziening aan te kunnen leggen.  In de tekst wordt gesproken over striktere regels. Welke zijn dit? In het vigerend 
bestemmingsplan zijn geen maximale aantallen voor recreatieverblijven opgenomen. Wordt dat nu wel vastgelegd? Hoeveel 
recreatieverblijven zijn er in het nu voorliggende plan mogelijk? Wordt er nu tot het maximum geplaatst of bestaat de kans dat er straks 
nog recreatieverblijven bij komen? 
 

2. Aan huisgebonden beroepen 
Op welke gebouwen hebben de regels met betrekking tot aan huis gebonden beroepen betrekking?  
 

3. Parkeerplaatsen 
In het bestemmingsplan wordt 1,25 parkeerplaats berekend per verblijfsaccommodatie. Ten tijde van evenementen zoals de Amstel Gold 
Race zullen bezoekers met meerdere auto’s per accommodatie komen en zal de parkeerplaats zeer waarschijnlijk ontoereikend zijn. De 
PGP stelt voor om niet direct een groter parkeerterrein aan te leggen wat het merendeel van het jaar leeg staat maar om dit goed in de 
gaten te houden en bij te sturen indien parkeren tot overlast gaat leiden. 
 

4. Wat gaat er gebeuren met het bos dat op het terrein van Topparken ligt?  
Bij het locatiebezoek werd gezegd dat er onderhoud aan gepleegd gaat worden. Het bos valt in de goud-groene natuurzone. Wat voor een 
onderhoud gaat er aan gedaan worden en wordt er toezicht gehouden dat het de ecologische waarde van het terrein niet aantast?  
 

5. Beplanting 
Tijdens het locatiebezoek is aangegeven dat nog niet alle beplanting geplaatst is en dat er opnieuw rondom de vijvers beplant moet 
worden vanwege het afsterven van de planten in de hete zomer. Wordt er straks vanuit de gemeente toezicht gehouden dat deze 
beplanting er ook daadwerkelijk gaat komen? 

6. Maaiveld 
In het bestemmingsplan zijn maximale bouwhoogtes opgenomen. Vanuit welk punt wordt dat gemeten? Op de locatie is een glooiing, aan 
de rand van het terrein aan de kant van de Tuinstraat loopt het omhoog. Een verblijf van 4 m 60 is daar relatief gezien een stuk hoger dan 
op het laagste punt in het midden van het terrein. Juist daar waar omwonenden zicht hebben op het terrein zal dus extra aandacht besteed 
moeten worden aan een hoge groene omheining. Is hier in het beplantingsplan rekening mee gehouden? 

7. Overlast 
Met het oog op mogelijk overlast heeft de initiatiefnemer de aanleg van groepsaccommodaties geschrapt. Hiermee is de kans op overlast 
afgenomen maar nog steeds aanwezig. Waar kunnen omwonenden overlast melden? Na 17 uur is de receptie ter plekke gesloten. Op de 
website staat alleen een algemeen telefoonnummer vermeld. Is een recreatiepark of camping verplicht om een nachtwaker te hebben? 
Indien ja, kunnen de omwonenden dan een telefoonnummer krijgen om overlast te melden? Indien nee, wanneer wordt de kampeernota 
geëvalueerd zodat we kunnen proberen dit op te laten nemen?   

8. Omgang met omwonenden  
Er is een zwembad op het park aanwezig waar omwonenden ook gebruik van mochten maken. We hebben geluiden gehoord dat daar nu 
moeilijker over gedaan wordt. Dat is jammer. Aangezien wij als PGP juist zo te spreken zijn over de aanpak van Topparken ten aanzien van 
de ingediende zienswijzen. Er werd meteen wat mee gedaan en waar mogelijk werden de indieners van de zienswijzen tegemoet gekomen. 
Kan er toegelicht worden waarom er terug wordt gekomen op de gemaakte afspraak ten aanzien van het zwembad? Is het toezicht op een 
zwembad op een camping of recreatiepark verplicht en waar is dat vastgelegd?   
 

9. Gemeentelijk kwaliteitsfonds 
Voor een toename van de verharding wordt er een financiële bijdrage aan het kwaliteitsfonds gedaan van €101.375.  In de 
‘Intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul’ is vastgelegd waar dit geld aan wordt uitgegeven. De 
PGP ziet het liefst dat compensatie ter plekke gebeurd waar schade wordt gedaan, maar wij begrijpen ook dat er met meerdere gemeenten 
afspraken gemaakt zijn. In de beantwoording van de zienswijze is te lezen dat een project in Sibbe, herinrichting voetbalclub Valkenburgse 
Boys en het Geulpark geprioriteerde projecten zijn. Hoe wordt bepaald waar het geld aan wordt uitgegeven?   
 

10. Stikstof rapport 
Het is voor het eerst dat er een stikstof rapport bij de stukken zit. Klopt het dat bij de stikstofmetingen gekeken wordt welke druk een 
bepaald natuurgebied aan kan en van daaruit wordt gekeken of de beoogde wijziging de druk niet overschrijdt? Wordt vanuit het Natura 
2000 gebied rekening gehouden met 2 mogelijke ontwikkelingen, dus ook met camping Vinkenhof? Zouden beide ontwikkelingen tezamen 
de toegestane ruimte voor stikstofdepositie overschrijven? Met andere woorden: als we nu Topparken toestaan kan Vinkenhof niet meer? 
Is het dan ook zo dat nieuwe ontwikkelingen, zeg woningbouw, straks alleen nog maar mogelijk zijn als er nog genoeg ruimte is tot de 
limiet van stikstof behaald wordt?  
We hebben het rapport bekeken en het valt op dat de stikstofwaarden in het gebied minder zullen zijn in de nieuwe gebruiksfase dan in de 
huidige gebruiksfase. Het aantal bezoekers voertuigen neemt af. Maar er komen meer huisjes bij en deze zullen verwarmd worden in de 
winter, het aantal voertuigen goederen neemt toe en ook de grasmaaier gaat meer uren maken. En toch neemt de hoeveelheid stikstof af? 
Kan de wethouder toelichten waardoor dit komt?  



11. Gasvrij verwarmen  
Voor eind 2021 moet duidelijk zijn hoe we gebouwen aardgasvrij gaan verwarmen. Elk nieuw gebouw moet nu al aardgasvrij gebouwd 
worden. De verblijfsaccommodaties mogen vergunningsvrij geplaatst worden en hoeven dus niet gasvrij te zijn. Moet Topparken straks zelf 
bekijken hoe zij haar huisjes verwarmt of is dat een taak van de gemeente? Om te voorkomen dat we, als gemeente, het ons straks onnodig 
moeilijk maken, willen we dat bij soortgelijke bestemmingsplanwijzigingen aandacht wordt besteed aan het gasvrij verwarmen van 
verblijfsaccommodaties. 
 

12. Permanente bewoning 
In de landelijke politiek is sprake van het mogelijk toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Management van 
Topparken heeft tijdens het locatiebezoek aangegeven absoluut niet de vaste verhuur in te willen gaan. Wij hopen dan ook dat de 
landelijke politiek geen dwingend beleid gaat opleggen maar simpelweg de gemeenten de mogelijkheid geeft om het toe te staan. Mocht 
hiervan sprake zijn dan komt het bestemmingsplan weer terug in de raad.  

 


