
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Gemeente Valkenburg schoot met Ontwikkelingsmaatschappij niet veel op’ 
 

Bij de oprichting van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg zijn de practische 

consequenties om de uitvoering van de toeristische visie in handen te geven van een op afstand 

geplaatste  NV niet goed doordacht. 

 

Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek  “Op afstand en toch dichtbij. Onderzoek naar de NV 

Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul”  dat de rekenkamer Valkenburg aan de Geul heeft 

uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad in Valkenburg. 

 

Voor de uitvoering van de Toeristische visie, waaronder het centrumplan, heeft de gemeenteraad  in 2003 

besloten een NV in het leven te roepen.  De door de NV gemaakte plannen werden door het college niet 

doorgeleid naar de gemeenteraad.  Vaak ontbrak daarin  namelijk de financiële onderbouwing voor de 

uitvoering van die plannen maar bovenal wilde het college zelf de regie blijven voeren over de vorming van 

ideeën en de uitvoering daarvan. Dit gold in het bijzonder waar de plannen van de NV ook gingen over de 

inrichting van de openbare ruimte. 

 

De plannen van de NV zouden alleen uitgevoerd kunnen worden als deze onderdeel waren van  een door de 

gemeente vastgesteld Masterplan op het terrein van de ruimtelijke ordening, openbare orde en toerisme. Dat 

Masterplan was er niet.  De NV had ook opdracht financiers en deelnemers voor Valkenburgse 

ontwikkelingsprojecten te werven. Deze wilden echter liever met de bestuurders van de gemeente zelf aan tafel 

en in gesprek blijven. De NV is inmiddels geliquideerd. 

 

De rekenkamer beveelt aan in het vervolg taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen gemeente en 

zulke organisaties duidelijk vast te leggen. Ook voor partijen buiten de gemeente moet duidelijk zijn wie 

waarvoor  verantwoordelijkheid is en als gesprekspartner optreedt. De rekenkamer beveelt aan om de taak niet 

op afstand te plaatsen maar onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente te blijven uitvoeren als het 

niet mogelijk is om met zo’n afzonderlijke organisatie een goede taakafbakening af te spreken. 

 

Het onderzoek “Op afstand en toch dichtbij” is te vinden op de website van de rekenkamer: 

www.rekenkamercie-zl.nl 
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Inlichtingen bij Peter Thuis, voorzitter 

rekenkamercommissie 

Telefoon   :  06 52 23 47 48 

E:  p.thuis@rekenkamercie-zl.nl 

  

Rekenkamercommissie Zuid Limburg 

Postbus 998, 

6300 AZ Valkenburg aan de Geul 

Tel.: 06 -  21 53 37  83 

E: info@rekenkamercie-zl.nl 

http://www.rekenkamercie-zl.nl/
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