
 

 

 

 

 

 

Aan: 

Het college van Burgemeester en Wethouders  

Van Valkenburg aan de Geul. 

Postbus 998 

6301 AZ VALKENBURG. 

 

Schin op Geul, 10 augustus 2020. 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. artikel 32 RvO inzake SV Geuldal. 

 

Geacht college, 

Vol ongeloof namen wij kennis van uw besluitvorming op 7 juli 2020 inzake het uitgevoerde 

haalbaarheidsonderzoek (tussenrapportage) door het Huis van de Sport Limburg (HvdSL) 

voor een mogelijke nieuwe accommodatie voor SV Geuldal. 

Krantenkoppen in de Limburger van 16 juli 2020 als “SV Geuldal verbijsterd over afwijzing 

complex” kunnen we dan ook volledig onderschrijven. 

Ook Algemeen Belang is verbijsterd over uw besluitvorming maar daarnaast ook in de tot 

heden gevolgde procedure en doorlooptijd van bijna een jaar, van voornoemd dossier. 

Enerzijds gaat uw besluitvorming in deze volledig mank met de uitkomsten van het door het 

HvdSL uitgevoerde onderzoek, maar anderzijds is dit wederom een ‘schoolvoorbeeld’ van 

hoe wij vanuit de gemeente met de ‘burgerparticipatie en draagvlak vanuit de kernen’ 

wensen om te gaan.  

Alle initiatieven welke voor het belang van in dit geval de kern Schin op Geul op het gebied 

van leefbaarheid, participatie, sociale binding en mogelijke laatste afrondende woningbouw-

ontwikkelingen voor oudere en starters in deze kern worden, nog voor ook maar een eerste 

overleg met bijvoorbeeld het kernberaad hierover heeft plaatsgevonden, naar de prullenbak 

verwezen. Dit is voor onze AB-fractie in ieder geval een absoluut ongewenste ontwikkeling. 

 

In uw conclusie (na overleg en afstemming met B&W van Gulpen Wittem) geeft u aan dat 

“uitgaande van de in het onderzoeksrapport aangegeven bevindingen en de toelichtingen 

daarop, van mening bent dat het verenigingsperspectief (vooral gelet op de ontwikkelingen 

van het aantal spelende leden) van SV Geuldal, in brede zin, als onvoldoende wordt 

beoordeeld op de korte en lange termijn, voor het rechtvaardigen van procedures en 

investeringen om te komen tot een nieuw sportcomplex”. 

Het rapport van het HvdSL geeft echter een geheel ander beeld als door u geschetst in het 

raadsinformatiebulletin. Zij geven in hun rapportage samenvattend aan dat de vereniging als 



vitaal en toekomstbestendig gezien wordt. Daarnaast vervult de vereniging volgens het 

rapport een belangrijke sociale functie in de kernen van Wijlre en Schin op Geul. 

Ook acht U het perspectief van de club het best gewaarborgd op de huidige locaties Waarbij 

u aangeeft dat de bestaande totale veld- en kleedlokalencapaciteit veel te ruim is. 

Voor wat betreft de totale veldcapaciteit betwijfelen wij dit als we het rapport doornemen 

waarbij in de huidige bezetting exclusief dames/meisjes-voetbal en gemengde jeugdteams 

minimaal 2 volwaardige grasvelden met wedstrijdafmetingen beschikbaar moeten zijn. 

De huidige praktijk van de velden in Schin op Geul geeft de laatste jaren toch wel een iets 

ander beeld.  

Betreffende de kleedruimten nemen we met u aan dat deze op dit moment ruim toereikend 

zijn. 

Ook stuit het ons tegen de borst dat u ondanks alle lokaal ‘voorwerk en masseren hiervoor’ 

in uw schrijven opnieuw spreekt over het aangaan van een samenwerking met verenigingen 

in Valkenburg of Gulpen-Wittem!  

Met deze hoge temperaturen zou je haast kunnen stellen “onder welke steen zijn ze 

uitgekropen voor deze besluitvorming”…… 

Het mag toch wel om bekend zijn dat sedert 1998 in het Valkenburgse alles in het werk 

gesteld is om te komen tot “één accommodatie onder en één accommodatie boven op de 

berg”. College dit is achterhaald en een voorstel hiertoe werd destijds door de raad 

geamendeerd als een onwenselijke ontwikkeling. 

Neen, uw college stelt doodleuk dat het meest gunstige perspectief het zoeken naar 

samenwerking met verenigingen in Valkenburg en Gulpen-Wittem is. Maar geeft er wel bij 

aan dat dit onder voorbehoud van te verrichten aanpassingen en investeringen is? 

Hier wringt de schoen dus opnieuw. U schrijft dit in uw RIB zonder ook maar enige recherche 

te doen naar mogelijkheden en onmogelijkheden in financiële zin. Waarbij zeer sterk de 

indruk ontstaat dat u dit initiatief op voorhand geen eerlijke kans wilt geven dit nader te 

onderzoeken en inzichtelijk te maken.  

Daarnaast wordt volledig voorbijgegaan aan eventuele opbrengsten en spin-off voor beide 

kernen. Hier wordt op geen enkele wijze naar gekeken. Door deze opstelling geeft u feitelijk 

aan “ga maar in Valkenburg voetballen en voor de rest vooral niet zeuren”. 

In de laatste alinea van het raadsinformatiebulletin geeft u aan dat, “het perspectief vanuit de 

gemeente Gulpen-Wittem mede geformuleerd is vanuit de gebiedsvisie Wijlre west en willen 

in zetten om te streven naar uitplaatsing van SV Geuldal van de locatie te Wijlre en daartoe 

het gesprek met uw college is aangegaan om te verkennen of doorontwikkeling van de 

locatie Schin op Geul tot de mogelijkheden behoort”. 

Het moge u toch bekend zijn dat ook deze exercitie voor uitbreiding van het complex in Schin 

op Geul ruim 12 jaar geleden uitgebreid is onderzocht en niet tot de mogelijkheden behoorde 

vanwege het ecologisch waardevolle bronnengebied en het ecologisch waardevolle 

toestroomgebied van de hier aanwezige beek. 

Echter als we deze zinssnede goed interpreteren is er vanuit de gemeente Gulpen-Wittem 

behoefte/noodzaak voor een verplaatsing van de accommodatie op korte/middellange 

termijn. 

Waarom wordt er dan door uw college nu al op voorhand gesteld dat het 

verenigingsperspectief als onvoldoende wordt beoordeeld op de korte en lange termijn, voor 

het rechtvaardigen van procedures en investeringen om te komen tot een nieuw 

sportcomplex? 



Er is de laatste decennia in de kern Schin op Geul nagenoeg niets meer voor doelgroepen 

gebouwd en de laatste toenmalige bouwcontingenten voor de kern (36 st.) werden her 

bestemd ten gunste van nieuwbouw op de locatie van de afgebrande Wiegerd in Valkenburg 

centrum. 

Nu is er een kans/mogelijkheid nader te onderzoeken om de kern Schin op Geul een flinke 

impuls te geven qua woningbouw voor diverse doelgroepen, optimaliseren leefbaarheid en 

het creëren van een gezond verenigingsklimaat. Helaas wordt hieraan - mede door deze 

starre opstelling op voorhand volledig aan voorbij gegaan. 

Volgens Algemeen Belang en de conclusies in het rapport van het Huis van de Sport 

Limburg is dat nou net een van de onderdelen welke de aanleiding zijn om te komen tot 

vervolg van nader onderzoek/ontwikkelingen van het voorliggende 

“Haalbaarheidsonderzoek, tussenrapportage mei 2020”. 

 

We stellen u dan ook de volgende vragen ex art.32 Rvo, die we graag schriftelijk 

beantwoord zien binnen de hiervoor in het Rvo gestelde termijn: 

1. Tijdens de commissievergadering van september 2019 werd op verzoek toegezegd 

dat de resultaten van het onderzoek door het Huis van de Sport aansluitend zouden 

worden teruggekoppeld aan de betreffende commissie. Wij verzoeken u om het RIB 

en haalbaarheidsonderzoek, gehoord het presidium, als agendapunt met een 

toelichting door het Huis van de Sport Limburg, te agenderen voor de eerstvolgende 

commissievergadering in de septembercyclus? 

 

2. Zijn in de door u genoemde nadere toelichting op het rapport aanvullende onderdelen 

aan de orde gekomen die uw besluitvorming nader onderbouwen dan wel motiveren 

of heeft u zich volledig gebaseerd op de tussenrapportage HvdSL van 20 mei 2020? 

 

3. Uitgaande van de uitkomsten van het rapport HvdSL, betekent uw conclusie onder 

het mom van “gelijke monniken, gelijke kappen”, dat voor mogelijke toekomstige 

investeringen aan buitensportaccommodaties de ledenaantallen van de betreffende 

verenigingen door middel van de krimpmonitor van Huis van de Sport Limburg 

worden beoordeeld of extra investeringen aan de diverse accommodaties wel 

gerechtvaardigd zijn? 

 

4. Waarom baseert u uw besluit op aantal spelende leden? Volgens onze informatie is 

dit niet geheel correct en onvolledig. Dit zou gebaseerd moeten zijn op het aantal 

leden én deelnemende teams aan de reguliere competities. Hoe verhoudt zich dit met 

andere verenigingen binnen onze gemeente?  

 

5. Het rapport geeft aan dat het ledenaantal ondanks het gegeven van krimp bij SV 

Geuldal stabiliseert en er sprake is van een vitale, levensvatbare vereniging. Uit 

recente opgevraagde informatie blijkt echter dat het ledenaantal en het aantal teams 

welke deelnemen aan de competitie is toegenomen. De vereniging groeit in 

tegenstelling tot wat de krimpmonitor aangeeft. Kunt u ons aangeven welke waarde 

we hieraan moeten toekennen? Vandaar ook onze vraag om in de 

commissievergadering het Huis van de Sport Limburg uit te nodigen voor een 

toelichting en de vraag hoe we de getallen moet interpreteren? 

 

6. Bent u met ons van mening dat het door u genoemde “opstarten van procedures en 

investeringen” op dit moment enkele stappen te ver vooruit zijn en deze 



tussenrapportage van HvdSL in een definitief rapport zou moeten worden afgerond? 

 

7. Hebt u in het voortraject naar uw besluitvorming eveneens andere factoren zoals, 

sociaal-maatschappelijk aspecten, mogelijkheden van woningbouw op de huidige 

locatie en directe omgeving, overleg met andere overheden meegewogen? 

Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet? 

 

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek was om een 1e indicatie te verkrijgen over 

de haalbaarheid. Hierbij hoort volgens ons een globale kostenverkenning en -

indicatie die uw besluitvorming onderbouwd. Zeker gezien uw tegenvoorstellen voor 

huisvesting op het huidige complex te Schin op Geul en bij concentratie te zoeken 

naar samenwerking met verenigingen in Valkenburg of Gulpen-Wittem. 

 

8. Heeft een globale kostenindicatie onderdeel uitgemaakt van uw besluitvorming en 

bovengenoemde advisering? 

Zo ja, kunt u ons deze globale kostenindicatie doen toekomen? 

Zo nee, bent u met ons van mening dat de door u voorgestelde opties in de praktijk 

mogelijk financieel nadeliger kunnen gaan uitvallen? 

 

9. Welke mogelijkheden ziet uw college voor een vereniging van pakweg 350 leden en 

15 teams om deze in de kernen Valkenburg of Gulpen-Wittem onder te brengen? 

 

10. Hebt u met het oog op de tijdelijk verruimde provinciale woonvisie eveneens het 

aspect van mogelijke woningbouw nabij het complex in Schin op Geul globaal 

verkend? 

Zo ja, wat is uw bevinding? 

Zo nee, waarom niet en vindt u dit “geen gemiste kans”? 

 

11. Bent u bereid dit haalbaarheidsonderzoek volledig af te ronden met ondersteuning 

door de onafhankelijke instantie Huis van de Sport Limburg waarbij de (on-) 

mogelijkheden met bijbehorende financiële paragraaf nader worden onderzocht? En 

kunnen wij in tegenstelling tot de (beschamend lange) doorlooptijd van de nu 

voorliggende tussenrapportage, deze uiterlijk tegenmoet zien voor de aanstaande 

jaarwisseling? 

 

In afwachting van uw antwoorden, tekent. 

 

Met vriendelijke groet. 

Namens de fractie Algemeen Belang, 

Wim Weerts, raadslid. 

 


