
Aan:                                                                               Valkenburg aan de Geul, 15 september 2021 
Het college van burgemeester en wethouders   
van de gemeente Valkenburg aan de Geul 

Onderwerp: Vragen over onderzoek naar, en mogelijkheden tot, plekken in verschillende 
kernen als CPO (CollecFef ParFculier Opdrachtgeverschap)-locaFes. 

Geacht college, 

Als CDA-fracFe proberen wij elke mogelijkheid te onderzoeken om tot één of meerdere 
oplossingen te komen voor de grote woningnood onder vele jongeren, starters en ouderen. 
Zo hebben wij al vaker concreet gewezen op bepaalde leegstaande gebouwen, te verkrijgen 
subsidies en hebben wij een punt gemaakt van VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) in 
kernen als Berg & Terblijt, Schin op Geul, Sibbe en Houthem. 

De afgelopen jaren zijn wij namelijk overstelpt met reacFes over de woningnood in onze 
gemeente. Wat ons betreT behoort het college van B&W daarom nog intensiever en sneller 
werk te maken van deze problemaFek.  

Zo kunnen wij ons nog het krantenarFkel van de Limburger herinneren, van 5 maart 2020, 
waarin stond dat jongeren uit Schin op Geul al een kwart eeuw vechten voor betaalbare 
woningen in hun eigen dorp. 
In dat arFkel komt duidelijk naar voren dat er in die 25 jaar, tussen 1995 en 2020, nog alFjd 
niet is gebouwd voor jongeren. Daarbij komt ook duidelijk naar voren dat de Heerlijkheid 
Schin op Geul het pleidooi voor woningbouw voor jongeren steunt en zich zorgen maakt over 
de leeXaarheid als jongeren noodgedwongen moeten vertrekken uit hun dorp.  

In dat kader willen wij een volgende mogelijkheid aan u voorleggen van een eventuele 
oplossing en graag horen wij hoe u daarover denkt. 
Wij hebben het dan over het CollecFef ParFculier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een 
construcFe die ervoor zorgt dat toekomsFge bewoners meer invloed hebben op de 
ontwikkeling van de eigen woning. Doorstroming en stedelijke vernieuwing worden hierdoor 
bevorderd. 

Hoe zit dat dan precies in elkaar? Het wordt als volgt beschreven: ‘ToekomsFge bewoners 
organiseren zich in een sFchFng of vereniging die zonder winstoogmerk gezamenlijk 
koopwoningen door nieuwbouw of herstructurering willen realiseren. Zo zijn de toekomsFge 
bewoners vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en kunnen ze invloed uitoefenen op 
wat er gebouwd wordt. Het resultaat is een straat of wijk met meer variëteit, die goed past 
bij wat de bewoners willen terugzien in hun leefomgeving, en een hogere 
bewonerstevredenheid’(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, z.j.). Daarnaast is de 
gedachte dat er tegen lagere kosten gebouwd kan worden, omdat er geen ontwikkelende 
parFj tussenin zit.  

Hierover hebben wij een aantal vragen aan het college: 

1) Bent u het met de CDA-fracFe eens dat deze opFe z.s.m. onderzocht moet worden in 
de verschillende kernen? Bent u daarbij bereid te inventariseren of er 



geïnteresseerden zijn die zich willen samenvoegen in een dergelijk iniFaFef? In de 
gemeenten Meerssen en Gulpen-Wi`em is men ook al bezig met CPO’s (of het 
onderzoeken daartoe), zij hebben dus waarschijnlijk al kennis waar wij gebruik van 
kunnen maken. 

2) Als u op de vorige vraag posiFef heeT gereageerd, kunt u ons dan nog deze 
raadsperiode informeren over de uitkomst van de inventarisaFe en mogelijke 
vervolgstappen? 

HeeT u op de vorige vraag negaFef geantwoord, wat zijn volgens u dan de 
mogelijkheden binnen een kern als Schin op Geul? Daarbij verwijzen wij ook weer 
naar hetzelfde krantenarFkel als eerder is aangehaald. Daarin staat het volgende:  ‘In 
Schin op Geul is inderdaad al lang niets meer gebouwd, erkent wethouder Carlo 
Vankan van Valkenburg. „Maar binnenkort komt ook Schin op Geul aan de beurt”, 
belooT hij plechFg.’ Hier zijn wat ons betreT echter nog geen resultaten zichtbaar. 

 
Wij hebben daarnaast als CDA-fracFe ook al eerder gewezen op Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing als één van de oplossingen. 

3) Overheden kunnen een ondersteunende rol spelen (ik denk dan aan het helpen 
zoeken naar een stuk grond) en/of subsidies verlenen. Mocht een CPO een haalbare 
kaart zijn, bent u dan ook bereid deze ondersteuning te bieden en eventueel subsidie 
te verlenen? 

4) Sinds enkele maanden heeT de gemeente een transiFemanager Wonen en Vastgoed 
in dienst. Is de gemeente bereid deze persoon ook verantwoordelijk te maken als 
procesbegeleider en tevens adviseur als een CPO doorgang krijgt? Er zijn Nederlandse 
provincies die subsidie geven voor de inhuur van een dergelijke procesbeleider/
adviseur. 

Wij willen deze brief afsluiten met de opmerking dat gemeenten die parFculiere 
woningbouw willen sFmuleren, daarbij de hulp kunnen inroepen van het Exper`eam 
Eigenbouw van het ministerie van BZK.  
Dit team beschikt over een pool van gemeenteambtenaren en experts uit de marktsector die 
op basis van hun specifieke ervaring kunnen worden ingezet, aldus de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. 

Wij zien uit naar concrete antwoorden op onze vragen. 

Met vriendelijke groet namens de CDA-fracFe, 



Thomas Brune, raadslid gemeente Valkenburg aan de Geul 


