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Geachte leden van het bewonerscollectief Berg,

Bij brief van 12 mei 2022 gericht aan de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul reageert u op 
het ter kennisname verstuurde bericht van de gemeente aangaande de locatiekeuze Samenwerkend 
Kindcentrum (SKC) Berg. Met deze brief willen wij graag reageren op uw schrijven.

Procedure locatiekeuze
U stelt dat de inwoners van Berg als belanghebbende niet gehoord zijn in de locatiekeuze SKC Berg. 
Op 20 januari 2022 heeft u een Raadsinformatiebulletin ontvangen met betrekking tot de procedure 
rondom de locatiekeuze SKC Berg. Hierin is beschreven dat de locatie voor het SKC Berg in overleg 
met kom Leren wordt bepaald. 

Variantenstudie
Ten behoeve van een objectieve bepaling van de meest geschikte en gewenste locatie van het SKC 
Berg is er door CB5 onderzoek gedaan naar 3 varianten voor de locatie van het SKC Berg. Dit op 
verzoek van gemeente en Kom leren.
U stelt dat een variant, de door u genoemde variant zero, niet is onderzocht. Variant zero is vrijwel 
identiek aan de onderzochte variant 3 (nieuwbouw grotendeels op huidige locatie openbare 
basisschool Berg).  
De conclusie uit de studie dat variant 2 ruimtelijk en financieel gezien beter scoort dan variant 3 (of 
variant 1) en de door u aangedragen variant zero blijft overeind.

Keuze locatie
Kom leren maakt als eigenaar van de huidige schoollocatie (gebouw en buitenruimte) en 
toekomstige eigenaar van het SKC Berg (eveneens gebouw en buitenruimte) de definitieve 
locatiekeuze van het SKC Berg. De gemeente steunt deze keuze, in het bijzonder gelet op de 
financiële gevolgen.
Gezien de uitkomsten van de variantenstudie en de door de gemeenteraad gestelde kaders is en was 
er geen reden om niet in te stemmen met de wens van kom Leren om te kiezen voor variant 2.

Advies
Wij hebben uw advies besproken met kom Leren. Kom Leren heeft aangegeven dat zij persisteren in 
hun wens om de nieuwbouw van het SKC Berg te realiseren aan de noordzijde van het huidige 



terrein van de openbare basisschool Berg. Uw advies om de nieuwbouw elders te realiseren zal 
derhalve niet opgevolgd worden.

Omgevingsvergunning
Kom Leren zal binnen afzienbare tijd een omgevingsvergunning aanvragen voor het realiseren van 
de nieuwbouw. Desgewenst bent u dan in de gelegenheid uw zienswijze, bezwaar, beroep in te 
dienen.
 

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo
algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester
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