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1.Inleiding:
Wyckerveste en de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn op 27 oktober 2016 een
intentieovereenkomst overeengekomen inzake de Polfermolen. De Polfermolen is een
multifunctioneel centrum waarin onder andere een overdekt zwembad, een sporthal en
fitnessruimten zijn ondergebracht. Het centrum is momenteel eigendom van de gemeente en wordt
geëxploiteerd door de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV. Omdat de instandhoudingskosten
van het gebouw een relatief grote last vormt voor de gemeente Valkenburg is zij op zoek naar een
realistische mogelijkheid om deze instandhoudingskosten te verlagen.
Eén van de mogelijkheden welke de gemeente overweegt is het zoeken naar een marktpartij welke
kan zorgen voor een mogelijke herontwikkeling van de Polfermolen zodat de lasten voor de
gemeente kunnen dalen. Wyckerveste is één van de marktpartijen welke is benaderd en heeft na een
eerste verkenning het haalbaar geacht dat zij de Polfermolen een andere invulling kan geven.
De gemeente Valkenburg en Wyckerveste zijn vervolgens een intentieovereenkomst
overeengekomen waarbij de doelen en verplichting van partijen zijn uiteengezet.
De werkzaamheden van Wyckerveste volgend uit de intentieovereenkomst bestaan uit het uitwerken
van een toekomstscenario voor de Polfermolen. Het zal hiertoe een integraal projectplan
concretiseren met een onderbouwing van de ruimtelijke, functionele, financiële en procesmatige
processen.
Middels dit projectplan heeft Wyckerveste getracht om een integraal antwoord te geven op de
vragen en doelen uit de intentieovereenkomst.
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2 Plan van aanpak:
Wyckerveste heeft een analyse van de bestaande vastgoedexploitatie gemaakt om antwoorden te
krijgen op de vragen en doelen van de intentieovereenkomst. Daarna zijn aspecten van de
herinvulling van de Polfermolen onderzocht, waarna een aantal toekomstscenario’s zijn uitgewerkt.

2.1 Analyses bestaande vastgoedexploitatie:
-Analyse vastgoedexploitatiemaatschappij Polfermolen BV
-Onderzoek staat van onderhoud Polfermolen
-Analyse voorgestelde jaarlijkse vergoedingen sporthal / zwembad
-Analyse mogelijkheden overname bestaande arbeidsovereenkomsten
-Onderzoek energiebesparende maatregelen Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV

2.2 Analyses herinvulling Polfermolen:
-Onderzoek synergie met bestaande en geplande voorzieningen
-Peilen interesse marktpartijen indoor leisure invulling Polfermolen
Op basis van de bovenstaande deelonderzoeken zijn een aantal toekomstscenario’s onderzocht en
verder uitgewerkt.

2.3 Onderzochte scenario’s
Wyckerveste heeft uiteindelijk een keuze gemaakt om 3 verschillende scenario’s mbt
herontwikkeling te onderzoeken.
1 ) Bestaande vastgoedexploitatie Polfermolen met de uit de intentieovereenkomst volgende
uitgangspunten.
2) Herontwikkeling Polfermolen waarbij zwembad en sporthalfunctie behouden blijft en de overige
ruimtes worden herontwikkeld tot gezondheidscentrum
3) Herontwikkeling Polfermolen met een invulling van indoor leisure functies
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3.1 Analyse bestaande vastgoedexploitatie
Om antwoorden te krijgen op de vragen en doelen van de intentieovereenkomst heeft Wyckerveste
een analyse gemaakt van de bestaande vastgoedexploitatie. Uit deze analyse komen de volgende
conclusies naar voren:
3.1.1 Analyse vastgoedexploitatiemaatschappij Polfermolen BV
Uit de analyse van de jaarstukken blijkt dat de BV jaarlijks een exploitatiebijdrage van 725.000 (2014)
– 775.000 ontvangt van de gemeente Valkenburg. Dit is feitelijk een aanzuivering van het negatieve
exploitatieresultaat van de vennootschap. Hierbij moet aangemerkt worden dat in dit negatieve
resultaat een huursom is opgenomen voor de Polfermolen (170.000) en gemeentegrot (103.322).
Uit de jaarrekening blijkt dat personeelskosten meer dan 50% bedragen van de totale kosten, als we
de personeelskosten afzetten tegen de daadwerkelijke opbrengsten bedraagt dit percentage zelfs
78%.
De vennootschap heeft weinig relevante activa op de balans staan en een solvabiliteit van slechts
8,5%.
Uit het bovenstaande heeft Wyckerveste geconcludeerd dat overname van de vennootschap
commercieel gezien geen optie is.
Omdat uit voorgaande is gebleken dat overname van de exploitatiemaatschappij Polfermolen BV
geen optie is voor Wyckerveste, is vervolgens bekeken hoe de huidige vastgoedexploitatie van de
Polfermolen is, indien het vastgoed wordt verworven door Wyckerveste. Feit dat in dat geval de
exploitatiemaatschappij Polfermolen BV overbodig zal worden met alle (personele) gevolgen van
dien, is een groot aandachtspunt voor de gemeente.
3.1.2 Analyse lopende huurovereenkomsten
Naast de zwembad en sporthalfunctie zijn er een aantal lopende huurovereenkomsten met
commerciële partijen. Hier worden deze kort beschreven:
Akbaba Gym
Veelzijdige sportschool waar les wordt gegeven in traditioneel boksen, Muay Thai/kickboksen, Krav
Maga en weerbaarheid/zelfverdediging.
De huurovereenkomst loopt cf opgave Polfermolen tm 15 maart 2017, het is niet duidelijk of deze
verlengd is. De huuropbrengsten bedragen jaarlijks 11.000 (15-3-2016 tm 15-3-2017)
De jaarhuur bedraagt 11.000,Amstel Gold Race Xperience
De Amstel Gold Race Xperience (AgrXp) is een horecagelegenheid welke zich focust op de
amateurfietser. AgrXp is het start- en finishpunt van drie gemarkeerde routes mét tijdregistratie op
zeven beklimmingen dwars door het Limburgse heuvelland. Amateurfietsers kunnen parkeren, eten
en drinken, douchen en omkleden op 1 locatie.
De huurovereenkomst loopt cf opgave Polfermolen tm 31-12-2020, afgaande op de
huurovereenkomst zal de huur echter per 30 september 2019 expireren. Het is niet duidelijk of er
nieuwe afspraken mbt de huur zijn vastgelegd tussen AGRXP en de exploitatiemaatschappij
Polfermolen BV.
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De jaarhuur bedraagt 14.500,-.

Fysio Leunissen
Dit betreft een samenwerking met een Fysiotherapeut waarbij ook afspraken zijn gemaakt over de
huur van het gebruik zwembad.
De huurovereenkomst expireert 17 januari 2019. De jaarhuur bedraagt 6.775.
Maderma
Schoonheidssalon welke verschillende behandelingen aanbied in de Polfermolen.
De huurovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 juni, de opzegtermijn bedraagt 3
maanden.
De jaarlijkse huur bedraagt 3.120

Overige overeenkomsten:
Naast huurovereenkomsten bestaan er op dit moment verschillende overeenkomsten met partijen,
met name over het gebruik van het zwembad en sporthal:
Ben Vitaal
Camping Den Driesch
JH Jaspers BV
Landal / Exploit.mij. Fauqemont B.V.
Stella Maris
Zwemschool de Zwemmaatjes
Ut Zunneke
Omdat deze overeenkomsten gestand kunnen blijven bij behoud zwembad en sporthalfunctie zijn
deze niet in detail bekeken.

3.2 Onderzoek staat van onderhoud Polfermolen
Er is een uitgebreid onderhoudsrapport beschikbaar, opgesteld door Bremen Bouwadviseurs d.d. 16
januari 2015. Uit dit rapport blijkt de slechte staat van onderhoud van verschillende onderdelen. Met
name het dak is hierbij een aandachtspunt. Uit de opgestelde meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
blijkt een totale onderhoudsverplichting van 3.413.666 over een periode van 10 jaar.
CF de MJOP zal dit bedrag als volgt over de verschillende 10 jaren uitgegeven moeten worden:
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Omdat het rapport inmiddels 2 jaar oud is zou men verwachten dat het onderhoud voor jaar 1 en 2
(2015/2016) is uitgevoerd. Navraag bij gemeente heeft echter geleerd dat zij door de onzekere
ontwikkelingen rondom de toekomst van de Polfermolen dit onderhoud niet hebben uitgevoerd.
Op basis van de MJOP kan men dus concluderen dat er een achterstand in de onderhoudstoestand is
van bijna 1.4 Mio.
Bij een eventuele overname van het vastgoed zal Wyckerveste dus rekening moeten houden met
deze achterstallige onderhoudstoestand.
Volgens de MJOP bedragen de totale onderhoudskosten jaarlijks: 56.600 (onderhoudscontracten) en
284.766 (onderhoudsvoorziening).

3.3 Analyse voorgestelde jaarlijkse vergoedingen sporthal / zwembad
Omdat Wyckerveste geen ervaring heeft met het uitbaten van een zwembad en een sporthal heeft zij
een partner gezocht welke wel deze ervaring in huis heeft. Wyckerveste heeft hiertoe Heton uit
Kerkrade gecontacteerd en samen met hen een analyse gemakt van de huidige exploitaties.
Uit de analyse kwam naar voren dat Heton zich in staat acht om de exploitaties van het zwembad en
sporthal tegen de in de intentieovereenkomst overeengekomen vergoedingen te exploiteren, mits
aan een aantal (efficiency) voorwaarden kan worden voldaan. Hierbij valt te denken aan de
aanpassing van de programmering, de vormgeving van de bedrijfsvoering naar eigen inzicht, het
aanpassen van de technische installaties en het terugbrengen van de energiekosten. Deze zaken
zullen met de gemeente moeten worden besproken.
Voor Wyckerveste betekent dit een neutrale exploitatie van zwembad en sporthal omdat Heton dit
voor eigen risico tegen de genoemde exploitatiebijdragen wil invullen.

3.4 Analyse mogelijkheden overname bestaande arbeidsovereenkomsten
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Heton heeft aangegeven om tafel te willen gaan met alle bestaande personeelsleden van de
Polfermolen. Zij streven er zo naar om zoveel mogelijke bestaand personeel aan te houden, ook om
de kennis van de exploitatie niet verloren te laten gaan.
Wel hebben zij Wyckerveste laten weten dat het huidige personeelsbestand zal moeten inkrimpen
om efficiënter met de personeelskosten om te gaan.
3.5 Onderzoek energiebesparende maatregelen Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV
In de intentieovereenkomst is opgenomen dat Wyckerveste een verplichting heeft om
energiebesparende maatregelen te onderzoeken. Uitgangspunt is daarbij dat dit op minimaal
budgettair neutrale wijze wordt gerealiseerd.
Wyckerveste heeft met de heer Dohmen van Rio thermiek gesproken om via rioolwarmte
energiebesparende maatregelen te realiseren. Al snel bleek echter dat het rendement op deze
investering niet marktconform (of budgetneutraal) kan worden gerealiseerd.
Heton heeft mbt de exploitatie van het zwembad en sporthal overigens laten weten dat zij
energiebesparende maatregelen kunnen realiseren door meer efficiëntie toe te passen bij het
gebruik van de faciliteiten.
Het gebruik van zonnepanelen zou een optie kunnen zijn om (met marktconforme rendementen)
energie te besparen. Het (golvende) dak is hier echter maar beperkt geschikt voor.

3.6 Her invulling Polfermolen
3.6.1 Onderzoek synergie met bestaande en geplande voorzieningen
Wyckerveste werkt aan een herontwikkeling van het nabijgelegen Leeuw bier terrein. Synergie met
het leeuw bier terrein alsook de aanliggende Plenkertstraat is een belangrijk gegeven bij de
herinvulling van de Polfermolen.

3.6.2 Peilen interesse marktpartijen indoor leisure invulling Polfermolen
Wyckerveste heeft met haar bestaande huurders van het Leisuredome Kerkrade de mogelijkheden
van een vestiging in Polfermolen besproken. Partijen geven hierbij aan dat zij afhankelijk van de
huurprijzen en de oplevering van de ruimtes de locatie interessant vinden.
Er heeft ook een gesprek plaatsgevonden tussen Wyckerveste en de heer ……. Hij had plannen voor
een soort indoor pretpark waarbij de gehele Polfermolen mee gevuld zou worden. Omdat deze
plannen niet verder concreet werden hebben wij deze mogelijkheid niet verder onderzocht.
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4 Onderzochte scenario’s
Wyckerveste heeft een keuze gemaakt om verschillende scenario’s mbt herontwikkeling te
onderzoeken. In deze paragraaf worden de onderzochte scenario’s beknopt beschreven.
4.1 Bestaande vastgoedexploitatie Polfermolen met de uit de intentieovereenkomst volgende
uitgangspunten.
In dit scenario gaat Wyckerveste ervan uit dat de sporthal en zwembad door derden (Heton) wordt
geëxploiteerd tegen de in de intentieovereenkomst genoemde bijdragen. Voor Wyckerveste zijn deze
exploitaties aldus budget neutraal.
Er resteren dan de overige ruimtes waarvoor een commerciële exploitatie is voorzien. In
onderstaande tekening zijn de resterende ruimtes in roze aangegeven.
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Het betreft op de begane grond de kleine en grote theaterzaal, alsmede een opslagruimte. Op de
verdieping gaat het om de kleedruimtes van de grote zaal, het AGRXP café en de ruimtes van de
huidige fitness. In totaal kan bruto ca 2.000 m2 vloeroppervlakte commercieel verhuurd worden.
Aandachtpunt zijn de lopende huurovereenkomsten welke gerespecteerd moeten worden, zij staan
hieronder opgesomd. De verwachting van Wyckerveste is dat wij bij een her invulling van de
bestaande fitness afspraken kunnen maken met Akbaba Gym, Fysio Leunissen en Maderma zodat
deze lopende huurovereenkomsten geen belemmering vormt. De lopende huurovereenkomst met
AGRXP zal een commerciële her invulling van de Zuidelijke kant echter onmogelijk maken tm
expiratie van de huurovereenkomst (31-12-2020).

Huurder

Jaarhuur

Expiratie

Akbaba Gym
Amstel Gold Race Xperience
Fysio Leunissen
Maderma
Totaal

€
€
€
€
€

15-3-2018*
31-12-2020
17-1-2019
jaarlijks per 1-6

11.000
14.500
6.775
3.120
35.395

*Uitgaande van stilzwijgende verlenging per 15.03.2017

Met de her invulling van de fitness verwachten wij een huurniveau van 80 euro/m2 BVO. Dit zou ca
700 m2 x 80 = 56.000 jaarhuur genereren. Ruim 20.000 euro van deze huursom zal gedragen worden
door de bestaande huurders Akbaba Gym, Fysio Leunissen en Maderma.
De AGRXP genereert nu 14.500 huur waardoor de opbrengsten van de overige ruimtes uitkomen op
ca 70.000 jaarhuur.
Naast deze huurinkomsten koopt de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV jaarlijks voor ca 20.000
parkeerkaarten bij de gemeente. Deze worden nu als parkeeropbrengsten opgenomen in de
exploitatie begroting. Dit parkeerterrein zal immers ook eigendom van Wyckervest worden.
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De vastgoedexploitatie zou dan als volgt uitzien:
Huuropbrengsten:
Fitness inc bestaande huurders
AGRXP
Overig
Zwembad
Sporthal
Totaal huuropbrengsten

€
€
€
€
€

56.000
14.500
20.000
300.000
110.000
€

500.500

€

866.366

€

-365.866

Exploitatiekosten:
Kapitaalslasten
Onderhoudscontracten
Onderhoudsvoorziening
Gemeentelijke belasting
Verzekering
Bijdrage Heton zwembad
Bijdrage Heton sporthal
Overige exploitatiekosten
Totaal exploitatiekosten

Resultaat exploitatie

€
€
€
€
€
€
€
€

56.600
284.766
60.000
15.000
300.000
110.000
40.000

Uit de exploitatiebegroting blijkt dat dit scenario niet haalbaar is. Dit komt door de beperkte
commerciële huur welke kan worden gerealiseerd tm 31-12-2020 (expiratie huurcontract AGRXP).
Daarnaast zijn de onderhoudsvoorzieningen niet te dragen door de exploitatie.

4.2 Herontwikkeling Polfermolen waarbij zwembad en sporthalfunctie behouden blijft en de
overige ruimtes worden her ontwikkeld tot gezondheidscentrum
Het idee van herontwikkeling tot gezondheidscentrum is niet nieuw en eerder geopperd door
initiatiefnemer de heer Wijnands, Wyckerveste heeft dit meegenomen als te onderzoeken scenario
door de serieuze interesse en plannen van deze partij. Het scenario is eerder gerapporteerd in het
onderzoek van Hospitality consultants.
Omdat de invulling als gezondheidscentrum synergie kan brengen met de herontwikkeling van het
leeuw bier terrein is dit ook een reden geweest om deze mogelijkheid nogmaals te onderzoeken.
In onderstaande tekening zijn de resterende ruimtes in groen aangegeven.
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Aandachtpunt zijn de lopende huurovereenkomsten als deze ontbonden zouden moeten worden
voor de realisatie van het gezondheidscentrum (frictiekosten). Probleem van deze invulling zijn ook
de hoge herinrichtingskosten welke aan het gebouw moeten gebeuren. De heer ….. heeft
aangegeven zelf te willen investeren in het gebouw. Hij gaf echter aan niets voor de bestaande
toestand te kunnen betalen zodat voor Wyckerveste dan enkel de sporthal en zwembad zou
resteren. De heer Wijnands zou wel meebetalen aan het achterstallig onderhoud van het gebouw. In
onderstaande exploitatiebegroting gaan wij ervan uit dat 3.000 m2 / 7.135 m2 = 42% van het
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onderhoud voor rekening van het gezondheidscentrum komt. Dit percentage is ook aangehouden
voor de overige exploitatielasten.

Huuropbrengsten:
Zwembad
Sporthal
Totaal huuropbrengsten

€ 300.000
€ 110.000
€ 410.000

Exploitatiekosten:*
Kapitaalslasten
Onderhoudscontracten
Onderhoudsvoorziening
Gemeentelijke belasting
Verzekering
Bijdrage Heton zwembad
Bijdrage Heton sporthal
Overige exploitatiekosten
Totaal exploitatiekosten

Resultaat exploitatie

€
€
€
€
€
€
€
€

32.828
165.164
34.800
8.700
300.000
110.000
23.200
€ 674.692

€ -264.692

*58% van totale kosten

4.3 Herontwikkeling Polfermolen met een invulling van indoor leisure functies
In dit scenario gaan wij ervan uit dat op korte termijn de zwembad en sporthalfunctie komt te
vervallen. De bestaande huurovereenkomsten zullen ook aangezegd worden zodat wij gefaseerd het
gebouw kunnen ontdoen van haar huidige functies. Sloop van de Polfermolen en de realisatie van
nieuwbouw leisure zou een optie kunnen zijn. Voordeel hiervan is dat het achterstallige onderhoud
geen groot probleem meer vormt voor de exploitatie. Alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud zal
nog plaatsvinden, dit natuurlijk naast de kosten van de onderhoudscontracten.
Een ander scenario is een verbouwing van de huidige Polfermolen tot een indoor Leisure gebouw.
Het achterstallig onderhoud blijft in dit scenario een probleem en zal op de exploitatie blijven rusten.
Wij hebben beide scenario’s hieronder uitgewerkt.
4.3a Gefaseerde sloop Polfermolen met een nieuwbouwinvulling van indoor leisure functies
Wij verwachten naast sloopkosten ad 500.000 ook 100.000 frictiekosten tbv afkoop contracten e.d.
De eerste 3 jaren zal het gebouw verhuurd blijven aan de bestaande huurders, ook zal de
zwembadfunctie en sporthalfunctie behouden blijven tot de sloop in 2021. Omdat alleen het hoogst
noodzakelijke onderhoud hoeft worden uitgevoerd is de jaarlijkse onderhoudsvoorziening
teruggebracht tot 100.000.
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De exploitatiebegroting voor de jaren 2018-2020:
2018

2020

Totaal

€
56.000 €
56.000
€
14.500 €
14.500
€
20.000 €
20.000
€ 300.000 € 300.000
€ 110.000 € 110.000
€ 500.500 € 500.500

€
56.000
€
14.500
€
20.000
€ 300.000
€ 110.000
€ 500.500

€ 168.000
€
43.500
€
60.000
€ 900.000
€ 330.000
€ 1.501.500

Kapitaalslasten
Onderhoudscontracten
Onderhoudsvoorziening
Gemeentelijke belasting
Verzekering
Bijdrage Heton zwembad
Bijdrage Heton sporthal
Overige exploitatiekosten
Totaal exploitatiekosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

56.600
100.000
60.000
15.000
300.000
110.000
40.000
681.600

€
€ 169.800
€ 300.000
€ 180.000
€
45.000
€ 900.000
€ 330.000
€ 120.000
€ 2.044.800

Resultaat exploitatie

€ -181.100 € -181.100 € -181.100

€ -543.300

Huuropbrengsten:
Fitness inc bestaande huurders
AGRXP
Overig
Zwembad
Sporthal
Totaal huuropbrengsten

2019

Exploitatiekosten:
56.600
100.000
60.000
15.000
300.000
110.000
40.000
681.600

€
€
€
€
€
€
€
€
€

56.600
100.000
60.000
15.000
300.000
110.000
40.000
681.600

De exploitatieverliezen van 2018-2020 zullen gedekt moeten worden door de waarde van de
resterende gronden. In dit scenario resteert een negatieve resultaat op de hele herontwikkeling. Dit
resultaat kan positiever worden als hogere huurinkomsten gegeneerd kunnen worden.
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Waardering grondstuk 5.000 m2 Leisure
Jaarhuur 5.000 m2 a 70 euro/m2 BVO
Waardering BAR = 8,50%
Grondwaarde 20% waardering

€
€
€

350.000
4.117.647
823.529

Kosten sloop en bouwrijpmaken
Sloopkosten
Frictiekosten

€
€

-500.000
-100.000

Waardering grond

€

223.529

Exploitatieverliezen jaar 2018-2020

€

-543.300

Resultaat herontwikkeling

€

-319.771

4.3b Herontwikkeling verbouwing Polfermolen met een invulling van indoor leisure functies
Ook in dit scenario zullen wij de bestaande huurovereenkomsten aanzeggen zodat wij het gebouw in
2021 kunnen herinrichten tot een indoor leisure centrum. In onderstaande tekeningen is een
invulling voorgesteld met Leisure functies. In totaal kan er ca 5.000 m2 indoor leisure ingevuld
worden.
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De zwembadfunctie en sporthalfunctie zal behouden blijven voor de jaren 2018-2020. Omdat er geen
sprake zal zijn van sloop blijft het achterstallig onderhoud op de exploitatie drukken. De
exploitatiebegroting komt er dan als volgt uit te zien:
2018

2020

Totaal

€ 56.000 € 56.000
€ 14.500 € 14.500
€ 20.000 € 20.000
€ 300.000 € 300.000
€ 110.000 € 110.000
€ 500.500 € 500.500

€ 56.000
€ 14.500
€ 20.000
€ 300.000
€ 110.000
€ 500.500

€
168.000
€
43.500
€
60.000
€
900.000
€
330.000
€ 1.501.500

Kapitaalslasten
Onderhoudscontracten
Onderhoudsvoorziening
Gemeentelijke belasting
Verzekering
Bijdrage Heton zwembad
Bijdrage Heton sporthal
Overige exploitatiekosten
Totaal exploitatiekosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

56.600
284.766
60.000
15.000
300.000
110.000
40.000
866.366

€
€
169.800
€
854.298
€
180.000
€
45.000
€
900.000
€
330.000
€
120.000
€ 2.599.098

Resultaat exploitatie

€ -365.866 € -365.866 € -365.866

€ -1.097.598

Huuropbrengsten:
Fitness inc bestaande huurders
AGRXP
Overig
Zwembad
Sporthal
Totaal huuropbrengsten

2019

Exploitatiekosten:
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56.600
284.766
60.000
15.000
300.000
110.000
40.000
866.366

€
€
€
€
€
€
€
€
€

56.600
284.766
60.000
15.000
300.000
110.000
40.000
866.366

Ook dit exploitatieverlies voor de jaren 2018-2020 zal gedekt moeten worden door de toekomstige
waardering van terrein en opstallen. Om deze waardering te bepalen wordt uitgegaan van
verbouwingskosten ad 600,-/m2 BVO. De overwaarde is volgens deze waardering nog niet voldoende
om de exploitatieverliezen van 2018-2020 goed te maken.
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Waardering 5.000 m2 Leisure
Jaarhuur 5.000 m2 a 70 euro/m2 BVO
Waardering BAR = 8,50%

€
350.000
€ 4.117.647

Verbouwkosten
Verbouwing 5.000 m2 a 600,- /m2 BVO
Frictiekosten

€ -3.000.000
€ -100.000

Waardering opstal

€ 1.017.647

Exploitatieverliezen jaar 2018-2020

€ -1.097.598

Resultaat herontwikkeling

€

-79.951

5. Planning
In de intentieovereenkomst tussen de gemeente Valkenburg en Wyckerveste is het streven
vastgelegd om per 1-1-2018 de eigendomsoverdracht te realiseren. In onderstaand overzicht is
weergegeven hoe de invulling van functies in de Polfermolen is voorzien voor de verschillende
scenario’s.
2018

2019

2020

2021

2022

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3a
Scenario 3b

Zwembad functie
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3a
Scenario 3b

Sporthalfunctie
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

Indoor Leisure functies
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3a
Scenario 3b

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3a
Scenario 3b
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Bestaande functies AGRXP/Fitness etc
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6. Conclusies
Wyckerveste heeft 4 scenario’s voor de Polfermolen onderzocht, hier volgt een beknopte conclusie
van de uitkomsten:
In onderstaande tabel hebben wij de impact van de verschillende scenario’s proberen weer te geven:

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3a
Scenario 3b

Exploitatie
resultaat

Synergie
Leeuw bier

--/+
--

-/+
+
++
++

Behoud
Energiebespa zwembad
Onderhouds
ring
/sporthalfunc problematiek
tie

-/+
++
++
+

+
+
---

-+
++
--

Scenario 1:
Scenario 1 gaat eigenlijk uit van de huidige exploitatie waarbij getracht wordt om voor de functies
buiten het zwembad en sporthal commerciële huurders te vinden. Vanwege de lopende
huurovereenkomsten zal de exploitatie de eerste 3 jaren echter niet of nauwelijks verbeteren. Ook is
er dan geen oplossing voor het achterstallig onderhoud.
Scenario 2:
De herinvulling van de functies buiten het zwembad en sporthal middels een nieuw te vestigen
gezondheidscentrum is reeds eerder onderzocht in het onderzoek van Hospitality consultants. De
exploitatie van het gehele gebouw verbeterd echter niet omdat de herinrichtingskosten relatief hoog
zijn. De onderhoudstoestand zou door de herinrichting wel verbeteren. De variant zou positief zijn
voor de ontwikkeling op het Leeuw bier terrein omdat de fitness en AGRXP dan verplaatst zouden
kunnen worden. In dit scenario is er geen actieve rol voor Wyckerveste weggelegd.
Scenario 3a:
Na afloop van de huidige lopende huurovereenkomsten zal de gehele Polfermolen gesloopt worden
en plaats moeten maken voor een nieuwbouw indoor Leisure gebouw. Voordeel van dit scenario is
het feit dat de onderhoudsproblematiek voor de komende 3 jaren kleiner wordt. Het gebouw zal
immers toch gesloopt worden. Ook de contractering van nieuwe indoor leisure functies
(kinderspeelparadijs/ indoor golf, / gamehal / bowling / trampolinepark) zal eenvoudiger worden
omdat in het ontwerp van de nieuwbouw rekening kan worden gehouden met de wensen van de
huurders. Ook zal nieuwbouw wat betreft energieverbruik gunstig zijn voor toekomstige
exploitanten. De sporthal zou eventueel kunnen worden meegenomen in de nieuwbouw, voor het
zwembad zal dit niet voor de hand liggen.
Scenario 3b:
Verschil met scenario 3a is het feit dat de Polfermolen niet gesloopt zal worden, maar verbouwd tot
indoor Leisure centrum. Het zal niet eenvoudig worden om het gebouw zo efficiënt mogelijk in te
richten voor indoor Leisure functies. Wij denken dat wij ca 5.000 m2 BVO kunnen invullen in het
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huidige gebouw. Eventueel voordeel is dat bij dit scenario de sporthal en/of zwembad behouden zou
kunnen blijven als dit gewenst is.
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