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Betreft: Advies met betrekking tot raadsnota. 

Uw nummer:      . Ons nummer:       

Behandeld door: B.F.H. Mennens.  

 

 

Geachte Ondernemingsraad, 

 

De gemeenteraad heeft op 10 juli 2017 een besluit aangaande de Polfermolen genomen. Het besluit 

is in uw bezit en naar aanleiding daarvan heeft u een advies opgesteld. Hierbij reageren wij op uw 

advies. 

 

Voor het zoeken naar andere marktpartijen is een termijn tot 1 januari 2019 afgesproken. U wilt 

deze termijn graag opschuiven. Wij willen onszelf toch deze deadline opleggen omdat daarmee voor 

iedereen binnen een afgesproken periode duidelijkheid zal ontstaan. Dit geeft tevens de ruimte om 

vanaf 1 januari 2019, rekening houdend met de uitkomsten van de “zoektocht”, alle benodigde 

acties voor zowel de Polfermolen als voor de marktpartij in gang te zetten. 

 

U verzoekt met regelmaat op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. Uiteraard 

zullen wij hieraan voldoen. Hiervoor is al een regulier overleg met elkaar opgestart. 

 

In uw advies geeft u aan dat ook de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV opgeheven zou moeten 

worden. Dit is niet het geval. De Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV zal blijven bestaan ter 

uitvoering van de exploitaties van de Gemeentegrot, sporthal en Bosdries en de overblijvende 

functies van sport en recreatiecentrum Polfermolen. 

 

De verschillende kosten van de Polfermolen hebben wij doorlopend beoordeeld en bezien of de 

kosten omlaag gebracht konden worden. Zo ook de financieringslasten. Op deze kosten valt niet 

substantieel te bezuinigen. 

 

Met betrekking tot de wijze waarop de bezuiniging gerealiseerd moet worden hebben wij de 

zogenaamde “kaasschaafmethode” in het verleden al vaker gehanteerd. De “kaasschaafmethode” 

behelst het optimaliseren van de inkomsten en uitgaven van de verschillende exploitatieonderdelen. 

Wij zijn van mening dat de taakstelling van € 1,5 miljoen bezuinigen niet met de 

“kaasschaafmethode” te realiseren is, maar enkel te realiseren is door het maken van fundamentele 

keuzes.  

 
  



Uw suggesties aangaande het verbeteren van de verschillende exploitatieonderdelen kunnen door 

een eventuele marktpartij worden meegenomen wanneer de betreffende functie blijft bestaan. 

Voor dit moment en voor de opdracht die er ligt, zien wij uw suggesties niet als de oplossing voor 

het invullen van de taakstelling van € 1,5 miljoen.  

 

Uw advies aangaande de overgangsperiode tussen een mogelijke sloop en herbouw nemen wij ter 

harte en zal als uitgangspunt gelden.  

 

Wij ondersteunen tevens uw advies om de toekomst van de Polfermolen te zoeken in de 

maatschappelijke- en zorgfunctie, in plaats van de leisure richting. 

 

De onderhoudssituatie van de Polfermolen zal zeker een punt van onderhandeling zijn met 

eventuele geïnteresseerde partijen. Het achterstallig onderhoud nú wegwerken, terwijl de kans 

bestaat dat functies verdwijnen of aangepast moeten worden en daardoor ook het gebouw 

aangepast moet worden, achten wij financieel niet verantwoord. 

Het thema duurzaamheid zal bij een herontwikkeling zeker op de agenda worden gezet. 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft op 

d.d. 24 oktober 2017 besloten akkoord te gaan met de inhoud van deze brief. Uw advies en deze 

brief zullen worden aangeboden aan de Raad. De raad zal te zijner tijd een definitief besluit 

nemen. 

 

Wij gaan er van uit u hiermee van een reactie van de zijde van de WOR-bestuurder te hebben 

voorzien. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De WOR-bestuurder,  

 

 

 

 

R. Meijers 

Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV 


