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Geachte leden van de Raad, 
 
 
Op 8 januari 2018 heeft op verzoek van de Stichting WK Cyclocross een bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden tussen de Stichting Wereldkampioenschap Cyclocross 2018, de gemeente Valkenburg 
aan de Geul en de Provincie Limburg. In dit overleg heeft de Stichting aangegeven dat uit een toen 
opgestelde  resultaatprognose bleek dat de kans op tekorten bij de exploitatie van het WK 
Cyclocross (dat op 3 en 4 februari zou plaatsvinden) aanwezig zou zijn. De toen bijgestelde 
geraamde kosten ad € 2.389.961 waren hoger dan aanvankelijk begroot ad € 2.136.142 ten tijde van 
de subsidieaanvraag.  
 
Dit werd geweten aan de kosten voor extra voorgeschreven maatregelen in het kader van veiligheid. 
De organisatie had op andere kostenposten reeds versoberingen doorgevoerd. 
 
Daarnaast ontstond er een toenemende onzekerheid over de inkomsten uit de kaartverkoop en 
achterblijvende baten uit sponsoring. De kaartverkoop liep op dat moment achter op de prognose, 
waarbij de aantekening gemaakt moest worden dat uit ervaring van andere WK’s bleek dat de 
meeste kaarten in de laatste weken voor het evenement verkocht zouden worden. Het tekort werd 
aanvang januari, na versobering, geschat op € 553.946.  
 
De Stichting verzocht de Provincie Limburg, de gemeente Valkenburg aan de Geul en de Stichting 
Evenementen Valkenburg ieder om een extra projectsubsidie van € 200.000,00 te verlenen als 
garantie indien tijdens de projectperiode zou blijken  dat de inkomsten niet voldoende zouden zijn 
om de projectkosten te dekken. Omdat het Bestuur van de Stichting WK Cyclo Cross het risico niet 
wilde lopen om achteraf aangesproken te worden op onbehoorlijk bestuur (het bestuur moest op dat 
moment verplichtingen aangaan met leveranciers met de wetenschap geen zekerheid te hebben te 
kunnen betalen), gaf het Bestuur van de WK Cyclo Cross aan dat zij per omgaande zouden stoppen 
met de organisatie van het evenement als het probleem niet zou worden opgelost.    
 
De Provincie Limburg, de gemeente Valkenburg aan de Geul en de Stichting Evenementen 
Valkenburg stonden op dat moment met de rug tegen de muur. Afgelasting van een dergelijk 
evenement binnen een maand voordat het evenement zou plaatsvinden, zou zowel vanuit 
sportoptiek als vanuit toeristisch-economisch perspectief een grote (imago)schade opleveren.  
 
Op het terrein van de wielersport zou wereldwijd het beeld ontstaan dat Limburg als grote 
wielerprovincie en Valkenburg specifiek als Wielergemeente niet meer in staat zouden zijn om 
grootschalige wielerevenementen te hosten. Eéen en ander viel ook nog samen met het aantreden 
van de nieuwe president van de UCI, waarmee de Provincie een goede relatie wilde gaan opbouwen. 
Door het annuleren van het evenement zouden ook veel bezoekers (die tickets en overnachtingen 
geboekt hadden), leveranciers die al verplichtingen waren aangegaan en hoteliers gedupeerd 
worden.  
 
In een spoedoverleg tussen de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de Provincie, van 
de gemeente en van de Stichting Evenementen werd afgesproken dat iedere partij een 
garantiebijdrage zou leveren van € 200.000.  De Provincie was hiertoe bereid onder de voorwaarde 
dat de gemeente Valkenburg aan de Geul en de Stichting Evenementen Valkenburg ieder garant 
zouden staan voor een gelijk bedrag. De toezegging van de gemeente Valkenburg aan de Geul kwam 
tot stand na accordering door het College en na accordering van de fractievoorzitters.  



 
De optie om op dat moment in de openbaarheid een spoeddebat te organiseren met de gehele 
gemeenteraad bleek niet mogelijk. Op 8 januari 2017 was door de Stichting Cyclo Cross het 
probleem op tafel gelegd en op 9 januari diende besluitvorming plaats te vinden, omdat de Stichting 
het persoonlijk risico niet kon en wilde dragen. Contracten met leveranciers en organisaties, die 
betrokken waren bij de opbouw, dienden op dat moment ondertekend te worden, anders zou een 
probleem ontstaan in de planning van de opbouw van het evenement. 
 
De stand van zaken: 

 In de laatste weken voor het evenement was het weer erg slecht/veel regen; hierdoor moesten 
er nog extra investeringen in het parcours en de parkeervoorzieningen plaatsvinden. Ook 
hadden wilde zwijnen een behoorlijke schade aan het parcours veroorzaakt. 

 In de laatste weken trok de ticketverkoop nog fors aan. 

 Door een strenge vorstperiode, die direct na het evenement was ingevallen, werd het herstel 
van het park en paden in de natuur sterk belemmerd en dit leverde wederom extra kosten op. 

 Sportief was het evenement een zeer groot succes en organisatorisch is het evenement tot grote 
tevredenheid van de UCI goed verlopen. 

 Het evenement is wereldwijd live op TV uitgezonden, door 40.5 miljoen personen in 125 landen 
bekeken. Het zwaartepunt lag in België, dat bijna de helft van het aantal Tv-kijkers voor haar 
rekening nam. 

 De UCI was onder de indruk van de organisatiekracht van Limburg op het terrein van de 
wielersport en tijdens het door de Provincie georganiseerde UCI-diner in het weekend van het 
WK, werd de relatie met de nieuwe voorzitter van de UCI verstevigd, mede in het belang van 
andere ambities zoals een Touretappe. 

 De economische impuls voor de toeristische sector wordt op dit moment geraamd op minimaal  
€ 4.000.000. 

 Van de verstrekte garanties zijn door alle drie de partijen inmiddels € 160.000 aan de Stichting 
WK Cyclocross verstrekt om aan de liquiditeitsbehoefte te voldoen. Van dit bedrag had € 60.000 
betrekking op de voorfinanciering van de af te dragen BTW. 

 Op dit moment vindt de financiële afwikkeling van het dossier plaats door de Stichting. Pas na 
vaststelling van de subsidie van VWS heeft men een definitief inzicht van het eindresultaat. Men 
geeft aan dat van de ontvangen subsidie ten behoeve van de breedtesport/side-events naar 
verwachting  € 15.000 moet worden terugbetaald aangezien deze niet zijn besteed. 

 
Aan Uw Raad zal een definitief besluit worden voorgelegd, zodra het exacte tekort bekend is. Zoals 
het er nu naar uitziet zal het uiteindelijke bedrag dat betaald dient te worden in het kader van de 
extra projectsubsidie het reeds verstrekte voorschot van € 160.000,- niet overschrijden.     
 
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van burgemeester en wethouders 
van Gemeente Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
 
 
L.T.J.M. Bongarts      dr. J.J. Schrijen 
algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 
 
 
 
 

 


