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Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij informeer ik u over het besluit van ons college om het hernieuwde verzoek van Wyckerveste 
voor uitstel van de termijnen voor afronding van het project Par’Course te honoreren. 
 
Eerder besluit 
In november 2019 heb ik u geïnformeerd over ons besluit om uitstel van oplevering tot 30 juni 2020 
te honoreren. 
 
Stand van zaken uitvoering 
In de tussenliggende fase is door Wyckerveste volop doorgewerkt aan de afrondende 
herstelwerkzaamheden aan het oude pand van de brouwerij. Naar verwachting zijn eind deze 
maand de werkzaamheden aan het complex nagenoeg afgerond m.u.v. de herstel- en 
reconstructiewerkzaamheden aan het waterrad en directe omgeving daarvan. 
 
Uitstelverzoek 
Bij de vorige aanvraag van uitstel was nog een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de oplevering 
van het waterrad (de Kruitmolen). Nu ook de uitvoeringsplanning daarvan meer duidelijk is, heeft 
Wyckerveste bij ons uitstel gevraagd van de termijnen voor oplevering en eindafrekening die 
gerelateerd zijn aan de afronding van deze laatste fase van de werkzaamheden. De vertraging van 
dat onderdeel is, zoals reeds eerder gecommuniceerd, met name ontstaan doordat er nog 
onduidelijkheden waren m.b.t. de aandrijving van het waterrad. Op basis van de uitgewerkte 
planning voor het waterrad verzoekt Wyckerveste om uitstel van oplevering tot 31 maart 2021. Wij 
hebben dit verzoek gehonoreerd.  
 
Extra termijn 
Wyckerveste heeft ook verzocht om de laatste subsidietermijn te splitsen in 2 deeltermijnen. Eén 
termijn eind juni, gebaseerd op de afronding van de werkzaamheden aan het oude pand van de 
brouwerij en één termijn (de eindtermijn) na afronding van het gehele project. Onder de 
voorwaarde dat uiteraard ook blijkt dat op het moment van aanvraag van de voorlaatste termijn de 
werkzaamheden ook daadwerkelijk cf. overeenkomst zijn uitgevoerd, zijn wij bereid daarin mee te 
gaan. Het restantbedrag a EUR 220.000,- van de overblijvende eindtermijn staat vervolgens in 
verhouding tot de omvang van de openstaande werkzaamheden aan het waterrad. 
 
Doordat de uiteindelijke eindafrekening en definitieve vaststelling van de subsidie eveneens wordt 
aangehouden, lopen wij geen risico dat de volledige subsidie is uitgekeerd en uitvoering van 
ontbrekende delen achterwege blijft. 
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders 
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
dr. J.J. Schrijen 
burgemeester 


