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Betreft: Sluiting horecagedeelte Polfermolen 

Registratienummer: 22.13 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Tot 1 oktober 2021 exploiteerde Kwaremont Koers Café Valkenburg het horecagedeelte van de 
Polfermolen aan de Plenkertstraat. Vanaf die datum werd de exploitatie overgenomen door een 
ander bedrijf, genaamd Sport & Leisure Valkenburg. Formeel kon de horeca met overeenstemming 
van de vorige exploitant tot en met 31 december 2021 op de oude exploitatie- en horecavergunning 
geopend zijn. De eigenaren van Sport & Leisure werden daarvoor als leidinggevenden aan de 
geldende vergunning toegevoegd.  

Met Sport & Leisure Valkenburg werden in oktober 2021 al afspraken gemaakt over het aanvragen 
van de benodigde vergunningen voor de exploitatie van het horecadeel en over het beheer in de 
avonduren en weekenden. Gelet op het bepaalde in de omgevingsverordening geldt dat een nieuwe 
exploitant gedurende vier weken op de exploitatievergunning van de oude exploitant door mag, 
mits hij binnen vier weken een nieuwe vergunning aan vraagt. In het geval van Sport & Leisure had 
dat dus uiterlijk 28 januari 2022 moeten gebeuren.  

Ondanks diverse verzoeken en toezeggingen dat de stukken zouden worden ingediend, werd tot 28 
januari 2022 niet voldaan aan het verzoek om de exploitatievergunning aan te vragen. Daarbij is ook 
aangegeven dat sluiting een gevolg is van een te late aanvraag. De aanvraag werd echter pas 11 
februari jl. ingediend. Deze is nu in behandeling genomen, maar de procedure tot en met de 
vergunningverlening zal minimaal acht weken in beslag gaan nemen.  

Tot het moment waarop de vergunning wordt verleend, is het niet toegestaan het horecagedeelte 
van de Polfermolen te exploiteren. Dit deel van het gebouw zal dan ook per direct tijdelijk worden 
gesloten.  

Uiteraard blijft het voor verenigingen en organisaties wel mogelijk gebruik te maken van de zalen 
en sporthal. Wij zullen in de hal enkele drankenautomaten plaatsen zodat het mogelijk is om warme 
en koude non-alcoholische dranken te kopen en nuttigen.  

Ook blijven evenementen zonder gebruik van de horeca mogelijk. Mocht dat niet kunnen, dan zullen 
ze geannuleerd worden.  

Met vriendelijke groet, 

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