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Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij informeren wij u over ons besluit ten aanzien van het vervolgonderzoek om uiteindelijk te 
komen tot definitieve besluitvorming over de toekomst van de Polfermolen. 
 
Uitgangspunten onderzoek 
De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in het coalitieakkoord: 

• Beide sporthallen (Polfermolen en Bosdries) in onze gemeente worden behouden middels 
renovatie of nieuwbouw op de bestaande locaties;  

• Specifiek voor de Polfermolen geldt dat – op de huidige locatie- naast of in combinatie met 
de sporthal ook wordt voorzien in een horeca-, vergader- en repeteer/theatervoorziening 
bedoeld als gemeenschapsvoorziening. De plek van het voormalige zwembad wordt passend 
binnen de visie Valkenburg- West ontwikkeld;  

Vanuit deze uitgangspunten zijn nog verschillende varianten mogelijk. 
 
De onderzoeksvraag 
Bovengenoemde richtinggevende kaders worden uitgewerkt tot een definitief voorstel voor de 
toekomst van de Polfermolen. Wij hebben besloten om dit uit te laten werken door een 
onafhankelijke externe projectleider van een gespecialiseerd adviesbureau, Hospitality Group.  
 
Het college heeft opdracht gegeven om deze kaders te vertalen naar een document dat 
richtinggevend is voor de toekomst van de Polfermolen, met bijbehorende financiële vertaling 
daarvan en advies over hoe dit uiteindelijk ook in de markt te zetten.  
 
Een document dat de basis vormt voor de transformatie van de Polfermolen 1.0 naar de Polfermolen 
2.0 (in afgeslankte vorm, beter afgestemd op het vaste gebruik en met meer oog voor duurzame 
exploitatie). Een aantal scenario’s/varianten worden gemaakt en vergeleken, waarna uiteindelijk 
een keuze gemaakt kan worden voor het best passende scenario voor Valkenburg.  
 
Dit kan dus variëren van: 
-  zo beperkt mogelijk ingrijpen, bijv. alleen sloop van leegstaande delen; 
-  alleen behoud sporthal en nieuwbouw voor overige functies;  
- volledige sloop en nieuwbouw op zelfde plek; 
-  of andere varianten die vanuit het adviserend bureau nog als passend worden gezien.  
 
Verdere ontmanteling Polfermolen BV 
Een ander uitgangspunt waartoe al eerder besloten is, betreft de verdere ontmanteling van de 
Polfermolen BV. Dit betekent dat er in dit traject ook kritisch gekeken wordt naar het toekomstig 
beheer en de exploitatie van de Polfermolen 2.0 en hoe dat zo goed mogelijk te organiseren. 
Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente terug wil naar haar basistaken. 
 
Communicatie 
Er worden diverse overlegmomenten ingepland in dit traject, zowel met gebruikers van de 
Polfermolen als met uw Raad. Uw Raad wordt, naast de besluitvorming aan het einde van het 
traject, halverwege het traject door het bureau geïnformeerd over de stand van zaken, de 
tussentijdse resultaten en de varianten die zijn uitgewerkt. Dit om uw Raad goed mee te nemen in 
de mogelijke oplossingsrichtingen en de voor- en nadelen per variant. Ook kunt u hiermee 
tussentijds nog input meegeven voor de nadere uitwerking. 
 



 
Doorlooptijd onderzoek 
De te verwachten doorlooptijd van start tot afronding advies betreft ongeveer 4 maanden. Daarna 
volgt het besluitvormingstraject. Dit betekent dat wij koersen op afronding van de besluitvorming 
voor het zomerreces van 2023.   
 
Wij gaan er vanuit uw Raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders 
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 

 
 
 
 
 
Jef Kleijnen 
wethouder 
 
 
 
 
 


