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Geachte leden van de Raad, 

 

De afgelopen maanden gaven wij in informatiebulletins over de financiële gevolgen van corona, de 
Kerstmarkt Gemeentegrot 2019 en de evenementen in 2020 aan dat de coronaproblematiek zonder 
twijfel gevolgen zal hebben voor de activiteiten en evenementen in onze gemeente. Dat geldt ook 

voor Kerststad Valkenburg. 

Kerststad Valkenburg  in 2020  

Vast staat dat Kerststad Valkenburg  anders zal zijn dan andere jaren. Samen met de stichting 
Kerststad, een groot aantal organisaties, bedrijven, ondernemers en Visit Zuid Limburg wordt dit 
jaar een programma uitgewerkt  dat een bezoek aan Kerststad Valkenburg ook in 2020 de moeite 
waard maakt. Dat programma-aanbod zal naast de reguliere vergunning voorwaarden ook moeten 
voldoen aan de extra maatregelen die vanwege de coronapandemie gesteld zijn en worden. Ook 

tijdens Kerststad geldt dat veiligheid en gezondheid van onze inwoners en gasten voorop staan. 

Inmiddels zijn bijna alle vergunningaanvragen voor activiteiten die tijdens Kerststad Valkenburg 
plaatsvinden ingediend. Deze vergunningaanvragen zullen de gebruikelijke procedure doorlopen. Zo 
zullen de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, GGD alsmede de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg)  om advies worden gevraagd. Daarbij zullen de maatregelen die voorzien zijn in verband 
met het coronavirus worden getoetst. Deze  adviezen zullen uiteindelijk leidend zijn voor  de 

vergunningverlening. 

Een groot aantal Kerstattracties zijn dit jaar weer in de planning van Kerststad Valkenburg 

opgenomen. Dit zijn: 

- De Kerstmarkt in de Gemeentegrot 
- Santa’s Village  
- Kerst in MergelRijk 
- Kerstmarkt Wilhelminatoren 
- Christmasfestival Sprookjesbos 
- Route d’Amuse 
- Uitgebreide sfeerverlichting en sfeerobjecten in en rond het centrum 

- Uitgebreid cultureel en muziekprogramma op straat 

Onzekerheden als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen die op dit moment opgevolgd 
moeten worden, hebben ertoe geleid dat zowel de Kerstmarkt Fluweelengrot als de Kerstparade dit 

jaar geen doorgang zullen vinden.  

De stichting Valkenburg Events heeft te kennen gegeven de Kerstmarkt in de Fluweelengrot niet te 
organiseren. De achterliggende redenen hiervoor zijn de onzekerheden over de coronamaatregelen, 
het beperkt aantal bezoekers dat gelijktijdig in de grot aanwezig kan zijn en de grotere inzet van 
personeel waardoor een onverantwoord financieel tekort op de exploitatie verwacht wordt. Om te 
voorkomen dat in de toekomst (vanaf 2021) ook volgende ondergrondse Kerstmarkten in de 



Fluweelengrot in de knel komen, besloot de stichting om dit jaar af te zien van verdere organisatie.  

Wij hebben begrip voor deze stellingname. 

Met betrekking tot de Kerstparade zijn enkele alternatieven besproken. Duidelijk is dat een parade 
in de gebruikelijke opzet  met meer dan 8.000 bezoekers per keer, als gevolg van de 

coronamaatregelen niet mogelijk is.  

Evenementen met dergelijke aantallen bezoekers op een relatief klein oppervlak  behoren in deze 
tijd niet tot de mogelijkheden. Alternatieven zijn zonder extra risico’s en fors hogere kosten 
nauwelijks te realiseren.  

In goed overleg hebben gemeente en stichting Kerststad in gezamenlijkheid besloten de Kerstparade 
dit jaar niet door te laten gaan. Een moeilijk besluit met pijn in het hart, dat ook impact heeft op 
de tientallen vrijwilligers die met het onderhoud van de wagens en het instuderen van dansjes en 
muziek bezig zijn. Maar gezondheid en veiligheid voor zowel de vrijwilligers als de bezoekers staan 
voorop. Wij hopen dat zij straks toch weer met hetzelfde elan en passie zullen gaan werken aan een 
Kerstparade voor volgend jaar.  

De Kerstmarkt in de Gemeentegrot  

Een belangrijke aanpassing als gevolg van de veiligheidsmaatregelen is een beperking van het aantal 
bezoekers dat tegelijkertijd  in de grot aanwezig mag zijn. Om het houden van voldoende afstand te 
waarborgen geldt dat het aantal toeschouwers dat op enig moment tegelijkertijd in de grot 

aanwezig mag zijn beperkt wordt tot 610. In 2019 was dat aantal nog 1.395.  

Tickets moeten vooraf online worden gereserveerd binnen vastgestelde tijdsblokken. Andere 
veiligheidsmaatregelen zijn een check van de lichaamstemperatuur vóórdat de grot betreden wordt, 
een ruimere  inrichting van het grotplein en een versoberde catering in de grot zelf. Ook zullen 
speciale gastvrouwen en gastheren bezoekers aan ingang en uitgang begeleiden zodat zoveel 

mogelijk doorstroming plaats vindt. 

Het aantal standhouders en de inrichting van de grot blijft grotendeels gelijk aan vorige edities. Er 
zijn enkele nieuwe stands en ook de aankleding zal op sommige punten in de grot anders zijn. De 

aankleding zal sfeervol en deels vernieuwend zijn.  

Deze aanvullende maatregelen leiden ertoe dat de stuurgroep Kerstmarkt Gemeentegrot rekening 
houdt met een fors verlies op de exploitatie. Zeker dit jaar is nauwelijks te voorspellen hoeveel 
bezoekers er zullen komen. Daarom zijn door de stuurgroep drie scenario’s uitgewerkt. Van een 
nagenoeg met 2019 vergelijkbaar scenario dat sluit met een tekort van € 200.000,-- tot een “worst 
case” scenario waarvoor een tekort van € 600.000,-- is geraamd. De realiteit zal van veel factoren 
afhankelijk zijn. De begroting wordt dan ook continu actief bijgesteld op basis van  de laatste 
ontwikkelingen. Het college acht een verliesgevende exploitatie gelet op het unieke karakter van de 

kerstmarkt in de grot aanvaardbaar. 

Een aanvullend programma tijdens Kerststad  

Samen met de stichting Kerststad Valkenburg worden aanvullende, kleinschalige activiteiten en 
evenementen aangeboden. Uiteraard moeten deze nieuwe onderdelen passen binnen de 
veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.  Ondanks de 
beperkingen die dit jaar gelden wordt gezorgd voor een levendige en sfeervolle Kerststadperiode, 

waarbij ook dit jaar een bezoek aan Kerststad Valkenburg een bijzondere ervaring zal zijn. 

Naast bovenstaande attracties worden daarom ook ingevuld: 

- Een uitgebreid cultureel programma op straat. Met straatartiesten, muziekgroepjes, lokale 
verenigingen, optredens op kleine podia of al lopend door de straten van het centrum. 
Getracht wordt een programma te ontwikkelen waardoor van 13 november tot en met de 
eerste week van januari regelmatig per week kleinere activiteiten zijn.  

- Uitbreiding van sfeerverlichting en sfeerobjecten in het centrum.  

 



Een bezoek vooraf goed plannen en reserveren 

In de communicatie over Kerststad Valkenburg en de Kerstmarkt Gemeentegrot wordt benadrukt dat 
Kerststad Valkenburg  anders zal zijn dan andere jaren. Een bezoek moet vooraf worden gepland en 
gereserveerd. Hierbij wordt samengewerkt met Visit Zuid-Limburg die verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van het ticketsysteem en de marketingcommunicatie.  

Tot slot 

Vanzelfsprekend zullen wij de plannen moeten bijstellen als de ontwikkelingen rondom de 
verspreiding van het coronavirus hiertoe aanleiding geven. Daarbij blijven zoals al aangegeven de 

veiligheid en gezondheid van onze inwoners en gasten het belangrijkste goed.  

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

mr. drs. C.M.J. Bisschops 

wethouder Economie, toerisme en evenementen 


