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0 Samenvatting
De Kassenlocatie aan de Provincialeweg is een potentieel stedelijk
knooppunt waarvoor in het verleden nog geen concreet plan is gemaakt. ln
deze planpresentatie wordt uiteengezet waarom en hoe de initiatiefnemers
FC Dordrecht, Ballast Nedam en Looye Vastgoed hier een nieuw stadion en
een complex met ca. 40.000 m2 commerciële voozieningen willen
ontwikkelen.

voorstel, maar binnen de nu door ons voorgestelde kaders is nog een
realistisch plan te ontwikkelen. Met een positief besluit op ons voorstel toont
de gemeente in een stimulerende, ondersteunende en sturende rol dat zij het
beste voor heeft met FC Dordrecht. Zij maakt een nieuw en up to date
stadion mogelijk waarin de club hard kan werken aan de kwaliteit van het
voetbal en alle activiteiten daar omheen tenruijl het aanvullende programma
de aantrekkingskracht van Dordrecht als winkelstad zal versterken. Bij een
negatief besluit op ons planvoorstel is FC Dordrecht terug bij af.

De initiatiefnemers hebben gezocht naar een aanpak waarbij het stadion voor
een groot deel bekostigd wordt uit de ontwikkeling van naastgelegen
commercieel onroerend goed. Uitgangspunt is dat de gemeente geen
exploitatierisico loopt. Dit kan als aan een aantal randvoorwaarden is
voldaan.
De initiatiefnemers hebben daarnaast een quick scan gedaan over de
beleidsterreinen en juridische invalshoeken waarvan nu al duidelijk is dat er
later aan voldaan moet worden. Hieruit komen wel enkele discussiepunten
naar voren maar geen problemen die het planvoorstel op voorhand
blokkeren.

Ten aanzien van verkeer, invloed op de winkelvoozieningen in de stad en
toekomstmogelijkheden van FC Dordrecht zijn door externe bureaus
onderzoeken uitgevoerd die aangeven dat dit plan realistisch is, als aan een
aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden staan,
evenals het aan de gemeente gevraagde besluit tot medewerking, in
hoofdstuk 7.
De initiatiefnemers zijn zoveel mogelijk binnen de door de gemeente
meegegeven kaders gebleven maar zonder de herontwikkeling van de
Krommedijk en met de meegegeven branchebeperkingen is in financiële zin
de rek er uit. Eerdere planvoorstellen waren wezenlijk rendabeler dan dit
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Aanleiding

Aan de Provincialeweg in Dordrecht, op een markante zichtlocatie aan
de N3, verrijst binnenkort het nieuwe stadion van FC Dordrecht. Dat is
het plan dat initiatiefnemer FC Dordrecht, grondeigenaar Looye
Vastgoed en ontwikkelaar Ballast Nedam hebben opgevat. Het complex
wordt een combinatie van bedrijfsleven en sport: Een modern 6.000
plaatsen tellend voetbalstadion dat voldoet aan alle eisen op het gebied
van veiligheid en comfort aangevuld met een complex met winkels en
uitgaansgelegenheden. De gezamenlijke faciliteiten bieden
mogelijkheden om het complex multifunctioneel te gebruiken en zorgen
ook voor lagere investerings- en operationele kosten dan het huidige
stadion.
Voetbal is vandaag de dag business op topniveau. Professioneel en
maatschappelijk wordt er veel werk vezet en wekelijks volgt een
miljoenenpubliek de versch illende divisies. Overheid en bedrijfsleven
erkennen dat voetbal een bijzondere en aantrekkelijke bedrijfstak is.
Topvoetbal is een ideaal medium om in contact te komen met vele
doelgroepen.
FC Dordrecht heeft zich de laatste jaren ondanks bescheiden financiële
middelen naar een prima plaats in de eerste divisie gespeeld. Dit is bereikt
dankzij een ambitieus en verantwoord beleid. Topvoetbal eist echter heden
ten dage ook een accommodatie van topniveau die kansen biedt aan
sponsors, bezoekers en clubs om hun mogelijkheden te vergroten. Maar
buiten dat is het vooral het ideale decor voor een avond of middag spoftief
amusement. De huidige accommodatie is in de loop der tijd minder geschikt
geworden voor voetbal op topniveau. Het in 1958 gebouwde stadion is
verouderd en biedt te weinig voozieningen om het voetbal heen. De rol die
FC Dordrecht voor de stad en de regio kan hebben, komt nu niet optimaal uit
de verf.

ervaren stadionbouwer, heeft daarom samen met FC Dordrecht het initiatief
genomen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar andere
vestigingsmogelijkheden. De huidige locatie van het stadion van FC
Dordrecht, de Krommedijk, was onderdeel van dit onderzoek.
Om de multifunctionaliteit van het nieuwe stadion zo optimaal mogelijk te
benutten is samenwerking gezocht met partijen die andere voorzieningen
kunnen exploiteren. De combinatie van detailhandel, leisure en stadion sluit
uitstekend aan bij de hedendaagse wensen van de verschillende
doelgroepen. Partijen waarmee dit concept is besproken verwachten een
behoorlijke synergie tussen de functies. De retail wordt bijvoorbeeld onder de
aandacht gebracht van de supporters, de winkelbezoekers maken kennis met
FC Dordrecht en de supporters gebruiken de parkeerplaatsen en de horeca
regelmatig op anders stille uren. Bij alle betrokken partijen bestaat erg veel
vertrouwen in het concept en in de locatie. Het complex zal een enorme
uitstraling, bekendheid en spin-off voor Dordrecht opleveren. Het stadion
geeft een eigen identiteit aan de voorgestelde locatie.
Op zoek naar mogelijke locaties voor het nieuwe multifunctionele stadion zijn
meerdere kwaliteiten beoordeeld zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid,
parkeervoozieningen, hinder voor omwonenden, spin-off en niet in de laatste
plaats uitstraling. Meer over de afweging van de verschillende locaties in het
hoofdstuk 1.1 Plangeschiedenis. De locatie aan de Provincialeweg kwam
hierbij als beste optie naar voren. ldeaal gelegen aan de N3 op één van de
knooppunten van deze regionale snelweg en midden in het
Drechtstedengebied. Op alle andere genoemde kwaliteiten scoort de locatie
goed. De plek zal straks een even bekende uitstraling en functie hebben als
het Gezondheidspark en het Leerpark, twee andere thematische Dordtse
knooppunten.
Dit planvoorstel bouwt op naar de vraag aan de gemeente om mee te werken
aan dit plan, gezamenlijk de kaders te bepalen en creatief mee te denken op
het gebied van infrastructuur en openbare ruimte.

FC Dordrecht is daardoor fysiek, sportief, commercieel en voor wat betreft
overlast voor de omgeving de huidige locatie ontgroeid. Ballast Nedam, als
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Er heeft verschillende malen overleg met de gemeente Dordrecht
plaatsgevonden. Allereerst is het planinitiatief door Ballast Nedam gemeld bij
de afdeling Grondzaken en bij de afdeling Projectmanagement. Ook is het
initiatief door Ballast Nedam en de voorzitter van FC Dordrecht besproken
met de afdeling Sport & Recreatie. Tenslotte is door de directeur
stadsontwikkeling van de gemeente Dordrecht positief gereageerd met de
vraag om nader onderzoek te doen naar de ontwikkelingsmogelijkheden op
de Krommedijk-locatie. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met Kuiper
Compagnons en heeft geresulteerd in een woningbouwplan met ca. 250 tot
300 woningen. Van dit plan is een presentatiebrochure gemaakt die in april
2005 is gepresenteerd aan de gemeente Dordrecht.

Brede bekendheid en draagvlak voor de plannen rondom een nieuw stadion voor FC
Dordrecht

1.1 Plangeschiedenis

H
H

Om te kunnen plaatsen hoe het proces dat tot dit planvoorstel heeft geleid is
gelopen, is het goed de geschiedenis kort te beschrijven. Wat in dit hoofdstuk
staat beschreven is voltooid verleden tijd.
Ballast Nedam en BVO FC Dordrecht zijn sinds november 2004 in gesprek
over een samenwerking en hebben hiertoe een overeenkomst gesloten. Doel
van deze samenwerking is, naast het gezamenlijk optrekken, dat Ballast
Nedam ten behoeve van een nieuw stadion haar kennis en ervaring kan
inbrengen,de uitvoering en financiering van de benodigde onderzoeken en
studies kan doen om uiteindelijk te komen tot de bouw van een nieuw
stadion.
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Vervolgens zijn ook de financiële uitgangspunten met de gemeente
Dordrecht besproken. Na beoordeling hiervan heeft de gemeente
aangegeven dat er met betrekking tot de ontwikkel- en realisatiefase geen
planeconomische bezwaren zijn maar dat er geen ondersteuning valt te
verwachten in de exploitatiefase omdat het risico voor de gemeente te hoog
is.

Eind 2005 zijn de plannen gepresenteerd aan B&W van de gemeente
Dordrecht. Hierbij zijn ook de milieuaspecten ten aanzien van eventuele
herontwikkeling van de locatie Krommedijk uitgebreid aan de orde gekomen.
Het eerste plan voor een nieuw stadion van FC Dordrecht is gemaakt op de
locatie Amstelwijck. Een zichtlocatie aan één van de entrees van de stad en
een gebied dat een nieuwe aanjaagfunctie goed kon gebruiken. ln Den Haag
en Groningen zijn door Ballast Nedam gelijksoortige multifunctionele stadions
ontwikkeld en succesvol gebleken. Onderhandelingen met de gemeente en
ontwikkelaars met een grondpositie hebben echter geleid tot het afwijzen van
de locatie voor de vestiging van een stadion. Relevante correspondentie is
als bijlage toegevoegd.

Partijen hadden en hebben echter meer dan voldoende vertrouwen in de
uitgangspunten en kansen van het initiatief. De gemeente Dordrecht heeft,
na een interne locatiestudie, begin 2008 aangegeven dat de locatie
Oostpoort de meest geschikte plek was om als eerste nader te ondezoeken
en een concreet plan op te ontwikkelen. FC Dordrecht en Ballast Nedam
hebben daarop het overleg met de grondeigenaar opgestart.
Ondanks de inpassing in de Structuurvisie 2020 en de thema's van aandacht
die daarin zijn benoemd bleek het echter niet gewenst om op de locatie
Oostpoort een leisurecomplex en een Stadion te ontwikkelen.
Onduidelijkheid over de eigendomssituatie, over de uiteindelijke bestemming
van de locatie, de hoge grondprijs, de onzekerheid rondom leisurefuncties en
de bestaande belangstelling van partijen die voorzien in een
(watergebonden) bedrijfsmatige invulling van Oostpoort zijn hier de
belangrijkste redenen van. De gemeente heeft een brief met deze strekking
verzonden aan Ballast Nedam.
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Afwijzing Oostpoort als locatie

Er is veruolgens door de gemeente gevraagd om een "plan B" in te brengen
door een alternatief te bedenken. Door FC Dordrecht en Ballast Nedam is
daarop een nieuw locatieonderzoek gedaan naar alternatieve locaties en
mogelijke plannen. De locatie Provincialeweg is als meest geschikte locatie
naar voren gekomen. Deze locatie is in de Structuurvisie niet
programmatisch benoemd omdat zij ten tijde van het schrijven van de
structuurvisie niet beschikbaar was. Conform de wens uit de structuurvisie
(p56) kon nu een stedelijk programma worden uitgewerkt:

De locaties zijn beoordeeld op de criteria:
Ruimte
Venruerving
Planning / fasering
Samenwerking derden
Bestemming
lnfrastructuur / milieu
Bereikbaarheid
Parkeervoozieningen
Ontsluiting (OV, Auto, Langzaam)
Hinder wonen
Spin-off
Uitstraling / Landmark / Stedenbouw
Binding / Ligging stad
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Om de historie te onderbouwen hebben wij de relevante correspondentie
tussen de initiatiefnemers en de gemeente als bijlage 1 toegevoegd.
Amstelwijck Noord

Huidige locatie

Door FC Dordrecht en Ballast Nedam is daarom een nieuw locatieonde¡zoek gedaan naar
altematieve locaties en plannen. De locatie Provincialeweg is a/s meesf geschikte locatie naar
vorcn gekomen.

1.2 Stand van zaken nu
Uiteindelijk is op de locatie Provincialeweg een plan ontstaan dat helemaal
past. De plek, het beleid en de markt kunnen dit plan aan.

Uitgangspunt van dit planvoorstelwas dat het plan de gemeente geen geld
mocht kosten. Dit uitgangspunt bleek haalbaar wanneer de oude locatie zou
worden herontwikkeld en wanneer er naast het nieuwe stadion voldoende
commercieel programma ontwikkeld zou kunnen worden.
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De gemeente heeft per brief de locatie Krommedijk aan FC Dordrecht te
koop aangeboden. Relevante correspondentie is bijgevoegd als bijlage 2.

Ten aanzien van het ontwikkelen van de oude locatie is vanwege discussies
over mogelijke ongeoorloofde staatssteun door de gemeente besloten dat de
gemeente de aankoop en mogelijke ontwikkeling, met de daarbij behorende
verdienpotentie van de Krommedijklocatie zelf ter hand neemt.

la Planvoorstel 40.000m2 bvo

Het ontwikkelen van een commercieel programma naast het nieuwe stadion
is inmiddels verder concreet geworden. Er is belangstelling van veel partijen.
Sommige nieuw in Dordrecht, andere Dordtse ondernemers die deze kans
aangrijpen om te verhuizen en hun bedrijven te verbeteren. De vestiging van
een supermarkt, bioscoop en casino zijn door de gemeente later als
"uitgesloten functies" aan de initiatiefnemers meegegeven. Het uitgangspunt
dat het plan zichzelf moet en kan betalen kwam hiermee fors onder druk te
staan en heeft tot een verkleining en versobering van de plannen geleid. De
eerder gepresenteerde grote variant met 60.000 m2 bvo had zowel
stedenbouwkundig als architectonisch als commercieel meer kwaliteit. Deze
extra kwaliteit werd helaas juist opgebracht uit de "uitgesloten functies".
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Graag merken wü op dat de bioscoopexploitant voor eigen rekening en risico
en zonder subsidie alsnog wil participeren. De supermarkt en het
amusementscenter betreffen verhuizingen binnen Dordrecht. Daarnaast
zorgen juist deze functies voor een gebruik gedurende de hele dag en avond
en voor synergie met de overige functies. Een bioscoop maakt bijvoorbeeld
extra horeca mogelijk,
Bij andere stadions is ons gebleken dat een amusementscenter een grote
aantrekkingskracht heeft en voor een grote toestroom van bezoekers zorgt.
Het komen tot een locatiekeuze en plandefinitie en het uitwerken van de
initiatieven voor het nieuwe multifunctionele stadion is een langdurige kwestie
gebleken. Hierdoor is het voor FC Dordrecht nu nog niet mogelijk om
vernieuwing, opbrengstverhoging en gewijzigde bedrijfsvoering in te zetten.
De huidige marktomstandigheden in allerlei bedrijfstakken, ook in het
voetbalbedrijf, vragen echter wel om stappen hierin. Het is voor FC Dordrecht
van groot belang om aansluiting te houden bij het peloton en een sprong te
maken naar de kopgroep.
Het plan heeft inmiddels in al zijn facetten ingang gevonden in de stad. Zo
weten inwoners, stadsbestuur, hogere overheden, voetballiefhebbers en
marktpartijen allemaal van de verhuisplannen van FC Dordrecht. Bovendien
hebben deze plannen in beleidsstukken als collegeprogramma en
structuurvisie een prominente plaats gekregen. Het is daarom nu zaak om
van beleid en initiatief te komen tot verdere gezamenlijke planvorming, ook
om de nu geïnteresseerde investeerders en gebruikers verder te laten
participeren, Een spoedig, breed gedragen go-besluit is van het allergrootste
belang.
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2.1 lntroductie FC Dordrecht
FC Dordrecht komt voort uit D.F.C. (Dortsche Football Club) en is daarmee
één van de oudste voetbalorganisaties in Nederland. FC Dordrecht is één
van de 36 Betaald Voetbal Organisaties in Nederland en behoort daarmee tot
de top van het Nederlandse Voetbal.
FC Dordrecht hecht eraan een sportieve uitstraling te brengen en een
voorbeeld te zijn van een serieuze Betaald Voetbal Organisatie, die zijn
zaken op een correcte wijze organiseert en beheerst,

2.1.1De geschiedenis van FC Dordrecht
Op 16 augustus 1883 werd de club oorspronkelijk als de D.F.C.
(Dordrechtsche FootballClub) opgericht. D.F.C. speelde in het rood-wit.
ln 1954 deed Betaald Voetbal zijn intrede en vanaf dat moment maakt DFC
deel uit van die competities. Toen in 1972 de amateur- en proftak gescheiden
werden, ging de proftak onder leiding van tv-presentator Dick Passchier
verder onder de naam FC Dordrecht.
ln 1979 werd onder toenmalig voozitter en geldschieter Nico de Vries de
organisatie geprofessionaliseerd en gepoogd het achterland te vergroten.
Daarbij hoorde een nieuw naam: DS'79 (Drechtsteden'79). De clubkleuren
werden veranderd in geel-blauw. De veranderingen hadden succes, in 1983
werd het kampioenschap van de Eerste Divisie behaald en promoveerde
DS'79 naar de Eredivisie. DS'79 werd het daar opvolgende seizoen geleid
door het duo Hans Dorjee en Joop van Daele, maar redde het niet op het
hoogste niveau. ln die tijd mocht DS'79 zich op grote publieke belangstelling
verheugen, waarbij meerdere wedstrijden meer dan 10.000 toeschouwers de
tribunes bevolkten.
Aan het eind van seizoen 1986-1987 deed DS'79 weer een stapje omhoog,
ditmaalvia de nacompetitie. De geel-blauwen stonden toen onder leiding van
Simon Kistemaker, maar omdat DS'79 geen onverantwoorde financiële
risico's wenste te nemen kon ook hij niet voorkomen dat de Dordtse club aan
het einde van het seizoen weer degradeerde en opnieuw een stapje terug
moest doen.

Oud speler Epi Drost nam aan het begin van seizoen 1989-1990 de leiding
over, maar reikte met zijn team niet verder dan de 19e en laatste plaats van
de Eerste Divisie. Met de komst van kitgigant Cees den Braven kreeg de club
een financiële impuls en haar derde naam: Dordrecht'9O. Ook het tenue werd
weer veranderd in een groen shirt met witte broek.
Dankzij een spraakmakende fusie met SW uit Schiedam op 1 juli 1991,
kwam SWDordrecht'9O terug op het hoogste niveau. Onder leiding van Dick
Advocaat en Han Berger speelde de club haar enige Europese wedstrijd in
de UEFA lntertoto Cup. Op 19 september 1992 besloot de club weer als
Dordrecht'90 verder te gaan. Nico van Zoghel stond aan de basis van het
volgende succes van de club. Hij maakte zijn team aan het eind van seizoen
1993-1994 kampioen van de Eerste Divisie. Opnieuw bleek dat de Eredivisie
een maatje te groot was voor de Dordtenaren. Zrl kwamen niet verder dan de
18e en laatste plaats en degradeerden. Vervolgens trok Cees den Braven
zich terug en gaf het stokje over aan oud-scheidsrechter Frans Derks.
Onder leiding van Frans Derks is aan een wederopbouw van FC Dordrecht
begonnen. Na jaren plannen, tekenen en werken werd het GN Bouw stadion
verbeterd. De sportieve ambities, waarin de jeugdopleiding een centrale
plaats inneemt, moesten in deze omgeving gestalte gegeven worden. Door
het verbeteren van de eigen jeugdopleiding wil de club een basis voor de
toekomst leggen met zelf opgeleide en regionale spelers. Om die visie te
realiseren werd in 1995 ex-international en Dordtenaar Michel Valke als
hoofd opleidingen aangesteld.

Toen aan het eind van seizoen2O02-2003 FC Dordrecht onderaan eindigde
in de Eerste Divisie stelde Frans Derks het voorzitterschap ter beschikking en
werd Ad Heijsman zijn opvolger. Omdat FC Dordrecht al sinds jaar en dag
op verstandige wijze bestuurd wordt en niet is meegesleept in de vaak op
drijfzand gebaseerde voetbalwetten is een stabiele organisatie ontstaan met
een gezonde ambitie die bij de club past.
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Enkele bekende spelers uit de geschiedenis van FC Dordrecht zijn Epi Drost,
Cor Lems, Niels Overweg, Marco Boogers, Gerrie Muhren, Joop Hiele, Adri
van Tiggelen, Hans Kraay jr, Michel Langerak en Rick Hoogendorp. Hieruit
blijkt eens te meer dat de Jupiler League en in het bijzonder FC Dordrecht
aantrekkingskracht heeft op goede spelers.

2.1.2De toekomstvisie van FC Dordrecht
FC Dordrecht wil een voorbeeld zijn van een Betaald Voetbal Organisatie, die
in de regio haar ambitie op sportief en maatschappelijk gebied venruezenlijkt.

Sportieve ambitie
Ondanks de beperkte exploitatiemogelijkheden slaagt FC Dordrecht er
steeds weer in op aansprekende wijze aan de Jupiler League mee te doen.
ln verhouding tot de beschikbare financiele middelen levert FC Dordrecht
een bovengemiddetde sportieve prestatiel. Een bewijs dat het sportieve
beleid als goed kan worden aangemerkt.
FC Dordrecht wil zijn mogelijkheden tot ontwikkeling meer inhoud geven door
vergroting van zijn exploitatiebudget. Hierdoor ontstaan betere kansen om tot
een nog meer aansprekende Betaald Voetbal Organisatie uit te groeien. Bij
het verwezenlijken van de sportieve ambities staat realisme echter voorop.
FC Dordrecht stelt haalbare doelen en zorgt ervoor dat een stabiel beleid
wordt uitgevoerd waarbij de ratio boven de emotie staat.
Omdat FC Dordrecht geen onverantwoorde risico's zal nemen, zullen de
sportieve prestaties altijd een afspiegeling zijn van de beschikbare
(financiele) middelen.

Maatschappelijke ambitie
Voetbal is de meest populaire sport in de wereld en dus ook in Dordrecht.
Een Betaald Voetbal Organisatie is vezekerd van exposure en kan bij een
goede presentatie reclame betekenen voor de stad en de regio waarin wordt
1 Ondezoek van KNVB Expertise en de CED inzake de Potentieelschatting en scenarioanalyse Jupiler
League 2010, KNVB Expert¡se.

gespeeld. Zowel Dordrecht als omliggende gemeenten kunnen hiervan
profiteren.
Maatschappelijk gezien wil FC Dordrecht deze aantrekkingskracht gebruiken
om deel te nemen in allerlei sociaal maatschappelijke projecten die ten
dienste staan van de gemeenschap en de kwetsbare groepen in de
samenleving steunt. De voorbeeldfunctie staat daarbij hoog in het vaandel
geschreven.
Uiteindelijk wil FC Dordrecht scoren op meer dan 1 veld. Sportief en
maatschappelijk wil FC Dordrecht tot een nog mooiere Betaald Voetbal
Organisatie uiþroeien in de regio Dordrecht met een sterke verankering in
die samenleving. Deze ambitie moet echter wel binnen een realistisch kader
passen.

2.2Belang van voetbal in de samenleving
Voetbal is èr voor iedereen en voetbal is van iedereen. Voetbal is allereerst
een spelletje waar veel mensen plezier van hebben en dat goed is voor hun
geestelijke en lichamelijke gezondheid. Daarnaast spelen de voetbalclubs
een belangrijke maatschappelijke rol: door de centrale plek die zij innemen in
de harten van veel supporters ziin zij bij uitstek geschikt om mensen aan te
spreken op hun gedrag, verantwoordelijkheden en zaken als hun
gezondheid.
De samenleving heeft derhalve veel profijt van actieve voetbalclubs. Ook de

voetbalclubs zelf profiteren van een actieve opstelling: De clubs wortelen zich
steviger in haar omgeving, fans zijn meer betrokken en het doet de reputatie
van het voetbal goed.
Maatschappelijk beleid wordt mede inhoud gegeven door de Stichting Meer
dan Voetbal die in 2004 is opgericht door de KNVB, Eredivisie en Eerste
Divisie om de krachten en ervaringen te bundelen om de verbindende kracht
van voetbal zo efficiënt mogelijk in te zetten voor een betere samenleving.
Het uiteindelijke doel is uiteraard om een zo groot mogelijke groep mensen te
laten zien dat je met een simpel spelletje meerdere "doelen" kan bereiken.
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2.2.1 Belang van Betaald Voetbal in de Drechtsteden
Passieve recreatie
FC Dordrecht zorgt voor passieve recreatie in en om Dordrecht. Alle
thuiswedstrijden worden door een belangrijk aantal toeschouwers bezocht.
Vele mensen beleven hieraan veel plezier, terwijl over FC Dordrecht veel
wordt gesproken in onderlinge contacten. Het voetbal maakt deel uit van het
sociale leven van mensen in Dordrecht en omgeving.

Maatschappelijk
Ook op het maatschappelijke vlak vervult FC Dordrecht een interessante rol
waarin van een voorbeeldfunctie sprake is. Dit blijkt onder andere uit het
initiëren van relevante maatschappelijke activiteiten en dito projecten. Te
noemen zijn:
Niemand Buitenspel
Niemand Buítenspel is een uniek werkgelegenheidsproject waarbij FC
Dordrecht samen met gemeenten en het UWV Werkbedrijf faciliteiten en
contacten inzet om jongeren die vallen binnen de wet WIJ aan een baan
te helpen. Dit komt voor FC Dordrecht neer op een actieve samenwerking
met haar sponsoren en leveranciers.
Scoren voor Gezondheid
FC Dordrecht doet mee aan het landelijke basisscholenprogramma
Scoren voor Gezondheid. Scoren voor Gezondheid is een project gestart
in het seizoen 2006-2007 waarbij voetballers uit de Ere- en Eerste divisie
kinderen van een basisschool aanzetten tot een gezonde(re) levensstijl.
Project: FC Dordrecht en Onderwijs
FC Dordrecht werkt samen met de afdeling Buurt en Sportstimulering. Als
onderdeelvan deze samenwerking bezoekt een spelersafvaardiging van
FC Dordrecht basisscholen. Tijdens een bezoek wordt het thema
veiligheid behandeld.
Verder werkt FC Dordrecht samen met het Stedelijk Dalton Lyceum en
het Da Vinci College. Jeugdspelers van FC Dordrecht werken niet alleen
aan hun voetbaltoekomst maar ook aan hun loopbaan. Met een
aangepast programma worden ze voorbereid voor de toekomst mocht het
voetbal mislukken.

-

-

-

Halte Krommedijk
FC Dordrecht heeft samen met Damsko en Lijn T.W.E.E. de doelstelling
om een belangrijke bijdrage te leveren aan het voorkomen van
vroegtijdige schooluitval van voorlopig maxima al 120 (Doñse) jongeren
per jaar, Het streven van het project is om alle deelnemers zodanig te
begeleiden dat de negatieve spiraal waarin ze verkeren omgezet wordt
naar een positieve spiraal die vervolgens leidt tot het behalen van een
gekwalificeerd diploma en/of een passende baan.
Bureau Halt
FC Dordrecht heeft een samenwerking met de Raad van
Kinderbescherming, in de volksmond wordt deze ook wel "Bureau Halt"
genoemd. ln deze samenwerking is het stadion van FC Dordrecht een
werklocatie voor alternatief gestraften, Tijdens de schoolvakanties en op
zaterdagen, in totaal zo'n 20 tot 25 keer per jaar, worden door de rechter
tot taakstraffen veroordeelde jongeren onder begeleiding in het stadion
tewerk gesteld. Zijverzorgen dan schoonmaak- en
opruimwerkzaamheden. Afhankelijk van de duur van de opgelegde straf
kunnen deze jongeren meerdere keren terugkomen, maar in totaliteit
betreft het ongeveer een 80 personen die in het stadion van FC
Dordrecht de uren van hun taakstraf volbrengen.
Project Menrebolder
FC Dordrecht is bij de gehandicapteninstelling Merwebolder betrokken.
Deze instelling valt onder de landelijke organisatie van het ASVZ. Vier tot
vijf cliënten, vergezeld van hun begeleiders, verrichten twee keer per
week op therapeutische basis schoonmaakwerkzaamheden in het
stadion.
Door deze activiteiten komen de gehandicapten in contact met het
maatschappelijke leven. De samenwerking met de Merwebolder is al ruim
drie jaar van kracht.
Afgelopen jaar kwam een gehandicapteninrichting uit het noorden van het
land in het nieuws toen naar buiten kwam dat een cliënt wegens
onhandelbaar gedrag al drie jaar aan een ketting aan de muur van zijn
kamertje vastzat. Deze jongeman, Brandon, is daarna overgeplaatst naar
de Menruerbolder en werkt nu met groot plezier in het GN Bouw Stadion
van FC Dordrecht.
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Naast deze voorbeelden werkt FC Dordrecht met haar partners ook aan
andere projecten, waarbij de belangstelling en verbindende kracht van
voetbal zo veel mogelijk wordt benut.

Businessclub
De belangstelling voor FC Dordrecht is zelfs dermate groot, dat de
businesstribune bij een aantalwedstrijden volledig is uitverkocht en de
organisatie stappen moet nemen om extra business plaatsen te creëren.

2.3 Performance

FC Dordrecht
prestaties
De
van een betaald voetbal organisatie binnen en buiten het veld
is afhankelijk van een aantalfactoren, waarbij alle factoren uiteraard met
elkaar verbonden zijn. Het samenspel van sportieve prestaties,
betrokkenheid van toeschouwers en sponsoren, inkomsten en
investeringsruimte bepalen uiteindelijk de positie van een betaald voetbal
organisatie. Professionals in het betaalde voetbal herkennen en onderkennen
zonder uitzondering de relatie tussen deze factoren.

Het voorgaande heeft mede tot gevolg dat FC Dordrecht over een
businessclub beschikt waarmee bedrijven graag geassocieerd worden. De
businessclub geeft het platform voor zakelijke contanten.

De Businessclub van FC Dordrecht is ook actief en er blijkt vanuit de regio
onder ondernemers veel belangstelling te zijn voor FC Dordrecht. De
thuiswedstrijden worden zeer goed bezocht en de belangstelling op
evenementen van de Businessclub is ook groot, Als voorbeeld kan worden
verwezen naar een aantal unieke en zeer goed bezochte activiteiten:
Sponsor event met Michael van Praag, Kees Jansma en Dirk Jan
Stouten.
Deze bijeenkomst werd door meer dan 400 regionale ondernemers
bezocht, ook de burgemeesters van Dordrecht en Alblasserdam gaven
acte de presence.
Sponsor event met Bert van Marwijk.
Deze bijeenkomst werd door ongeveer 300 regionale ondernemers
bezocht.
Omdat FC Dordrecht niet over voldoende accommodatie beschikt was er de
noodzaak de eerste van bovenstaande events in een tent op de
parkeerplaats te organiseren.
De gelimiteerde binnenruimte was voor het tweede event een belemmering,
omdat slechts een beperkt aantal mensen kon worden toegelaten.
Buiten het feit dat het huren van een tent en verdere accommodatie een
geldverslindende aangelegenheid is komt het de sfeer van zo'n bijeenkomst
niet ten goede.

-

-
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Deze cirkel is een belangrijk fundament onder het beleid van een betaalde
voetbal organisatie. De KNVB heeft in samenwerking met de CED2 een
ondezoek3 laten uitvoeren met als doelstelling de clubs inzichtelijk te maken
wat de huidige positie ten opzichte van de overige clubs in de Jupiler league
is en wat het potentieel in het verzorgingsgebied zou kunnen brengen.

2.3,1 Sportieve prestaties
KNVB Expertisea heeft een versie van het ondezoek toegespitst op FC
Dordrecht. Uit dit ondezoek komt naar voren dat FC Dordrecht op sportief
gebied goed presteert. De sportieve prestaties worden uitgedrukt in de Euro
Club lndexs en geldt als maat voor de sportieve kwaliteit van een club.
De hoogte van de omzet heeft een relatie met de sportieve kwaliteit van een
club. De vergelijking tussen alle Jupiler League clubs van de omzet en de
sportieve kwaliteit (bovenste tabel) geeft aan dat FC Dordrecht met de
relatief beperkte omzet op sportief gebied zeer goed presteert. Tevens kan
geconcludeerd worden dat FC Dordrecht relatief veel moeite heeft om dit
sportieve succes om te zetten in inkomsten.
De onderste tabel geeft de relatie weer tussen de salarissen van spelers en
technische staf en de sportieve prestatie gemeten in de EC|-score van alle
clubs in de Jupiler League. Voor deze vergelijking geldt, dat FC Dordrecht
boven de norm presteert gezien de investeringen in de spelersgroep.
De conclusie op sportief gebied is derhalve dat FC Dordrecht een zeer goed
rendement haalt uit de technische staf en de spelersgroep in vergelijking tot
alle andere clubs in de Jupiler League.
2

Coöperatie Eerste Divisie; Dit is een samenwerkingsverband tussen de clubs uit de Jupiler League, die
de collectieve belangen van de clubs behartigt.
" Potentieelschatting en scenarioanalyse Jupiler League 2010, KNVB Expertise.
4 KNVB Expertise is een afdeling van de KNVB, die kennisdeling tussen entiteiten in de bedrijfstak
stimuleert, kennisproducten aanbiedt en ondersteuning levert bij de vertaling van deze kennisproducten
naar de operationele context van de clubs.
5 De Euro Club lndex (ECl) uit dit onderzoek geeft de veruachte mate van sportief succes weer en is
gebaseerd op historische resultaten van de wedstrijden van het seizoen 200912010.
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2.3.2 Financiële performance FG Dordrecht
2.3.2.1 Financiële baten
De belangrijkste inkomstenbronnen van een voetbalclub zijn sponsoring,
mediabaten en wedstrijdbaten. De inkomsten bepalen in hoge mate de
bestedingsruimte van een club. De totale inkomsten van FC Dordrecht zijn de
afgelopen jaren gezakt mede vanwege de afnemende opbrengsten uit
televisiegelden. ln onderstaande grafiek is de omzet van FC Dordrecht
verdeeld over de diverse bronnen.
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2.3.3 Sponsoring
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Sponsoring is de belangrijkste bron van inkomsten voor de clubs in de Jupiler
League. Uit de Benchmark Betaald Voetbal blijkt dat sponsoring gemiddeld
56% van de inkomsten bedraagt. De sponsorinkomsten zijn na een aantal
jaren van stijging sinds een aañtaljaren stabiel. Uit onderðtaande tabelo blijkt
dat de sponsoren grotendeels gevestigd zijn in Dordrecht en de markt van
FC Dordrecht zeer lokaal is.

Ten opzichte van vergelijkbare clubs heeft FC Dordrecht een relatief laag
aandeel aan inkomsten uit sponsoring. De opbrengsten uit Wedstrijdbaten en
Food & Beverage zijn echter relatief groot. Hieruit kan de conclusie worden
getrokken dat FC Dordrecht ten opzichte van vergelijkbare clubs uit de
Jupiler League voldoende belangstelling wekt in de regio, maar moeite heeft
dit in inkomsten om te zetten.

2.3.2.2Financiële lasten
De grootste kostenposten voor een club zijn de salarislasten van spelers en
overig personeel (technische staf) en de kosten voor wedstrijden/trainingen.
Evenals de inkomsten zijn ook de lasten de afgelopen jaren gedaald om een
gezonde exploitatie van FC Dordrecht te waarborgen. De lasten van FC
Dordrecht zoals hieronder weergegeven in het taartdiagram zijn in lijn met
vergelijkbare clubs uit de Jupiler League.
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Toeschouwerpotentieel
ln onderstaande tabel is weergeven hoeveel mensen er Wonen in een straal
van respectievelijk 5, 10 en 25 kilometer van het stadion.
Uit deze tabel kan worden afgeleid dat het potentieel aantal bezoekers zeer
groot is. Uit het fanondezoekT bl¡kt dat voor een groot aantal bezoekers de
faciliteiten van het stadion zeer beperkt zijn en niet uitnodigen tot een bezoek
aan de thuiswedstrijden van FC Dordrecht. Het potentieel aan bezoekers is
goed, maar de huidige faciliteiten van het stadion zijn slecht.
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De analyse weergegeven in deze tabel zijn gebaseerd op de f¡nanciêle gegevens zoals aangeleverd bij
het Bureau Licentiezaken van de KNVB en de sponsorbestanden, die door de clubs zijn aangeleverd.
Deze gegevens zijn gekoppeld aan de gegevens, die bij de KvK beschikbaar zijn, zoals de

bedrüfsactivite¡t, sector, aantal medewerkers en vestigingsplaats.
7
Fanondezoek van KNVB Expertise in opdracht van de CED en uitgevoerd in samenwerking met Blauw
Research
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2.4 Huidige positie van FC Dordrecht
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FC Dordrecht scoort goed waar het gaat om de sportieve prestatie in relatie
tot de beschikbare middelen, Dit betekent dat binnen FC Dordrecht op dit
beleidsterrein goed beleid gevoerd wordt, er sprake is van veel kennis van
zaken en een prima kijk bestaat op de invulling van het technisch beleid. FC
Dordrecht heeft afgewogen uitgangspunten waarbij veel aandacht wordt
besteed aan de opleiding en vorming van (onge) spelers.

1 t<Jl 730

(ì l lr-'lnon<l
(l Irtnr--n

(ì Ver:rrri;rnr

A(iOVV Apeklcxxrr

Apt-.1<lcxxrr

['C Oss
F orlunr¡ Slta¡d

ll C)ss
lt Sûl:lrd (lck¡cn

Ic*;l:¡r
Alnnre (ly Ft)

il Âlrrr¡rc

F() ÉnrJlroven

t{ []rrrrJlpv¡¡rr

l-l

Veel wordt gedaan om tot omstandigheden te komen waardoor het voor
jonge spelers aantrekkelijk is om voor FC Dordrecht te kiezen. Er bestaat een
goed inzicht in het aantrekken van jonge spelers, die bij FC Dordrecht een
kans krijgen opgeleid te worden tot professioneel voetballer. ln dit verband
mag erop gewezen worden, dat een aantal spelers dat bij FC Dordrecht hun
opleiding kreeg thans in de Eredivisie uitkomt.

Velsen

Het technisch beleid is de basis is van het voetbalbedrijf. ContinuiTeit van de
sportieve prestatie is evident voor een Betaald Voetbal Organisatie. Daarom
heeft FC Dordrecht in de Nederlandse voetbalwereld een positieve naam
waar het gaat om kennis en kunde op het technisch vlak. Om die reden
opereert FC Dordrecht met één van de laagste spelersbudgetten toch altijd
op een goed niveau in het Betaald Voetbal.

2.3.4 Conclusie performance

FC Dordrecht
FC Dordrecht presteert op sportief gebied, gerelateerd aan de financiële
mogelijkheden, zeer goed. Op basis van deze sportieve prestaties zou het
mogelijk moeten zijn meer stadionbezoekers en sponsoren aan te trekken,
zodat de inkomsten kunnen stijgen. Dit geeft dan investeringsruimte,
waardoor de sportieve prestaties kunnen toenemen. FC Dordrecht heeft,
mede vanwege de gedateerde accommodatie, moeite om de sportieve
prestaties om te zetten in extra inkomsten (bezoekers en sponsoren),
waardoor een structurele inkomstenstijging achterwege blijft.

I

FC Dordrecht heeft de ambitie om structureel deel uit te maken van de top
van de Jupiler League. Bij deze ambitie hoort een omzet van ongeveer €.2,5
tot € 3 miljoen. Om deze ambitie te bewerkstelligen zal FC Dordrecht de
faciliteiten voor toeschouwers en sponsoren moeten verbeteren om de goede
sportieve resultaten te kunnen omzetten in inkomsten.

Het vruchtbare beleid heeft ook de aandacht getrokken van ADO Den Haag,
waarmee een samenwerkingsverband bestaat, Dit samenwerkingsverband
geeft FC Dordrecht de mogelijkheid over spelers van ADO Den Haag te
kunnen beschikken, die nog niet rijp zijn om in de Eredivisie uit te komen.
Deze spelers van ADO Den Haag kunnen de kwaliteit van de selectie van FC
Dordrecht versterken en verbreden, waardoor een bredere sterke basis
ontstaat. Dit heeft mede tot gevolg dat de kwaliteit van de door FC Dordrecht
opgeleide spelers hoger wordt, De onderlinge verhoudingen zijn middels een
overeenkomst vastgelegd, tenrijl inhoudelijk ook borging naar de toekomst
bestaat.
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2.4.2 Markt
Verzorgingsgebied
Het vezorgingsgebied van FC Dordrecht is beperkt tot de gemeente
Dordrecht en enkele gemeenten ten noorden.
Toeschouwers / bezetting stadion
De toeschouwers zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de
wedstrijdbaten. Gemiddeld werden 2.300 toeschouwers per wedstrijd
getrokken, hetgeen een bezettingsgraad betekent van 56%.

Sponsoring
Sponsoring is de belangrijkste bron van inkomsten voor clubs in de Jupiler
League. Gemiddeld bedragen de sponsorbaten 56% van de inkomsten. FC
Dordrecht scoort op dit moment in de meeste sectoren van het bedrijfsleven
beneden marktconform. Bouwnijverheid en financiële instellingen zijn hierop
de positieve uitzonderingen.

Businessclub
Rondom FC Dordrecht bestaat een businessclub waarvan ruim 150
ondernemingen lid zijn. Vertegenwoordigers van deze ondernemingen
maken gebruik van hun lidmaatschap door aanwezig te zijn bij wedstrijden en
op door de businessclub te organiseren bijeenkomsten en evenementen.
Gezien de huidige uitermate beperkte accommodatie is het niet mogelijk
activiteiten van enige omvang te organiseren.

2.4.3

Fans
FC Dordrecht is één van de 36 clubs die in het Betaald Voetbal uitkomen. De
populariteit van het Betaald Voetbal geeft de club de gelegenheid veelfans
rondom de club te verzamelen.
Gezien het gebrek aan een passende accommodatie is er aan supporters
weinig te bieden. Een vaak gehoorde klacht bij de supportersgroep is, dat er
door de gedateerde accommodatie en als gevolg daarvan minder
belangstelling te weinig ambiance is die een echte voetbalsfeer mogelijk kan
maken.

Deze vorm van passieve recreatie vraagt in deze tijd om comfortabele
tribuneplaatsen en dito basisvoorzieningen zoals voldoende en hygiënische
toiletten, voldoende horeca verkooppunten in het stadion en van alle plekken
een goed zicht op het veld.
Helaas heeft FC Dordrecht op dit moment weinig van deze elementaire
faciliteiten te bieden, waardoor de aantrekkingskracht op potentiële klanten
niet sterk is.
Het is daarom niet vreemd dat FC Dordrecht in een vergelijkend onderzoek
niet hoog scoort, maar tegelijkertijd is dit een geweldige kans om bij de
ingebruikname van een nieuw stadion potentiële klanten te binden'
FC Dordrecht kan het aantal vaste bezoekers daarmee belangrijk vergroten.
Later wordt hierop in deze notitie terug gekomen.

2.4.4 Financieel
Ondanks een voorzichtig financieel beleid is FC Dordrecht er in de afgelopen
jaren niet in geslaagd de financiën altijd sluitend te houden. De beheersing
van de kosten heeft op een goede wijze plaats gevonden doch
achterblijvende baten waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, zoals
televisiebaten, waren er de oorzaak van dat toch tegen negatieve
exploitatieresultaten werd opgelopen.
Deze negatieve resultaten hebben ertoe geleid dat een negatief eigen
vermogen is ontstaan dat door leningen is afgedekt.
Sanering van dit negatieve eigen vermogen zal plaats vinden waardoor naar
de toekomst van een gezonde financiële positie sprake zalzt¡n.
Een overzicht van de financiële positie van het lopende seizoen en de
ontwikkeling bij realisatie van een nieuw stadion treft u in paragraaf 2.7.4
aan. Ter wille van de leesbaarheid zijn de financiële overzichten die zijn
opgesteld als bijlage 3 toegevoegd
Licentiesysteem KNVB
Zoals bekend oefent de KNVB middels een licentiesysteem toezicht uit op
het financiële verloop bij de clubs in het Betaald Voetbal. Als gevolg van de
resultaten in de laatste jaren is FC Dordrecht door de KNVB in categorie 1
(clubs die extra aandacht krijgen) van het licentiesysteem geplaatst. Dit is de
categorie waarin de clubs middels een door de KNVB goedgekeurd plan van
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aanpak weer naar een gezonde financiële positie moeten toegroeien. De
toetsing vindt plaats middels 3 meetmomenten in de loop ven het boekjaar
van de clubs. Sedert meetpunt 2 seizoen 200912010 is FC Dordrecht
ingedeeld in categorie 1.
Op het moment dat een club 2 meetmomenten achtereen in het FRS
(Financieel Rating Systeem) positief heeft gescoord vindt indeling plaats in
categorie 2 of 3. Bij het goedkeuren van de plannen voor een nieuw stadion
zal FC Dordrecht probleemloos in de categorie 2 of 3 worden geplaatst
omdat dan een nieuwe financiële positie ontstaat en aan de minimale
voorwaarden van het FRS zalworden voldaan. Uit het voorgaande is
derhalve vast te stellen dat bij goedkeuring van de bouwplannen voor een
nieuw stadion de licentie van FC Dordrecht per 1 januari 2013 niet in het
geding is. lndien het planvoorstel geen goedkeuring krijgt betekent dit zonder
twijfel dat categorie 2 of 3 niet haalbaar is en zal leiden tot het einde van het
Betaald Voetbal in Dordrecht. Derhalve kan gesteld worden dat het moment
van "nu of nooit" is aangebroken.

2.4.5 Conclusie huidige situatie FC Dordrecht
De hiervoor geschetste "huidige positie van FC Dordrecht" is niet los te zien
van de matige omstandigheden waaronder FC Dordrecht Betaald Voetbal
dient te bedrijven, ln de huidige tijd dient FC Dordrecht zijn "klanten" comfort
te bieden waarbij sprake is van een plezierige ambiance en basale
voozieningen, zoals nette toiletten, aanwezig zijn. Dit is in de huidige
accommodatie niet mogelijk. Daarnaast zr¡n er naar sponsoren toe slechts
zeer beperkte faciliteiten mogelijk, waardoor ook deze groep niet optimaal
kan worden bediend.
Vastgesteld kan worden dat alle clubs in het Betaald Voetbal die hun stadion
vernieuwden op aanzienlijk meer belangstelling en baten konden rekenen.
Dit zal ook FC Dordrecht nieuwe kansen bieden om meer middelen te
genereren en daardoor betere omstandigheden te creëren.

huurovereenkomst afgesloten met accessoir recht van opstal. De
expiratiedatum van de grondhuur is 21 mei 2037 .
Om betere ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen verkrijgen bestaat bij FC
Dordrecht de wens om tot de bouw van een nieuw stadion te komen en is
daarover in gesprek met de gemeente Dordrecht.
ln haar schrijven van 26 november 2010 verklaart de gemeente Dordrecht
bereid te zijn de grond onder het huidige stadion aan de Krommedijk met
toebehoren te verkopen aan FC Dordrecht, terwijl FC Dordrecht de grond na
voorgenomen bestemmingswijziging verkoopt aan de ontwikkelaar. Deze
toezegging heeft de gemeente Dordrecht niet gestand gedaan.
De gemeente heeft bij brief vanT juni 2011 aangegeven bereid te zijn een
vergoeding te betalen voor de opstallen van FC Dordrecht tegen een door
een onafhankelijk deskundige vast te stellen prijs.
PwC heeft bedoelde bepaling van de vergoedings inhoud gegeven en kwam
tot de vaststelling van een overnamebedrag van € 2,5 Mio. Hierin zijn niet
begrepen de kosten van herhuisvesting, inrichting van het nieuwe stadion en
verhuizing.
Ballast Nedam en FC Dordrecht stellen op verzoek van de gemeente
Dordrecht een businesscase op, welke aannemelijk en sluitend is. Voor FC
Dordrecht geldt dat na ingebruikname van het nieuwe stadion van een
sluitende exploitatiebegroting sprake is.
lndien FC Dordrecht en de gemeente Dordrecht tot overeenstemming komen
over een te hanteren overnameprijs is FC Dordrecht in staat tot afwikkeling
van zijn negatieve vermogenspositie en lopende schulden te komen.

2.6 Sanering financiële positie
Zoals hiervoor aangegeven kent FC Dordrecht vanuit het veleden een
negatief eigen vermogen dat afgedekt is door langlopende leningen die deels
zijn achtergesteld. Het bestuur van FC Dordrecht wenst bij aanvang van de
exploitatie van een nieuw stadion het negatieve eigen vermogen geheel
gesaneerd te hebben.

2.5 Krommedijklocatie
De opstallen aan de Krommedijk zijn eigendom van FC Dordrecht en de
ondergrond is eigendom van de gemeente Dordrecht. Tussen partijen is een

I Memo Vergoeding opgeven huurovereenkomst met accessoir recht van opstal, 19 oktober
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Om tot bedoelde sanering te komen is het noodzakelijk dat de opstallen aan
de Krommedijk, die volledig eigendom zijn van FC Dordrecht, worden
verkocht aan de gemeente Dordrecht of derden.
FC Dordrecht heeft door PWC een indicatieve bepaling van de vergoeding
voor de waarde van de huidige opstallen van FC Dordrecht laten uitvoeren.
De berekening komt uit op een indicatieve waardering voor de opstallen en
de vergoeding voor het opgeven van de huurovereenkomst met accessoir
recht van opstal van €2,5 Mio. exclusief kosten van herhuisvesting, inrichting
van het nieuwe stadion en verhuizing.
Met de opbrengst van deze opstallen zal een boekwinst behaald worden
waarmede (een deel van) het negatieve eigen vermogen zalworden
gecompenseerd.
Voorts zal met de líquiditeiten van bedoelde opbrengst van de verkoop van
de opstallen een belangrijk deel van de lopende schulden worden afgelost.
lndien na aflossing uit de opbrengst uit de stadionverkoop nog
achtergestelde en/of langlopende schulden resteren zullen met betrokkenen
afspraken gemaakt worden om tot algehele kwijting te komen dan wel
anderszins tot een oplossing te komen waardoor de achtergestelde en/of
langlopende schulden tot nihil zullen zijn teruggebracht.
Onderstaand zijn de balansposities van FC Dordrecht vermeld waarin het
verloop van de huidige vermogenspositie naar het moment van nieuwbouw
van het stadion zichtbaar is.
In het hiervoor geschetste saneringsvoorstel wordt van de gemeente
Dordrecht geen enkele bijdrage verwacht, terwijl alle risico's van de sanering
bij de partUen ligt die de financiering van de club in mindere tijden mogelijk
maakten.
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De schuldenpositie per 30 juni 2011 is als volgt te specificeren.
Achtergestelde leningen: (ln € x 1.000)
Multipost Beheer BV 276
Schalekamp Holding BV 245
Transport 521
Transport 521
D Schalekamp sr 171
Erge Holding BV 150
Totaal d e r achte rge stetde t e n i nge n @14
Langlopende schulden: (ln €o x 1.000)
Stichting Brevok 386
Gemeente Dordrecht 200
KWS 124
Rabobank 75
ANVD BV 69
KNVB 46
GN Bouw BV 35
Totaal der langlopende schulden 935
Kortlopend deel van de langlopende schulden -168
Langtopende sch ulden conform bal ans7 6V
Kortlopende schulden: (ln €o x 1.000)
Lopende crediteuren 452
Belastingdienst 314
Rabobank rekening-courant 243
Kortlopend deel langlopende schuld 168
Ontslagvergoedingen 80
Nog te betalen kosten 56
Vooruit ontvangen sponsorgelden 355
Totaal der koftlopende schulden7 .OOd
Uit bovenstaande balansopstelling blijkt dat bij een overnamesom van € 2,5
Mio het negatieve eigen vermogen tot nihil zalzijn teruggebracht, terwijl de
langlopende schuldenpositie geheel is afgebouwd. Gezien de fiscale

positie van FC Dordrecht, zal de hierboven genoemde sanering van de
financiële positie niet leiden tot te betalen vennootschapsbelasting.

2.7 Toekomstige positie FC Dordrecht
Het betrekken van een nieuw stadion door FC Dordrecht opent nieuwe
perspectieven voor de toekomst die de positieve ontwikkeling van de club
belangrijk zullen beïnvloeden. Nieuw elan zal ontstaan en een
professionalisering op vitale posities in de organisatie zal ertoe leiden dat
meer aandacht aan de diverse beleidsonderdelen kan worden besteed.
Het sportieve beleid dient onverminderd te worden gecontinueerd en als
gevolg van ruimere financiële middelen te worden geÏntensiveerd.
Beleid op het gebied van toeschouwers, supporters en commercie (kortom
marketing) zal meer inhoud moeten worden gegeven door een
professionelere aanpak, passend binnen de mogelijkheden van de club.
Belangrijkste beleidsterrein betreft de beheersing van financiële middelen.
Het zal niet meer mogen bestaan dat FC Dordrecht exploitatieverliezen
kent waardoor de financiële positie van de club ter discussie zal komen te
staan. De opdrachtzal zijn om met de financiële huishouding in categorie 3
van het Financieel Ranking Systeem van de KNVB te zijn ingedeeld met
mogelijk incidenteel indeling in categorie 2.
Ter borging van dit uitgangspunt zal het stichtingsbestuur een
toezichthoudend college instellen dat toezicht houdt op de algehele gang
van zaken bij de club.

2.7.1 Sportief
Zoals hiervoor reeds aangeven kan het sportieve beleid van de club, in
verhouding tot andere Betaald Voetbal Organisaties, als goed worden
aangemerkt. Onderstaand de uitgangspunten van dit beleid.

Opleiding en samenwerking
Vorming en opleiding van jeugdige talentvolle spelers staat centraal. Naast
de voetbalopleiding zal ook de maatschappelijke vorming plaats vinden.
Scouting van jeugdige spelers zal op deskundige en transparante wijze
geschieden.
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Door ruimere exploitatiemogelijkheden kunnen omstandigheden waaronder
getraind wordt verbeterd en geÏntensiveerd worden. Als gevolg daarvan
ontstaan meer kansen voor de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten
van de spelers. Deskundigheid op dit gebied zal de basis van handelen
zijn, terwijl innovatie tot verdere verbetering zal leiden.
Eigen opgeleide spelers zullen in belangrijke mate de basis vormen van de
sportieve prestaties van het 1" team van de club, waarbij samenwerking
met andere Betaald Voetbal Organisaties eveneens een optie voor
sportieve successen is.
Uitstraling met voorbeeldfu nctie moeten aantrekkingskracht op jonge
spelers uitoefenen.

Omdat het nieuwe stadion van een kunstgrasveld is voozien zullen de
trainingen en wedstrijden van de jeugdopleiding in het stadion worden
afgewerkt.
De omvang van het aantal op te leiden spelers en elftallen waarin deze
uitkomen zal ongewijzigd blijven. Dat wil zeggen dat naast een belofteteam
er drie teams voor de bovenbouw zullen bestaan in de leeftijdscategorie A
(16-18 jaar), B (14-16 jaar) en C (12-14 jaar), terwijl een voetbalschool
bestaat voor de onderbouw.
1e Elftal als vlaggenschip
De resultaten van het 1'team zijn voor een Betaald Voetbal Organisatie
van groot belang en helpt zeker bij het floreren van de club in zijn geheel.
De focus rondom dit team zal dan ook gericht zijn op de prestatie.
Goed opgeleide jonge spelers zullen deel uitmaken van dit team, waarbij
een gecertificeerde, bij de club passende coach leiding zalgeven aan het
team.
De begeleiding rondom dit team zal bestaan uit betrokken mensen, die het
voetbal kennen.
Gestreefd zal worden naar attractief voetbal, uiteraard gericht op resultaat.

Technisch beleid
De technische leiding van de club zal altijd in handen zijn van een

technisch manager, die diep geworteld moet zijn in het Betaald Voetbal en
het geheel van het Betaald Voetbal overziet.
ContinuiTeit van beleid is belangrijker dan een incidenteel geforceerd
succes, terwijl innovatie van trainingsmethoden een vast onderdeel zal ziin
bij de beoordeling van de aan te stellen functionarissen.
Financiële risico's als gevolg van het betalen van vergoedingssommen bij
aankoop van spelers zullen niet worden genomen. Andere beloningen,
zoals salarissen, zullen binnen de grenzen van het financieel beleid worden
vastgesteld en derhalve altijd maatschappelijk aanvaardbaar zi¡n.

2.7.2 Markt
Verzorgingsgebied
lnzet van nieuw beleid is tot uitbreiding te komen van het
verzorgingsgebied dat door FC Dordrecht bestreken dient te worden.
Uitgangspunt daarbij is dat tenminste de Drechtsteden tot het
verzorgingsgebied gaan behoren. Dit betekent dat tot een actievere
acquisitie gekomen dient te worden waarbij het werkgebied wordt
uitgebreid. Onderzoek dient te worden gedaan naar deze
uitbreidingsmogelijkheden.
Om uitbreiding te stimuleren is het van groot belang dat de club als geheel
een sympathieke uitstraling kent en zich dienstbaar opstelt naar zowel
potentiële toeschouwers, supporters die zichverzamelen middels de
supportersvereniging en niet in de laatste plaats de ondernemingen in het
beoogde werkgebied.
Maatschappelijke betrokkenheid en presentatie in die betreffende
gebieden zullen ertoe leiden dat het vizier ook op de gebieden buiten
Dordrecht wordt gericht.

Toeschouwers / bezetting stadion

Het nieuwe stadion van FC Dordrecht zal t 6,000 zitplaatsen kennen.
Daarnaast zal dit stadion beschikken over meerdere ruimten waarin
toeschouwers en georganiseerde supporters kunnen verblijven en waar
ruimte is voor vertier.
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t 4.500 zitplaatsen. FC
Dordrecht is echter van mening dat ontwikkelingen bij andere clubs in het
Betaald Voetbal die nieuwbouw hebben gepleegd het rechtvaardigt van van
de hiervoor genoemde grotere capaciteit wordt uitgegaan. Voorts zal het
opschalen van t 4.500 naar t 6,000 plaatsen aanzienlijk meer bouwkosten
met zich mede brengen dan thans het geval is.
FC Dordrecht is van oordeel dat de hogere capaciteit voorziet in een
behoefte waaraan op korte termijn zal moeten worden voldaan. Clubs
waarbij stadionvernieuwing en uitbreiding tot een belangrijke toename van
toeschouwers heeft gebracht zijn onder andere: Ado Den Haag, Sparta
Rotterdam, FC Zwolle, NAC Breda, NEC Nijmegen, AZ Alkmaar, Utrecht,
Groningen en RKC Waalwijk.
Een reden temeer om voor het grotere modelte kiezen is het feit, dat
inmiddels voor 10 businessunits intentieverklaringen zijn getekend
waardoor een meeropbrengst van € 300.000 gerealiseerd wordt. Ook hier
wordt in een behoefte voorzien.
Alle zitplaatsen hebben een perfect uitzicht op het speelveld en op alle
rangen zijn passende voorzieningen, zoals toiletten en ruimten voor het
nuttigen van consumpties.
De bezettingsgraad in het huidige stadion bedraagt t 560/o.ln het nieuwe
stadion in een comfortabele omgeving zal deze bezettingsgraad zeker
toenemen maar zelfs bij dezelfde bezettingsgraad zal het aantal bezoekers
al op t 3.360 per wedstrijd uitkomen.
Uitgaande van het feit dat binnen een agglomeraat van Dordrecht (10
kilometer) + 318.000 inwoners leven, geeft dit een potentiele mogelijkheid
om de bezettingsgraad van het nieuwe stadion boven de 56% te krijgen.
Volgens onderzoeksrapporten van de KNVB is de toeschouwerpenetratie
op dit moment beperkt. Bijna alle huidige supporters komen uit Dordrecht.
Bij een actieve presentatie in Dordrecht en omgeving met voormeld aantal
inwoners lijkt een bezettingsgraad van 60% een reële aanname. Dit houdt
in dat in het nieuwe stadion t 3.600 toeschouwers aanwezig zullen zijn.
Op basis van deze aanname zullen de financiële berekeningen worden
gebaseerd.
Ovenruogen is de bouw van een stadion met

Sponsoring
Net als de toeschouwermarkt is de sponsormarkt zeer lokaal. De meeste
sponsoren zijn gevestigd in Dordrecht. De sponsorinkomsten zijn een
aantal jaren stabiel op €1,1 Miljoen. FC Dordrecht zal zich richten op de
branches waarin op dit moment slecht gescoord wordt doch waarin andere
clubs wel goed scoren. Tevens zal de uitbreiding van het
verzorgingsgebied ertoe leiden dat een groter aantal ondernemingen
kansen biedt om tot sponsoring te komen.
De met sponsoring te belasten functionaris zal een "plan van aanpak"
maken om tot een gecoördineerde acquisitie te kunnen komen, Naast de te
plegen acquisitie naar nieuwe sponsoren zal ook veel aandacht moeten
worden besteed aan het onderhouden van de contacten met de bestaande
sponsoren. Daartoe zal een samenhangend beleid worden ontwikkeld om
tot de juiste aanpak van het te veroveren gebied te komen.
Het bestuur van FC Dordrecht is ervan overtuigd dat de nieuwe
mogelijkheden rondom het nieuwe stadion en het verbreden van het
verzorgingsgebied tot een mooie uitbreiding van het aantal sponsoren zal
leiden. Uit een potentieelonderzoek van de KNVB blijkt dat interessante
verbeteringen zijn aan te brengen. Een belangrijke meeropbrengst wordt
door het bestuur van FC Dordrecht venracht. ln de op te stellen
bijgevoegde begroting zal dit tot uiting komen.

Businessclub
Vrijwel alle Betaald Voetbal Organisaties kennen businessclubs waarin
"Business to Business" activiteiten worden ontwikkeld. Deze vorm van
relatiemarketing is van invloed op vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
Rondom de wedstrijden en andere activiteiten van FC Dordrecht bestaan
zeer laagdrempelige contactmogelijkheden tussen leden van de
businessclub. Deze contacten leiden niet zelden tot een zakelijke relatie die
voor betrokkenen mooie commerciële transacties tot stand brengt.
Het bestuur van de businessclub zal zich laten ondersteunen door de bij
FC Dordrecht met sponsoring belaste medewerker. Deze laatste zal zich
ook bezig houden met de werving van nieuwe leden voor deze
businessclub, Dit teneinde tot een maximale ontwikkeling van de
businessclub te kunnen komen. Een nieuw stadion geeft nieuwe
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mogelijkheden aan zakenmensen die zich aangetrokken voelen tot de
bestaande businessclub.

2.7.3

Fans
Binnen de nieuw in gebruik te nemen accommodatie zal veel aandacht
gegeven worden aan de georganiseerde fans van FC Dordrecht. Enerzijds
zullen wervingacties plaats vinden om tot een zo groot mogelijk aantal
vaste fans te komen, terwijl anderzijds al het mogelijke gedaan zal worden
om een sterk sociaal beleid te voeren waarbijfans op houding en gedrag
zullen worden aangesproken.
Het nieuwe stadion moet een plaats van samenkomst zijn waar alle
betrokken fans zich thuis en veilig voelen. Sociaal maatschappelijke
activiteiten zullen ook vanuit het nieuwe stadion plaats vinden en waarbij
ook de vaste fans van FC Dordrecht zullen worden betrokken. Gestreefd
zal worden naar een positieve ambiance waarin de perfecte voetbalsfeer
zal passen.
De nieuwe accommodatie stelt FC Dordrecht in staat de fans een
comfortabele tribuneplaats aan te bieden met dito voorzieningen. Voorts zal
voldoende ruimte bestaan om rondom de wedstrijden consumpties te
nuttigen en relaxed over de wedstrijd na te kunnen praten.
De beleidsbepalers van FC Dordrecht menen dat het aantal vaste fans
belangrijk zal kunnen worden uitgebreid en FC Dordrecht een vast
onderdeel, ook buiten de wedstrijden, zal worden van hun recreatiepatroon.

2.7.4

Financieel
Exploitatie na ingebruikname nieuwe stadion
Een nieuw stadion zal leiden tot een geheel nieuwe exploitatieopzet van FC
Dordrecht. Nieuwe mogelijkheden leiden tot het genereren van nieuwe
baten.

Nieuwe activiteiten en een herschikking van bestaande activiteiten zullen
(deels) van invloed zijn op de exploitatie van FC Dordrecht.
Aanpassing naar een meer professionele organisatie zal leiden tot een
meer effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, waardoor aanzien en
exploitatiemogelijkheden van de club zullen toenemen.

Teneinde een inzicht te geven in de veranderingen in de financiële
huishouding volgt onderstaand een ovezicht van het verloop van de
bestaande situatie naar het beeld van de toekomst. De prognose voor het
seizoen 201112012 en de begroting 20131201{ na nieuwbouw van het
stadion, zijn bijgevoegd.

2.8 Financiering project stadion
Zoals eerder aangegeven zal FC Dordrecht het nieuwe stadion schuldenvrij
in gebruik nemen. Dit betekent dat een financiering dient te worden

afgesloten voor de kosten van nieuwbouw van het stadion. Het nieuwe
stadion zal inclusief grond een nieuwbouwwaarde hebben van t €12 Mio .
De verkrijgingprijs zal €6 Mio bedragen welk bedrag tevens de
financieringsbehoefte is.
Op dit moment vinden besprekingen plaats met een bankenconsortium van
vier banken. De inzet is om met deze vier banken tot een hypothecaire
lening te komen van per bank €1,5 Mio, zodat de financieringsbehoefte is
afgedekt.
ln de financieringsopzet wordt uitgegaan van een rentepercentage van 5o/o,
hetgeen € 300.000 aan financieringslasten op jaarbasis betekent.
Uitgaande van een aflossing van de lening over een termijn van 30 jaar
betekent dit een jaarlijkse aflossing van € 200.000.
Rente en aflossingsverplichtingen worden als volgt voldaan:
ln de meer dan sluitende exploitatiebegroting is een bedrag opgenomen
van € 300.000 ter voldoening van de jaarlijkse rentebetalingen. Ter
illustratie zij vermeld dat reeds voor 10 businessseats a €30.000 per jaar
intentieovereenkomsten zijn gesloten met Ballast Nedam, PWC, Ames/AA
Lease, Rabo bank, ABN/AMRO, Tuincentrum Pap, Riwal Hoogwerkers,
Multi Post Systems, Geka Bouw en Trust lnternational.
ln genoemde begroting is een bedrag van € 200.000 opgenomen voor
afschrijving van het nieuwe stadion, dit bedrag zal worden aangewend om
tot aflossing van de hypothecaire lening te komen.
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2.9 Conclusie

-

-

De huidige gedateerde accommodatie biedt geen perspectief om op
verantwoorde wijze Betaald Voetbalte bedrijven en tot invulling te
komen van de sociaal maatschappelijke functie.
FC Dordrecht heeft een plan ontwikkeld dat uitstekende kansen biedt
voor een mooie toekomst van de club. Daardoor zal op een gezonde
basis continuiTeit bestaan voor het Betaald Voetbal in Dordrecht. Dit
maakt het mogelijk dat FC Dordrecht op een bij de stad en omgeving
passend niveau Betaald Voetbal kan spelen. Dit zal zich vertalen in een
aansprekende 1" Divisieclub met af en toe een verblijf in de Eredivisie
van het Nederlandse Betaald Voetbal.
Het voetbal is de meest populaire sport ter wereld en zo ook in
Nederland en Dordrecht en omgeving. Daarom is deze vorm van
passieve recreatie een belangrijke meerwaarde voor de stad Dordrecht
en zijn omgeving.
De sociaal maatschappelijke waarde van FC Dordrecht zal een bijdrage
aan de samenleving leveren. Gezamenlijk zijn hier mooie resultaten te
bereiken.
FC Dordrecht wil deze doelen bereiken door te streven naar een
verankering van zijn activiteiten in de samenleving van Dordrecht en
zijn omgeving.
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3 Locatie en plan
De agglomeratie Drechtsteden waar Dordrecht deel van uitmaakt, is met
ongeveer 260.000 inwoners de '5e stad'van Nederland. De stad ligt op de
plaats waar de Menryede zicht splitst in de Noord en de Oude Maas. Dit
drierivierenpunt is het drukst bevaren waterknooppunt van Europa. De stad
wordt ontsloten door de twee belangrijke snelwegen; de 415 en A16. De
N3 verbindt beide snelwegen met elkaar en heeft tegelijk een belangrijke
ontsluitende functie binnen de Drechtsteden. Ongeveer halvenvege deze
belangrijke N3 ligt de beoogde locatie; goed zichtbaar en goed bereikbaar
in het hart van de Drechtsteden.

De Drechtsteden (en met name Dordrecht) worden ook in landelijk beleid
genoemd als belangrijk knooppunt in de as Rotterdam / Antwerpen. De
gemeenten in de Drechtstreek werken al geruime tijd aan gezamenlijk
gemeenteoverschrijdend beleid op diverse terreinen. Den Haag heeft
Dordrecht aangewezen om het toenemende ruimtebeslag van stedelijke
functies te kunnen accommoderen.
De Kassenlocatie is binnen het gemeentelijk beleid aangewezen als
'stedelijk knooppunt'. Andere belangrijke knooppunten langs de N3 zijn
bekend en aldeels ingevuld met nieuwe ontwikkelingen. Met name
vanwege de moeilijke geachte haalbaarheid en de verdeelde
eigendommen is eigenlijk nog geen beleid voor deze locatie geschreven.
Dit maakt de locatie zowel interessant als lastig. Ze is invulbaar maar nog
niet beleidsmatig beschreven. De locatie is alwel 'gespot' maar nog niet
van een stempel te voozien.
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Een ander opvallend kenmerk van de locatie is de ligging langs het spoor
waarover Arriva een lijn exploiteert. Naast het spoor ligt een voor
Dordrecht belangrijke ontsluitingsweg, die het oude historische centrum
verbindt met de groene en waterrijke Biesbosch.
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De inbedding in de omgeving staat een grootschalige ontwikkeling toe. De
locatie wordt aan drie zijden begrensd door infrastructuur. Alleen aan de
zuidzlde grenst zij aan een woonwijk maar hier liggen de Provincialeweg
en een brede groenstrook tussen om de uitstraling af te zwakken.
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Locotie: uitstekend bereikboor met zowel de outo ols het

OV O

De locatie ligt ook nog eens aan dezelfde afslag van de N3 als het huidige
stadion van FC Dordrecht. Een bijkomend voordeel omdat in de zoom van
de N3 veelvan de bestaande sportaccommodaties kunnen blijven liggen.
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Dordrecht zeff. Zij bezit de strook grond die het dichtst langs de N3 ligt,
waar nu voornamelijk bomen op staan.
Met de gemeente moeten nog afspraken gemaakt worden over de

overdracht of het gebruik van de grond die in haar bezit is.
De benodigde gemeentegrond is groen

Eigendomssituatie
Op dit moment is de locatie in het bezit van vier partijen. Drie daarvan zijn
particuliere partijen waarmee Looye Vastgoed B.V. contractuele afspraken
heeft gemaakt. Deze afspraken kunnen, nadat het bestuur zich heeft
uitgesproken over dit planvoorstel, leiden tot de realisatie van de
voorgenomen plannen. De vierde partij die eigendom heeft is de gemeente
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3.1 Het plan
Op dit moment bevinden de plannen zich in de schetsfase, met name
gericht op een goede locatie van het stadion en de commerciële functies.
Er z¡n de afgelopen periode diverse stedenbouwkundige modellen
gemaakt. Ten behoeve van deze studies zijn verschillende ontsluitings- en
indelingsprincipes bedacht en beoordeeld. Deze concepten zijn met de
gemeente en de beoogde gebruikers besproken. Deze gespreksronden
hebben geresulteerd in een model dat haalbaar is en de voorkeur heeft van
FC Dordrecht en de beoogde ondernemers. De belangrijkste principes
grafisch weergegeven:

La

verkeer

De inbedding
OD.n

rgodolm

lnterne logistiek

De hoofdentree
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Deze schetsen zijn besproken met de beoogde afnemers. Op basis van
hun reacties en extern ingewonnen adviezen is het huidige planvoorsteltot
stand gekomen.

Het doel is om een gebied te ontwikkelen waar sport en andere functies
elkaar optimaal versterken, zowel functioneel als fysiek als financieel. Het
functionele moet vooral blijken uit een sterk imago door de combinatie van
stadion, grootschalige detailhandel, horeca en leisure voorzieningen. Het
fysieke komt voort uit de eenheid van vormgeving en het medegebruik van
elkaars voorzieningen. Het financiële zit in het feit dat de ontwikkeling van
het commerciële programma een groot deel van het nieuwe stadion betaalt
en het dubbelgebruik van de openbare ruimte dat op gaat treden.
De commerciële ruimten zijn georiënteerd op het binnenterrein. De gevels
aan de doorgaande weg zullen in de ontwerpfase de nodige aandacht
krijgen, het complex moet er wervend en aantrekkelijk uitzien. De
ondernemers geven aan zich graag aan de buitenzijde van het complex te
willen presenteren.
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Dit model biedt als groot commercieel voordeel dat de bezoekers eerst
langs het commerciële deel geleid worden en daarna bij het stadion komen.
Door de rondweg om het gehele complex is de aan en afvoer van zowel
supporters als hulpdiensten ook in wat meer turbulente omstandigheden
goed te organiseren.
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Over architectuur en vormgeving doen wij nu nog geen uitspraken' Een
artists impression van het binnenterrein geeft wel een beeld van onze
ideeën.
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De hoofdentree van het complex ligt aan de Hastingsweg. Deze biedt
voldoende opstelruimte om een goede doorstroming van het verkeer op de
Provincialeweg en de N3 te garanderen. Voor noodgevallen en voor
langzaam verkeer stellen wij een kleine secundaire in-/uitrit voor aan de
Provincialeweg.
Het commerciële programma ligt in twee lagen rond en over een Z-vormig
parkeerveld.

3.2 Parkeren
Voor het stadion wordt een parkeergebouw van vooralsnog 3 lagen
opgetrokken dat eventueel gedeeltelijk verhoogd kan worden. Op de
voorgestelde manier zi¡n ca 1.300 parkeerplaatsen te realiseren. Wanneer
alle parkeerplaatsen worden toegerekend aan het niet-voetbal programma
is de parkeernorm 1:31 m2 BVO. Wij ven¡vachten overigens wellicht extra
parkeerplaatsen nodig te hebben voor het CBR en rijschoolWierks.
Daarnaast is in het gebied behoefte aan een verhard open gebied voor
motorexamens en -rijlessen.
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3.3 Duurzaamheid
HVC, een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen, heeft
aangegeven hoe de duuzaamheid op de gebieden energie, klimaat en
afval gewaarborgd kan worden. HVC kiest voor oplossingen met een zo
hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten, waarbij de
financiële opbrengsten terugvloeien naar de maatschappij. HVC richt zich
op de lokaal beschikbare bronnen en aanvullend op bronnen buiten hun
vezorgingsgebied. De initiatiefnemers onderzoeken met HVC de
mogelijkheden om het stadion van duurzame energie te voozien. Hierbij
wordt gedacht aan aansluiting op het restwarmtenet en aan het plaatsen
van zonnepanelen.
De warmte van HVC Energie is een milieuvriendelijk alternatief voor
verwarming via fossiele brandstoffen omdat warmte wordt gebruikt die
vrijkomt door het verbranden van afval in de afvalenergiecentrale in
Dordrecht. Via geïsoleerde ondergrondse leidingen wordt het verwarmde
water vanaf de afvalenergiecentrale getransporteerd. Deze aanpak
bespaart op het gebruik van fossiele brandstoffen en verlaagt de CO2
uitstoot. Gebruik van restwarmte leidt tot een reductie van75o/o CO2
uitstoot ten opzichte van verwarmen met een standaard CV.
HVC levert alwarmte in Alkmaar. ln maart 2011 is HVC gestart met de
aanleg van een warmtenet in Dordrecht. Het bijzondere hieraan is dat ook
veel bestaande gebouwen van warmte voorzien worden, meestal richt dit
soort projecten zich op nieuwbouw. Er wordt circa 12 km primair warmtenet
aangelegd. Rond 2013 moet het warmtenet operationeel zijn.

Het HVC-bedrijf Horizon Energy BV richt zich op fotovoltaïsche zonne
energie. Door zonnepanelen op het dak te plaatsen wordt zonne energie
omgezet in elektriciteit rechtstreeks in het stadion gebruikt. Hierdoor hoeft
minder stroom aangekocht te worden en wordt bij de productie van stroom
minder CO2 uitgestoten. De hoeveelheid stroom die zonnecellen leveren
wordt erg bepaald door een ligging op het zuiden en een hellingshoek van
ca 35 graden. Als de businesscase voor zonnecellen haalbaar is worden
deze eisen aan de architect meegegeven om ze op een goede manier in
het dak te integreren.

3.4 G rondexploitatie / Vastgoedexploitatie
Op basis van dit schetsontwerp is door partijen, in overleg met de
gemeente Dordrecht (die hiervoor haar randvoorwaarden per brief heeft
meegegeven) een grondexploitatie (grex) en een vastgoedexploitatie (vex)
opgesteld. Op dit moment praten we over een realistisch planvoorstel
waarbij de verplaatsing en vergroting van het voetbalstadion deels wordt
gefinancierd en mogelijk gemaakt door het toevoegen van GDV
(grootschalige detai lhandels vestigi ng) en PDV (perifere detailhandels
vestiging) winkels. Over de exacte denkrichting voor de invulling van deze
winkels wordt veruezen naar het hoofdstuk Distributie Planologische
Onderzoek.
Aan de in de gemeentelijke besluitvorming direct betrokkenen is separaat
een exemplaar van de grondexploitatie (grex) en de opstalexploitatie (vex)
van dit plan verstrekt. Over de herontwikkelingspotentie van de
Krommedijk-locatie doen wij geen uitspraken omdat de gemeente heeft
aangegeven de ontwikkeling die hier wellicht in de toekomst plaats gaat
vinden niet te willen koppelen aan de ontwikkeling van het nieuwe stadion
in verband met mogelijke ongeoorloofde staatssteun,

Op hoofdlijnen komt de optelsom van grex en vex er op neer dat het plan
realistisch is als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:
Voldoende opbrengsten uit de verkoop van de commerciële
voorzieningen. Dit is sterk afhankelijk van de
brancheringsmogelijkheden.
Korte tijdsperiode tussen aankoop van de gronden en oplevering
van de gebouwen.
Realisatie van het stadion niet vóór de realisatie van het
commerciële programma.
Geen bijdrage van de initiatiefnemers aan eventueel benodigde
aanpassingen infrastructuur, voor het parkeren in het openbaar
gebied, gebruik stukje gemeentegrond nabij de N3 etc.
Omdat cijfers alleen echt iets zeggen met een onderbouwing er bij zijn de
grondexploitatie en de vastgoedexploitatie niet als bijlage toegevoegd maar
separaat verstrekt aan de direct betrokkenen.

-

-
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3.5 Het thema van het plan en de toekomstige gebruikers
De combinatie van een stadion, een aantal PDV en GDV vestigingen en
een aantal horecabedrijven zal een grote aantrekkingskracht op
verschillende groepen consumenten hebben. Bij andere stadions hebben
wij ervaren dat het stadion doorgaans de naamgever / imagodrager van de
locatie is. Een stadion is regionaal verzorgend, heeft een grote uitstraling
en levert leefkwaliteit in Dordrecht op. Consumenten blijken belangstelling
te hebben voor grootschalige vestigingen in verschillende branches.
De beoogde gebruikers
Er is veel interesse vanuit diverse retailbranches voor een vestiging hier.
De focus ligt nu op het binden van de grootste gebruikers. Wij denken zelf
dat de volgende (soorten) bedrijven hier succesvol geëxploiteerd kunnen
worden.
Formule

Ondernemer

koop/huur

opp
min

opp max

Berenrestaurant
Klimtoren
Bioscoop

Welness
Fitness
Kantoren
Business to
business
Bowling

Wokrestaurant
Daka sport
Praxis
Karwei

Theo
Weerens
Cees van

Decathlon
Decathlon pot.
uitbreidino
Witqoed

Topshelf
kledino
Jumbo qolf
Kentucky Fried
Chicken
La Place
Subway

300
500

eigendom
eigendom

nnb

2000

vraagt

nnb

2500

eigendom

2000

onderzoek
verpl. v
Baanhoekweo
Wok of Fame
verplaatsing

nvt

nnb

1000

2000

nnb

1

000

3000

eiqendom
eioendom
eioendom
eigendom

600

800
2000
8000

eigendom

5000

eigendom

4000

eigendom

3000

Mogelijke
overioe horeca

eiqendom
eigendom

5000
5000

Verkeersschool
Wierks

Filiaal
Filiaal

eigendom

4000
6000

Roberts
Matrassen
Fair Plav

Filiaal
Filiaal, drive

nnb

huur

250

3000
400

Totaal maximaal 66.750 m2 BVO aan commerciële functies. Daarnaast is
de locatie goed geschikt voor non profit organisaties zoals bijvoorbeeld een

Filiaal
Filiaal

huur
huur

600

800

150

250

Vuot
Grando

200

eigendom
vraagt
onderzoek
komt op
Wantij,
ongewenst
voor
oemeente
vraagt
onderzoek
vraagt
onderzoek
vraagt
onderzoek

Çees van
Vuot
Filiaal
Filiaal

nnb

Tuincentrum
tuincentrum
Pot. uitbreidinq

Pap
Pap

Landmarkt

Filiaal
vraagt
onderzoek
zelfstandig

nnb
nnb

3500
2000

nnb

200

vraagt

nnb

500

onderzoek
eigendom

nnb

1

000

ROC.
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Met verschillende van de hier voorgestelde bedrijven hebben wij reeds
positieve contacten. De initiatiefnemers hebben eerst contact gezocht met
de qua oppervlakte grootste partijen.
Op dit moment wordt serieus gesproken met:
Karwei
Praxis
Pap tuincentrum
Decathlon
Landmarkt
Serieus dient hier uitgelegd te worden als afspraken maken over locatie, af
te nemen winkeloppervlakte, huur- / koopprijs, planning en uitstraling.
Het eerste dat opvalt aan het lijstje van potentiële kandidaten is dat meer
dan de helft, althans in vierkante meters, bestaat uit ondernemers
(zelfstandige, geen filiaalbedrijven) die op dit moment al een vestiging
hebben in Dordrecht en die, ieder voor zich, al geruime tijd in gesprek zijn
met de gemeente Dordrecht om op hun eigen locatie te vernieuwen of uit te
breiden. Juist door het samenvoegen van deze wensen en partijen zal een
synergie ontstaan die voor alle partijen en niet in de laatste plaats voor de
inwoners van de Drechtsteden, voordelen zal bieden. Verschillende
betrokken ondernemers hebben een lange en gewaardeerde staat van
dienst in het Dordtse. Daarnaast kunnen door deze ontwikkelingen diverse
partijen gefaciliteerd worden die al jaren op zoekzijn naar een goede
locatie in de Drechtsteden.

Al deze partijen zijn enthousiast over de ligging van de locatie ten opzichte
van het centrum, de bewoners van Dordrecht en de inwoners van de
overige Drechtsteden. Deze partijen bestaan onder andere uit Decathlon
(die een perfecte aanvulling is op het voetbalstadion en op de overige
sportfaciliteiten in de directe omgeving) en Landmarkt (een formule die zich
richt op voedsel dat binnen een straal van 30 kilometer van de winkel door
zelfstandige ondernemers wordt geproduceerd). Beide zijn nieuwe
ondernemingen binnen de Drechtsteden die iets toevoegen aan de
aantrekkelijkheid van Dordrecht en de Drechtsteden. Door de clustering
van de genoemde ketens wordt de locatie ook voor het'achterland' van de
Drechtsteden interessant. Deze aantrekkelijkheid leidt weer tot meer

bezoeken aan Dordrecht waardoor de stad (met al haar functies) weer
prominenter op de kaart komt te staan in de regio.
Opgeteld spreken wij nu voor ca 30.000 van de ca 40.000 m2 BVO met
serieuze gegadigden.
Concreet hebben Decathlon, Praxis en Landmarkt ons schriftelijk bevestigd
dat zij zich in het project willen vestigen. Karwei en Tuincentrum Pap
hebben dit via de lokale media geuit.

3.6 Discussiepunten inzake de branchering
Aljaren wordt door verschillende ketens binnen de gemeente Dordrecht
gezocht naar een locatie voor een XXL supermarkt. Een zoektocht door
marktpartijen, maar vaak ook in combinatie met de gemeente zelf. Het
beste voorbeeld hiervan is de overeenkomst die Albert Heijn had met de
ontwikkelaar van de EZH locatie. Voor het vestigen van de functie van
megasupermarkt op de EZH locatie is door de gemeente ook al beleid
ontwikkeld. Helaas voor beide partijen heeft de provincie aangegeven
anders om te willen gaan met de bewuste locatie.
De kassenlocatie is één afslag verder en ligt beter ontsloten richting het
centrum door de provinciale weg. Wij vinden het jammer dat op dit moment
hierover met partijen geen discussie gevoerd kan en mag worden. De
marktpartijen die zich gemeld hebben bij de ontwikkelaars zijn er van
overtuigd dat dit een van de betere locaties binnen de Drechtsteden is voor
het vestigen van een XXL supermarkt. Ook plaatselijke ondernemers
hebben aangegeven hieraan mee te willen werken. Juist het feit dat veel
plaatselijke ondernemers (van groot naar klein en vanuit diverse branches)
zich gemeld hebben zou er voor kunnen zorgen dat de ontwikkeling niet
alleen breed gedragen wordt maar ook tot in lengte van jaren goed, met
grote betrokkenheid tot de stad, geëxploiteerd kan worden. Daarnaast is de
combinatie van en betrokkenheid van zelfstandige ondernemers met een
voetbalclub als FC Dordrecht zeer voor de hand liggend en uitermate
welkom op dit moment binnen het betaalde voetbal.
Een ander discussiepunt is de bioscoop. Doordat de gemeente beleid heeft
vastgesteld tot versterking van de oude binnenstad wordt nu een fors
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beroep gedaan op de portemonnee van de inwoners van Dordrecht, terwijl
het in de binnenstad ontwikkelen van een eigentijdse moderne bioscoop zo
ongeveer tegen elke trend binnen die branche ingaat. Niet voor niets blijkt
dit project verliesgevend voor de gemeente en staan er niet meerdere
partijen te trappelen om een overeenkomst te sluiten. Op de kassenlocatie
zou veel meer mogelijk zijn met een moderne bioscoop in combinatie met
andere leisure ontwikkelingen. Hierdoor krijgen we niet'alleen maar'een
bioscoop maar ontstaat de kans om Dordrecht ook de uitgaanskalender te
krijgen van de complete regio. De combinatie van een bioscoop, een goede
autobereikbaarheid, veel parkeerplaatsen en wat horeca blijkt een grote
aantrekkingskracht te hebben voor de hedendaagse consument. Dit heeft
ontegenzeggelijk een grote positieve uitwerking, ook op de
uitgaansmogelijkheden in de binnenstad, doordat de stad als geheel
aantrekkelijk wordt voor een (veel) groter publiek.
Een ruim brancheringsbeleid versterkt de financiële haalbaarheid, de
verschijningsvorm en de commerciële aantrekkingskracht. Dit kan op
verschillende manieren bereikt worden. Bijvoorbeeld door het intrekken van
de uitgesloten branches of door het toevoegen van een aantal kleinere,
zonder verdere restricties te verhuren / verkopen winkelruimten. Een
financiële optimalisatie aan de opbrengstenkant is nodig. Ten opzichte van
eerdere versies ligt nu een versoberde en verkleinde variant voor.
Overigens zij opgemerkt dat overheidsinvloed op de branchering van een
winkelcentrum in principe alleen bij de eerste verhuur uitgeoefend kan
worden en vanuit een breder perspectief steeds meer ter discussie staat.

4 Onderzoeken
Na overleg met de betrokken gemeentelijke projectleiders is vastgesteld
dat in ieder geval een drietal onderzoeken uitgevoerd moesten worden om
te kunnen toetsen of het plan binnen de belangrijkste gemeentelijke
randvoorwaarden blijft: een DPO, een verkeerskundig ondezoek en een
onderzoek naar de financiële toestand nu en in de toekomst van FC
Dordrecht. De eerste twee worden hieronder behandeld, de financiële
situatie van FC Dordrecht is beschreven in hoofdstuk 2. Daarnaast zijn er

verschillende andere publiek- en privaatrechtelijke invalshoeken van
waaruit naar dit plan gekeken dient te worden. Dit hoofdstuk is tevens een
quick scan op die invalshoeken.

4.1 DPO
Het DPO onderzoek is uitgevoerd door het bureau Goudappel Coffeng. Ter
wille van de leesbaarheid beschrijven wij hier de hoofdlijnen. Het volledige
rapport is als bijlage 4 toegevoegd.
De aanleiding van het onderzoek was de eis van de gemeente dat het plan
niet verstorend mag werken op de Dordtse winkelmarkt en zeker niet op
het stadscentrum. Vanuit deze context is het onderzoek dan ook
uitgevoerd. Wij hebben Goudappel gevraagd meteen to the point te komen
en niet te beginnen met een uitgebreide inventarisatie.
Het onderzoek toont aan dat in Dordrecht op het gebied van detailhandel
regionale trekkers ontbreken. Dordrecht onderscheidt zich door haar mooie
oude binnenstad maar de doelgericht winkelende consument die op zoek is
naar bijzondere formules is vaak aangewezen op locaties buiten de
Drechtsteden. Dit komt ook naar voren uit het Koopstromenonderzoek
2011. Dordrecht heeft de afgelopen jaren ingeleverd op het vermogen om
consumenten aan te trekken. De stad heeft een lage toevloeiing vanuit de
regiogemeenten. Er bestaat onder andere een behoefte aan grootschalige
winkels waar doelgerichte aankopen kunnen worden gedaan.
Het rapport geeft aan dat voor de grote trekkers die worden voorgesteld in
dit plan marktruimte bestaat en dat de verstorende werking op de
bestaande structuur erg gering is. Bij sport gerelateerde retail is de situatie
genuanceerder maar de aantrekkingskracht van een Decathlon is zo groot
dat dat ook weer positieve gevolgen heeft. Daarnaast wordt het belang van
een aanvullend horecaprogramma onderstreept en onderbouwd.
De impact van grootschalige retail wordt ook kort vanuit het negatieve
beschreven door te memoreren wat het gevolg is van het vertrek van lkea
uit Sliedrecht.
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4.2 Verkeer
Al in eerdere concepten zijn de logistieke consequenties van een stadion
en commercieel complex beoordeeld. Zo bleek het model met 60.000 m2
bvo en een stadion de omliggende verkeersstromen niet onredelijk te
verstoren. Op verzoek van de gemeente is voor dit concept een
uitgebreider verkeersondezoek gehouden. Het verkeersondezoek is
uitgevoerd door het bureau Goudappel Coffeng (GC). Zijzijn huisadviseur
van de gemeente zodat koppeling met overige verkeersonderzoeken
mogehjk is. Ter wille van de leesbaarheid beschrijven wij ook hiervan de
hoofdlijnen. Het volledige rapport is als bijlage 5 toegevoegd.

GC heeft ondezocht wat de consequenties zijn van het toevoegen van de
voorgestelde functies op de doorstroming van het verkeer op de op het
kaartje aangegeven kruispunten. Als het verkeer op de kruispunten goed
doorstroomt, stroomt het ook op de tussengelegen wegvakken goed door.

tã
I FS7¿1ùS¡}î
Van deze kruispunten is allereerst bekeken of ze het verkeer solitair
kunnen afwikkelen. Daarna zijn de kruispunten op de Provincialeweg
gezamenlijk bekeken door te analyseren of een koppeling tussen de
kruispunten mogelijk is. Als laatste is gekeken of het kruispunt waarop het
stadion wordt ontsloten gekoppeld kan worden met het kruispunt
Provincialeweg - Hastingsweg. De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn
afkomstig uit het verkeersmodel zoals dat ook elders in Dordrecht wordt
gebruikt. Alle kruispunten zijn doorgerekend in de twee situaties die
maatgevend zijn voor de drukte: de avondspits met en zonder wedstrijd. De
ochtendspits blijkt minder een piek op te leveren, op andere momenten is
het echt minder druk. ln de praktijk vinden de meeste wedstrijden na de
avondspits plaats, De hoeveelheid verkeer naar het stadion toe is daardoor
waarschijnlijk aan de hoge kant geschat waardoor hier een worst-case
scenario wordt beschreven.
Pagina 40 van 47

@ Aalast Nedam

W *"#'o*o

Solitaire kruispuntberekeningen
Bij de solitaire kruispuntberekeningen wordt berekend hoeveel
infrastructuur minimaal nodig is voor een goede verkeersafwikkeling. Het
blijkt dat bij kruispunt 2 in een avondspits met wedstrijd de capaciteit van
het kruispunt bijna wordt bereikt. Kruispunt 3 is de problematische in het
geval er tijdens een piek voor een wedstrijd een bus tijdens een
verkeerslichtcyclus langs wil. De bus is echter lang niet iedere
verkeerslichtcyclus aanwezig waardoor meer ruimte ontstaat. Als in de
praktijk een grotere scheiding bestaat tussen spitsverkeer en
stadionverkeer kan het kruispunt het verkeer net verwerken binnen een
cyclus van 120 seconden.
De overige kruispunten kunnen het verkeersaanbod t'rjdens de piek van
avondspits met wedstrijd goed verwerken.
Koppeling tussen kruispunten
Voor een koppeling tussen de kruispunten moeten de.cyclustijden van de
verkeerslichten gelijk zijn. De hoogste cyclustijd is daarmee maatgevend
voor de hele streng, Binnen het netwerk zijn verschillende grote
verkeersstromen. Op basis van de verkeersintensiteiten is een koppeling
tussen de kruispunten gemaakt met behulp van Transyt zoals dit ook in
andere Dordtse verkeersonderzoeken gebeurt. De totale verliestijd wordt
hierbij geminimaliseerd. Bij de resultaten is gekeken naar de
afwikkelingskwaliteit op de grote routes.
Het verkeer kan op een deel van de relaties goed gekoppeld worden.
Zowel met als zonder wedstrijd kan het doorgaande verkeer over de
Provincialeweg in westelijke richting zeer goed gekoppeld worden. Ook de
toestroom vanaf de Hastingsweg wordt bij het eerste kruispunt nog goed
meegekoppeld. De koppeling van het afslaande verkeer vanaf de
Provincialeweg naar het westen is slecht. Hier rijdt in de avondspits echter
minder verkeer. ln oostelijke richting kan het doorgaande verkeer over de
Provincialeweg buiten de wedstrijden om redelijk gekoppeld worden.
Tijdens de wedstrijden is de toestroom vanaf de N3 echter zo groot dat
slecht gekoppeld worden. Uitzondering hierop vormt het verkeer vanaf de

oostelijke helft van de aansluiting vanaf de N3 richting het oosten tijdens
wedstrijden. Dit verkeer kan redelijk gekoppeld worden. De afslaande
bewegingen kunnen redelijk gekoppeld worden, zeker tijdens wedstrijden.
Naast de koppeling van het verkeer op de Provincialeweg is ook gekeken
naar de mogelijkheden om het kruispunt voor de ontsluiting van het stadion
aan te laten sluiten op de Provincialeweg. Over het algemeen kan het
verkeer tussen de Provincialeweg en het kruispunt waarop het stadion
ontsloten wordt maar beperkt gekoppeld worden. ln noordelijke richting,
dus vanaf de Provincialeweg, kan het verkeer nog redelijk gekoppeld
worden, ln zuidelijke richting verloopt geen enkele koppeling goed. Dit is
echter verkeer dat het complex verlaat. De ervaring leert dat consumenten
het acceptabel vinden als het enige tijd duurt voor zij na het vertrek van een
vrijetijdsbezoek weer snelheid kunnen maken. Daarnaast is er opstelruimte
in en bij het complex.
Uit de dynamische doorrekening komen geen nieuwe, onoplosbare
knelpunten naar voren.
De conclusie is dat door de bouw van het complex meer verkeer
gegenereerdzal worden op de Provincialeweg. Met name op
wedstrijdmomenten zal daardoor de belasting op de Provincialeweg
toenemen door mensen die naar het stadion toe willen.

Aandachtspunten ontstaan op:
kruispunt 3, Provincialeweg - Noordhoevelaan, Hier kan het verkeer
zonder wedstrijd goed verwerkt worden. Met wedstrijd kan het verkeer
goed verwerkt worden bij een cyclustijd van 150 seconden. ln deze studie
is echter een cyclustijd van 120 seconden als maximum gesteld en dus
ontstaat er een normatief probleem. De vezadigingsgraden van het
kruispunt blijven onder de 100%, er treedt dus geen oververzadiging op.
Deze situatie treedt alleen op als het wedstrijdbezoek tijdens de piek van
de avondspits aangevoerd wordt. ln de praktijk vinden de wedstrijden
meestal na de avondspits plaats waardoor het verkeer meer gescheiden is,
Er is hier een worst case scenario geschetst. Daarnaast maakt de bus op
dit kruispunt deel uit van de maatgevende conflictgroep. Zonder bus blijft
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de cyclustijd onder de norm van 120 seconden en dit is in het merendeel
van de cycli het geval.
Kruispunt 4, Provincialeweg - Hastingsweg. Dit is in feite een nieuw
kruispunt waarvoor een voorstel voor de vormgeving is gedaan. Met die
vormgeving kan het verkeer in de avondspits goed venruerkt worden.
Kruispunt 6, Hastingsweg - Groene Zoom. Dit is nu een
enkelstrooksrotonde, deze blijkt het verkeer in de avondspits met en zonder
wedstrijden niet meer te kunnen venryerken. lndien de rotonde vervangen
wordt door een met verkeerslichten geregeld kruispunt waarbij vrijwel alle
richtingen een aparte opstelstrook hebben kan in de avondspits met
wedstrijd het verkeer goed afgehandeld worden. De capaciteit van dit
kruispunt is nu al beperkt, de gemeente heeft het gesignaleerd als een
acuut knelpunt.
Naast autobereikbaarheíd zijn ook OV en langzaam verkeer van belang. De
spoorlijn wordt geëxploiteerd door Arriva. Zij hebben aangegeven na te
denken over een klein station in de nabijheid van ons complex. Ongeacht
aan welke positie in de kip en ei discussie wordt ingenomen zou dit een
geweldige opsteker voor ons complex zijn. Het complex is wellicht ook van
invloed op de beslissing die Arriva gaat nemen. Wtj staan ook open voor
een discussie over de wenselijkheid van P+R plaatsen hier.
Te voet en met de fiets is de locatie goed te bereiken. Hoewel op de
schetsen nog niet aangegeven houden wij vanzelfsprekend rekening met
voldoende fietsparkeerplaatsen.
ln onze financiële haalbaarheidsanalyse hebben wij geen rekening
gehouden met de kosten die gemoeid zijn met de (her)aanleg van de
benodigde infrastructuur in het openbare gebied. Wij vragen de gemeente
hier een bijdrage in te leveren. Enkele van de kruispunten zijn nu reeds
door de gemeente als probleem gesignaleerd.

4.3 Ruimtelijke ordening
De huidige planologische context wordt in het vigerende bestemmingsplan
Dubbeldam 2005 beschreven. Dit bestemmingsplan ziet vooral op het in

stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in het stadsdeel
Dubbeldam. Hierin worden enkele uitgangspunten geformuleerd waarmee
de voorgestelde ontwikkeling in lijn ligt, hoewel zij niet past binnen de
letterlijke tekst van de formele beleidsregels.
ln het hoofdstuk 5: programma en stedenbouwkundige opzet, wordt
bijvoorbeeld gesteld dat:
lndien het glastuinbouwgebied direcl nabij de Randreg ophoudt te bestaan zijn ter plaatse
eveneens werkgelegenheidslocaties denkbaar; het bestemmingsplan dient hierop in te
spelen. Hetzelfde geldt voor de volkstuinen direct len oosten van de Hastingsweg.

Het vigerende bestemmingsplan is een gedetailleerd bestemmingsplan
omdat het plangebied grotendeels een beheersgebied is en er dus een

hoge mate van rechtszekerheid gewenst is.
Specifiek voor de kassenlocatie wordt op pagina 30 gesteld dat:
Agrarlsche doelelnden
Aan de ooslzijde van het plangebied bevindt zich ten zuiden van de wat€rtoren een agrarisch
gebied; dit gebied is opgenomen mel een op de huidige functie gerichte bestemming. Ook
een gedeelte van de gronden tussen de Noordendijk en de spoorlijn zijn bestemd voor
"agrarische doeleinden". De bestemming, maar dan gespecificeerd in glastuinbouw, is
eveneens gelegd op de kwekerijen aan de Provincialeweg, nabijde Rondweg.
Dit laatste perceel, kan na het verdrrvijnen van de kassen, worden gewijzigd in de
bestemming "Gemengde doeleinden" als bedoeld in de voorschriften. Het perceel is op de
plankaart vooaien van een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Via zo'n procedure worden belanghebbenden betrokken bij een
eventuele ontwikkeling in gemengde doeleinden;de procedure is beschreven in het
betreffende planvoorschrifl .

Voor zover het de verplaatsing van bedrijven uit de omgeving aangaat zou
een beroep op de wijzigingsbevoegdheid kansrijk kunnen zijn. Het totaal
van stadion en (commerciële) voorzieningen is hier redelijkerwijs niet onder
te vangen. Wij bespreken graag met de gemeente hoe wij de benodigde
planologische procedures zo efficiënt mogelijk (qua tijd en qua
risicobeheersing) in kunnen steken. Vanuit het oogpunt van
risicobeheersing vragen wij de gemeente om de RO procedures
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voortvarend aan te pakken zodat snel duidelijkheid ontstaat over de
planologische haalbaarheid van dit planvoorstel,
De locatie is genoemd in de (concept) structuurvisie 2020 als
bedrijventerrein. Gezien de ligging aan twee doorgaande wegen een goede
keuze. ln dit stuk wordt een aantal locaties aan de N3 genoemd die
vanwege hun goede bereikbaarheid bij uitstek geschikt zijn voor
grootschalige voorzieningen die niet in de binnenstad passen.
Grootschalige voozieningen dienen onderscheidend te zijn, van hoge
kwaliteit en goed bereikbaar per auto en OV. Ontwikkeling van detailhandel
kan buiten de bestaande centra alleen plaatsvinden wanneer sprake is van
opschaling en verplaatsing, extreem ruimtebeslag of thematische
clustering. Hoewel de Kassenlocatie in de structuurvisie wordt genoemd
zijn de argumenten die voor de wel genoemde locaties vermeld worden
onverkort van toepassing op de kassenlocatie. ln de (concept)
structuurvisie 2020 gaat men er nog van uit dat FC Dordrecht verplaatst
naar de Oostpoort.
Het stadion zou als aanjager kunnen dienen voor andere
vrijetijdsvoozieningen. Als taakstelling staat in de (concept) structuurvisie
dat ook voor de kassenlocatie, wanneer deze beschikbaar komt, een
stedelijk programma moet worden uitgewerkt.

4.4 Detailhandelsbeleid
De gemeente Dordrecht beoordeelt in haar evaluatie van de Structuurvisie
Detailhandel en Horeca (dec 2009) de wisselwerking tussen het in de
structuurvisie gevoerde beleid en de ontwikkelingen in de (retail)markt.
Terecht wordt in deze evaluatie aandacht geschonken aan het provinciale
detailhandelsbeleid. Zowel het gemeentelijke als het provinciale beleid
hecht sterk aan het voorkomen van ernstige verstoringen. Daarom is aan
Goudappel Coffeng gevraagd om op regionaal niveau te beoordelen wat de
invloed is van het programma dat wij toe wensen te voegen. Dit ondezoek

ln haar evaluatienota geeft de gemeente aan dat de detailhandelsstructuur
aandacht behoeft. Traditioneel staat de Dordtse binnenstad bovenaan de
piramide. Door ontwikkelingen in de overige Drechtsteden, in het
consumentengedrag en aan de aanbodzijde in de retailmarkt is het wellicht
tijd om na te denken over andere arrangementen. Dordrecht als geheel
moet "the place to be" zijn.
De gemeente is de afgelopen jaren (te) streng is geweest voor

grootschalige vestigingen en heeft daardoor bedrijvigheid en koopkracht
laten lopen. De strijd om de binding van de klant is hard, het lukt Dordrecht
al niet om de eigen koopkracht te binden met het eigen centrum.
Vernieuwen en meegaan met de markttrends is nodig.
De gemeente heeft door een kritische opstelling ten opzichte van
grootschalige retail ontwikkelingen wellicht ook kansen laten lopen. Zo is
bijvoorbeeld een grote Hornbach in Alblasserdam ontwikkeld. Ondanks
felle protesten en verschillende juridische procedures zit een zeer sterke
trekker nu solitair in een ondergeschikte gemeente.
ln het ruimtelijke en economische beleid wordt de suggestie gegeven dat
deze locatie een stedelijke functie kan krijgen.

Alles overziend kan gesteld worden dat de kassenlocatie een goede plek is
om een programma dat gedragen wordt door sport en commerciële
voorzieningen te ontwikkelen.
4.5 Overige publiekrechtelijke invalshoeken
MER
Wij gaan er van uit dat het project niet MER-plichtig is gezien de tekst van
het Besluit Milieueffectrapportage. Een discussiepunt zou kunnen zijn dat
ons complex gezien wordt als een themapark met meer dan 250.000
bezoekers per jaar. Ons complex is o.i. te klein om als een MER-plichtige
gebiedsontwikkeling aangemerkt te moeten worden.

is bijgevoegd als bijlage 4.
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Water
(Berging, regenwater ter plekke opvangen etc.) ln het plan is een
waterberging opgenomen ter grootte van ca 3o/o vãñ het verharde gebied.
Qua vormgeving en koppeling aan het watersysteem is hier nog niet echt
naar gekeken maar de ruimte die waarschijnlijk benodigd is, is
gereserveerd.
Bodem
Voor de aankoop van de gronden is bodemondezoek gehouden. Hieruit
bleek dat het overgrote deel van de locatie zondermeer geschikt is voor het
voorgenomen gebruik. Een klein deel van de locatie is verontreinigd en zal
door ons op het goede moment gesaneerd worden.
Flora en fauna
Gezien de ligging en het voorgaande gebruik hebben wij geen flora en
fauna ondezoek gehouden.
Luchtkwaliteit
Het stadion ligt in de oksel van twee drukke wegen en beroepsvoetballers
hebben hier hun werkplek. Een onderzoek naar de luchtkwaliteit lijkt dus
nodig. Gezien de wijze waarop deze ondezoeken worden uitgevoerd en de
nauwkeurigheid van informatie die daarvoor gevraagd wordt, willen wij dit
laten uitvoeren na een goedgekeurd besluit van de gemeente om mee te
willen werken aan dit plan. Op basis van eerdere ervaringen, de
verkeersdrukte op de N3 en de Provincialeweg en de overheersende
windrichting venrachten wij hier geen onoverkomelijke problemen.
Externe veiligheid spoor / N3 / Provincialeweg
Op basis van het onderzoek Veiligheidsstudie spoozone Dordrecht en
Zwijndrecht (2004, TNO) concluderen wij dat er nu geen plaatsgebonden
risico is ter plekke van de Kassenlocatie en dat het groepsrisico niet wordt
overschreden. Bij een gewijzigd gebruik van de locatie is nieuw onderzoek
nodig. De N3 is waarschijnlijk maatgevend omdat dit de omleidingsroute is
voor gevaarlijke transporten die niet door de tunnel mogen.

Crowd control en Overleg politie en andere veiligheidsdiensten
Op basis van eerdere ervaringen met stadions (ADO, FC Groningen etc.)
hebben wij een obstakelvrije zone van 8m rondom het stadion
aangehouden. Deze dient zowel voor de aan- en afvoer van de suppoñers
als voor de aan- en afvoer voor de hulpdiensten. Gedeeltelijk dient zij ook
voor de logistiek van de winkels. Het is mogelijk de waterberging als een
slotgracht te gebruiken en zo te garanderen dat supporters niet de N3 of
Provincialeweg op kunnen lopen. Het terrein heeft een hoofd in-/uitgang
vanaf de Hastingsweg en een secundaire in-/uitgang (in onze opinie alleen
in gebruik bij noodgevallen) vanaf de Provincialeweg. Wij stellen voor om,
als de gemeente instemt met dit planvoorstel, snel een eerste overleg met
de veiligheidsdiensten te organiseren zodat de ontwerpers maximaal
rekening kunnen houden met de veiligheidseisen.
4.6 Overige privaatrechtelijke invalshoeken
Aanbestedingsrecht
Omdat de ontwikkeling van het stadion en de andere functies grotendeels
op private grond en in opdracht van private partijen plaatsvindt is in principe
geen sprake van een situatie waarbij de gemeente iets moet aanbesteden.
Ten aanzien van de infrastructurele aanpassingen geldt waarschijnlijk wel
een aanbestedingsplicht.
Ongeoorloofde staatssteun
Door de nu gekozen structuur van het project is geen sprake van
ongeoorloofde staatssteun. De commerciële ontwikkeling waaruit een groot
deel van het stadion wordt betaald is een privaat initiatief dat op private
grond wordt ontwikkeld. Van overheidssteun die de Europese concurrentie
belemmert lijkt dus geen sprake.
Op vezoek van de gemeente is ons voorstel om de locatie Krommedijk te
herontwikkelen geschrapt. Wij vonden en vinden dat hier een mogelijkheid
ligt om de FC te helpen schuldenvrij te verhuizen naar het nieuwe stadion.
Voor het gedeelte van de benodigde overeenkomsten dat ziet op de
Krommedijk heeft PWC een rapport opgesteld met de Europese
regelgeving in het achterhoofd. Dit rapport is volledigheidshalve
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toegevoegd als bijlage 6. Er zijn echter meerdere scenario's denkbaar die
leiden tot een schuldenvrije positie van de FC waarover wij graag met u
meedenken.

ln schema
2012

Werkzaamheden korte termijn
ian/feb

mrt/aor mei/iun

iul/aus

seo/okt

nov/dec

Go/No Go planvoorstel

5 planning en werkzaamheden
Bij een positief besluit dienen voortvarend enkele activiteiten opgepakt te
worden:
Ontwerp en vergunningaanvragen
RO procedures opstarten
Verwervingen
Verhuur / verkoop
Aanpassingen infrastructuur bepalen

-

Communicatie

Vanuit de door de initiatiefnemers gewenste risicobeperking is een
voortvarende aanpak van de openstaande discussiepunten en vragen
gewenst. Gezien de investeringen die de initiatiefnemers moeten plegen
om het project inhoudelijk en contractueel verder te brengen is er grote
behoefte aan het zo snel mogelijk inperken van onzekerheden.
Ons voorstel is dat wanneer de gemeente instemt met dit planvoorstel, wij
in 3 tot 4 maanden in nauwe samenwerking met de gemeente en de
beoogde gebruikers komen tot een voorlopig ontwerp. Het einddoel van de
VO fase is daarnaast ook een bestemmingsplan / omgevingsvergunning in
procedure te hebben, (voorlopige) overeenkomsten met de gebruikers en
duidelijkheid over de financiering van het stadion. Zoals bij ieder
ontwikkelingsproject zullen projectfasen afgesloten worden met een toets
op het gedane werk (zijn we inhoudelijk ver genoeg? ls gedaan wat moest
gebeuren?) voordat een go-besluit wordt genomen om de volgende
planfase op te starten.

S ame nwe rki no form al ¡ sere n

Uitwerken ontwero
RO procedures

I

VerweN¡noen
Verhuur & verkooo contracten > 70/o
Voorbereiden bouwriiomaÃen locatie

Een en ander zal gedurende de fasen contractueel afgeregeld moeten
worden tussen de verschillende betrokken partijen. Het voorstel is dat
Ballast Nedam en Looye opdrachtgever zijn voor het stadion, dat door FC
Dordrecht turn key wordt afgenomen.
Globale planninq
U itwe rke n V O Provi n cia leweg
Wijzigen bestem mi ngsplan

2012

2013

2014

Bouwrijpmaken en

infrastructuur
Realisatie stadion
Realisatie PDV / GDV
Ooleveren

De fase definitief ontwerp zalvoor wat betreft ontwerpwerkzaamheden ook
3 tot 4 maanden in beslag nemen. Voor de planning zijn waarschijnlijk de

bestemmingsplanprocedure en het contracteren van de gebruikers zijn.
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6 Organisatie en overlegstructuren
Proces tot aan aanvraag bouwvergunning
Ons hele initiatief staat of valt met het antwoord dat de gemeente
Dordrecht geeft op de vraag hoe om te gaan met FC Dordrecht. Wil de
gemeente betaald voetbal binnen haar grenzen en zo ja, binnen welke
kaders? Het is aan het gemeentebestuur om deze keuze te maken.
Besturen in een democratische omgeving is een complexe activiteit. Wij
zijn ons ervan bewust dat het bestuur gezien de huidige economische
perikelen slechts een beperkte speelruimte heeft. Wij hebben ons voorstel
dan ook zo ingericht dat de gevraagde medewerking ovenruegend
procedureel is, of is onder te brengen in een breder beleidskader. Publieke
middelen dient men immers verantwoord in te zetten.
Een besluit dat nu wordt genomen leidt de komende jaren tot meerdere
vervolgbesluiten en overeenkomsten. Er dient daarom een
informatiestroom opgezet te worden die het de raad mogelijk maakt het
college te controleren. Beleid en handelen van het college en de
projectorganisatie moeten zodanig herkend en begrepen worden door de
raad dat zij niet worden afgetikt. Bij een langere doorlooptijd van het project
strekt het zich uit over meerdere bestuursperiodes. De documentatie moet
piekfijn in orde zijn om zo'n overdracht soepelte laten verlopen.
Wij stellen ons voor dat wanneer de gemeente instemt met de hoofdlijnen
van ons plan, wij een structuur opzetten met een planteam voor de
dagelijkse werkzaamheden en een stuurgroep erboven. ln het planteam
kunnen de vanuit de gemeente in uitvoerende zin betrokken personen
plaatsnemen. Een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen geeft de
beste kans op een goed verloop van het proces. Onder het planteam
kunnen naar behoefte werkgroepen voor bijvoorbeeld installaties,
duuzaamheid, verkeer en logistiek etc. worden gehangen. De stuurgroep
neemt de strategische besluiten. ln de stuurgroep zitten alleen
gemandateerde vertegenwoordigers van de betrokken partijen die
zelfstandig, uiteraard binnen de hen meegegeven kaders, besluiten kunnen
nemen zodat ook daadwerkelijk afspraken over werkwijze, budgetten,

opdrachtverlening etc. gemaakt kunnen worden. Vanuit de marktpartijen
zijn dit personen op directieniveau, vanuit de gemeente idealiter ook of
wellicht zelfs een wethouder.
Een en ander zal in overeenkomsten vastgelegd moeten worden. Wij
stellen ons voor dat de gemeente en de initiatiefnemers een overeenkomst
sluiten waarin wordt geregeld hoe de samenloop tussen de ontwikkeling
van het stadion en de ontwikkeling van het commerciële programma is.
ln een ontwikkelingsproces zijn afgebakende fases te benoemen. Een fase
is pas gereed als een bepaald, afgesproken, kwaliteitsniveau van de te
maken producten behaald is. ledere fase wordt met een formeel besluit
afgesloten. Dit is ook het moment dat besloten wordt wel of niet met de
volgende fase te starten. Zeker op de zware beslismomenten zoals
aanvraag bouwvergunning en start bouw willen wij dat in een goed
georganiseerd overleg met de gemeente doen. Andere belangrijke
beslismomenten die besproken moeten worden zijn uiteraard het
vaststellen van het voorlopige - en het definitieve ontwerp.
Communicatie
Wij stellen voor om de externe communicatie over dit plan met iedereen (!)
via één loket te laten lopen. Wij kunnen dat organiseren, als de gemeente
dit liever in eigen hand houdt, zijn wij daar ook mee akkoord. Degene die
belast is met de communicatie maakt deel uit van het planteam. Hij/zij heeft
directe toegang tot alle betrokkenen. De noodzaak om te communiceren en
de wijze waarop dit effectief kan gebeuren verandert met de voortgang van
het plan. ln de conceptuele fase waarin we nu zitten is regie erg belangrijk
omdat met verschillende partijen nog zakelijke afspraken gemaakt moeten
worden. Tijdens de realisatie gaat het veel meer om concrete informatie
over wat er gebeurt en wanneer eventueel overlast is te verwachten.
Tijdens de exploitatiefase zal de communicatie vezorgd worden door de
gebruikers. Wij nemen ons voor hier in ieder geval een structuur voor
achter te laten. Het is gebleken dat een gemeenschappelijke communicatie
over dit soort complexen meer oplevert dan ieder voor zich.
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7 gevraagd besluit / toezegging
Een goed functionerende en goed presterende FC Dordrecht draagt
onmiskenbaar bij aan de uitstraling en het imago van Dordrecht. Het is een
voorziening die een stad van een bepaalde maat eigenlijk moet hebben.
Het stadion is een middelpunt van activiteiten waar mensen uit alle lagen
van de bevolking elkaar ontmoeten.
De initiatiefnemers FC Dordrecht, Ballast Nedam en Looye Vastgoed
vragen concreet de volgende besluiten van de gemeente:
Medewerking aan dit plan.
Medewerking aan de voorgestelde branchering.
Toestemming geven aan de FC om het "bosperceel" tegen de N3
om niet te gebruiken.
Een vergoeding aan de FC om schuldenvrij over te kunnen naar het
nieuwe stadion.
Het voor gemeentelijke rekening maken van de binnenplanse en
buitenplanse infrastructuu r.

-

De initiatiefnemers zijn zoveel mogelijk binnen de door de gemeente
meegegeven kaders gebleven maar zonder de herontwikkeling van de
Krommedijk en met de meegegeven branchebeperkingen is in financiële
zin de rek er uit. Eerdere planvoorstellen waren wezenlijk rendabeler dan
dit voorstel, maar binnen de nu door ons voorgestelde kaders is nog een
realistisch plan te ontwikkelen. Met een positief besluit op ons voorstel
toont de gemeente in een stimulerende, ondersteunende en sturende rol
datzij het beste voor heeft met FC Dordrecht. Zij maakt een nieuw en up to
date stadion mogelijk waarin de club hard kan werken aan de kwaliteit van
het voetbal en alle activiteiten daar omheen tenrijl het aanvullende
programma de aantrekkingskracht van Dordrecht als winkelstad zal
versterken. Bij een negatief besluit op ons planvoorstel is FC Dordrecht
terug bij af.
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