Dordrecht
Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Gemeentebestuur

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Aan

T 14078

de gemeenteraad

F (078) 770 8080
www.dordrecht.nl

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma
Bijlage(n)
Betreft

3 april 2018
STD/2034801
Economie, Sport en Cultuur
1 (geheim)
raadsinformatie

Contactpersoon

J.M. Leemans
T (078) 770 4724
E jm.leemans@dordrecht.nl

inzake voortgang toekomstvisie sportparken/

verplaatsing verenigingen

Samenvatting

Deze raadsinformatiebrief informeert u over de voortgang van een gezamenlijk
multifunctioneel sportcomplex op de Schenkeldijk door De Paraplu
(V.V. Dubbeldam/TTVD/Movado) en tevens de samenwerking tussen OMC en
FC Dordrecht op de Krommedijk.
Gegevens omtrent kosten en dekking zijn in een bijlage opgenomen, ten aanzien
waarvan het college op 13 maart 2018 geheimhouding heeft opgelegd. Het college
heeft de raad gevraagd deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te
bekrachtigen.
Inleiding

In lijn met de Toekomstvisie Sportparken dient een drietal verenigingen hun
huidige locatie te verlaten. Voor de vierde vereniging V.V. Dubbeldam, is het een
gegeven dat de noodzaak om de huidige locatie te verlaten is vervallen. Echter, een
vertrek van die locatie draagt wel bij aan efficiënt ruimtegebruik op het sportpark
en creëert ruimte voor mogelijke andere ontwikkelingen op Schenkeldijk Noord in
de toekomst. De verenigingen is ruimte en tijd geboden om op zoek te gaan naar
een goed alternatief binnen de voorwaarden vanuit de toekomstvisie. Inmiddels zijn
er twee bijzondere samenwerkingsvormen ontstaan in de vorm van De Paraplu met
als locatie Schenkeldijk en de combinatie van OMC met FC Dordrecht aan de
Krommedijk.
Doelstelling

Infomeren over de voortgang op de Toekomstvisie sportparken in relatie tot de
verplaatsing van vier sportverenigingen in lijn met en binnen de kaders van die
toekomstvisie sportparken.
Stand van zaken/de feiten

1. De Paraplu
In november 2017 is er een principe akkoord bereikt tussen de gemeente en
De Paraplu over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, het ontwerp van het
gebouw en de bijbehorende voorwaarden/het proces.
Het principe akkoord maakte de weg vrij voor vervolgstappen in een traject van
twee parallelle sporen:
1. Het aanpassen van het ontwerp van het gebouw en de infrastructuur van het
sportpark (velden, ontsluiting e.d.).
2. Het voorbereiden van de kredietaanvraag.
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Samen met De Paraplu waren we ons er van bewust dat het traject forse
uitdagingen zou kennen op bouwkundig, financieel, juridisch, organisatorisch en
fiscaal vlak. Een overzicht van de belangrijkste aspecten:
• Het aanpassen van het ontwerp.
• Het berekenen van de nieuwe bouwkosten.
• Het bepalen van de grondpositie.
• Het verkennen van de financieringsmogelijkheden van De Paraplu.
• Het kiezen en oprichten ven een entiteit voor De Paraplu.
• Het anticiperen op de (wijzigende) BTW-regelgeving.
• Het opstellen van een exploitatieraming voor De Paraplu (inclusief
onderhoudsplanning).
In gezamenlijk overleg en na de inbreng van experts op de diverse thema's bleek al
snel dat het traject meer tijd zou vragen dan gedacht. Zo blijkt de keuze voor een
passende entiteit bemoeilijkt te worden door een wijziging in de BTW-regelgeving
met nu nog deels onduidelijke gevolgen. Daarnaast is duidelijk geworden dat door
het ophogen van de gemeentelijke bijdrage tot meer dan 50% van de totale
bouwsom, er een aanbestedingsplicht geldt waaraan De Paraplu moet voldoen.
Inmiddels zijn de nodige stappen gezet. Er ligt een aangepast (voorlopig) ontwerp
van het gebouw en het sportpark inclusief een inhoudelijke onderbouwing en
(eerste) doorrekening van de bouwkosten. Daarnaast zijn inzichten en standpunten
over de entiteit en BTW uitgebreid gewisseld. Na contact met de bank over
financieringsmogelijkheden heeft De Paraplu ook (een eerste) inzicht gegeven in
een meerjarenbegroting voor de drie separate verenigingen.
Een kredietaanvraag aan de raad bevat uiteindelijk (een analyse van) de volgende
onderdelen:
• Ambitie met het gebouw en de samenwerking.
• Definitief ontwerp.
• Definitieve inschatting van de bouwkosten (o.v.v. aanbesteding).
• Meerjaren exploitatieraming.
• Meerjaren onderhoudsplan.
• Hoogte benodigde gemeentelijke garantstelling (voor de lening van De Paraplu).
• Keuze voor een entiteit.
• Betrokkenheid Stichting Waarborgfonds Sport.
• Diverse overeenkomsten (grond, garantstelling, financiering e.d.).
Er is meer tijd nodig en een reële planning (op basis van wat er nu ligt en nog
uitgewerkt moet worden) om te komen tot een gedegen en gedragen
kredietaanvraag. Dit kan niet los worden gezien van de vertaling van de voortgang
naar de (mogelijke) gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
Financiën
Het is de Paraplu niet gelukt om binnen de financiële uitgangspunten behorend bij
het principe akkoord, te komen tot een versoberd plan voor een gezamenlijk
complex passend binnen het beschikbaar gestelde budget. Zij vraagt de gemeente
nu een € 1,0 miljoen hogere bijdrage dan de door de gemeente in het principe
akkoord aangekondigde (al verhoogde) bijdrage van € 2,45 miljoen. Zij vraagt
daarnaast een garantstelling van € 600.000,-, ten opzichte van de maximale
garantstelling van € 1,0 miljoen uit het principe akkoord. Voor verdere toelichting
zie bijlage.
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Er is begrip voor het feit dat bouwkosten gestegen zijn in de tussenliggende periode
maar tegelijkertijd heeft de Paraplu geen invulling kunnen geven aan hun deel van
de overeengekomen taakstelling en blijkt ook dat de verenigingen een lager bedrag
kunnen lenen dan eerder gedacht.
Kanttekeningen
Verantwoording bijdrage
De gevraagde bijdrage (of eigenlijk: de in het principe akkoord aangekondigde
bijdrage) kunnen we maar heel beperkt verantwoorden op basis van
schadeloosstelling. Mede doordat de planontwikkeling Belthurepark geen doorgang
heeft gevonden is de noodzaak voor verhuizing van V.V. Dubbeldam en daarmee de
schadeloosstellingverplichting, komen te vervallen. Politiek gezien heeft de wil om
tot een oplossing te komen voor met name V.V. Dubbeldam al geleid tot de
bereidheid een hoger bedrag bij te dragen. Nu wordt nog meer gevraagd. De kans
is reëel dat een dergelijke verantwoording van een hoge bijdrage (later) als
marginale reden wordt gezien met risico's van precedentwerking, buiten
proportionele steun e.d. tot gevolg.
Toekomstige exploitatiesituatie
De meerjarenbegrotingen van de drie separate verenigingen zijn min of meer een
extrapolatie van de huidige situatie. Hier blijkt niet uit dat er wijzigingen optreden/
meerkosten zijn. Terwijl die evident zijn met de kosten van en de zorg voor het
door de verenigingen gekozen gebouw. Een exploitatieraming gezamenlijk van De
Paraplu zal hierover uitsluitsel moeten bieden. Studie van de huidige exploitaties
van de verenigingen leert dat er 'weinig vet op de botten zit' en er geen sprake is
van grote onderhoudsreserveringen of bijzonder eigen vermogen. Er is door
verenigingen niet structureel gereserveerd, terwijl dit wel nodig was en is. Een
dergelijke reservering had enerzijds invulling kunnen geven aan de
overeengekomen taakstelling en had anderzijds, de invulling kunnen zijn van (een
deel van de) toekomstige onderhoudsreservering.
Proces- en afbreukrisico
De tijd verstrijkt en de inzichten/mogelijkheden veranderen. Het vertrouwen in de
gezamenlijkheid lijdt hieronder. Daar staat tegenover dat verwachtingen zijn
gewekt en er energie, tijd en geld gespendeerd zijn. Naast deze gevoeligheden zijn
er belangrijke procesmatige hobbels rond financiering, aanbesteding en
verantwoording.
2. OMC - FC Dordrecht
OMC en FC Dordrecht hebben een (principe-)overeenkomst waarin is afgesproken
dat OMC ruimte krijgt in (de plint van) het te 'vernieuwbouwen' stadion van
FC Dordrecht. Niet alleen is er het voornemen voorzieningen en ruimtes te delen
maar ook wordt er gesproken over het vormen van een amateurtak van
FC Dordrecht (vgl. fusie).
De plannen van FC Dordrecht zijn in ontwikkeling en gaan verder dan alleen een
vernieuwbouw van het stadion maar vormen mogelijk ook een basis voor een
parkbrede ontwikkeling van het gehele sportpark Krommedijk naar een meer
toekomstbestendig sportpark. Vooralsnog wordt er stap voor stap toegewerkt naar
allereerst een haalbaar vernieuwbouwplan.
Over deze ontwikkelingen zal u hierover via een afzonderlijke raadsinformatiebrief
worden ingelicht.
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Omdat met de buurtbewoners is overeengekomen dat OMC per 1 januari 2019 niet
meer op het huidige sportpark (De Corridor) actief kan zijn, hebben OMC en
FC Dordrecht besloten dat OMC zich tijdelijk kan huisvesten in het oude jeugdhonk
van FC Dordrecht op de Krommedijk. Het is de bedoeling dat OMC bij de start van
het seizoen 2018-2019 daar haar intrek neemt. Dit betekent wel dat het jeugdhonk
een opknapbeurt nodig heeft. Een gemeentelijke bijdrage hieraan is toegezegd
alsmede de bereidheid het aan OMC toegezegde kunstgrasveld versneld aan te
leggen. Momenteel wordt er gekeken naar de beste plek en het type infill voor het
kunstgrasveld. Dit gebeurt in samenspraak met de FC, OMC en ook de andere
gebruikers van het sportpark.
Kosten en dekking

Zie geheime bijlage.
Duurzaamheid

Bij de planvorming op beide trajecten wordt in het ontwerp en uitwerking rekening
gehouden met duurzaamheidaspecten.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Op 28 maart heeft de wethouder een overleg met de Paraplu gevoerd naar
aanleiding van de ontstane situatie met als doel gezamenlijk te bekijken welke
vervolgstappen nu nog mogelijk zijn. Dit overleg krijgt een vervolg. Daarbij zullen
wij als gemeente meer regie gaan voeren op de scenario's die wij kansrijk achten.
Dus ook alternatieven wanneer een gezamenlijk complex door alle partijen niet
meer haalbaar wordt geacht.
Bijlagen

1. Geheime bijlage.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.M. van der Kraan
secretaris
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