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Management samenvatting
Dit rapport beschrijft de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de revitalisering van
Sportpark Krommedijk, inclusief stadionontwikkeling voor de betaald voetbalorganisatie (BVO) FC
Dordrecht. Volgend uit eerdere onderzoeken, notities en gesprekken met meerdere werkgroepen
binnen de gemeente Dordrecht is de volgende vraagstelling ontstaan:
‘Hoe is de revitalisering van Sportpark Krommedijk op een toekomstbestendige en duurzame wijze
haalbaar, waarbij de uitstraling van topsport, het groene en open karakter van een recreatiegebied,
de maatschappelijke en sociale waarde van de breedtesport en de activiteiten van alle gebruikers
op het sportpark worden bestendigd, uitgebouwd en gemoderniseerd?’
Louter commerciële ontwikkelingen die in het verleden zijn onderzocht bleken niet haalbaar of niet
wenselijk. Om deze reden heeft de gemeente gevraagd om de haalbaarheid naar de ontwikkeling
van het sportpark nader te onderzoeken vanuit een maatschappelijke insteek.
Belangrijke randvoorwaarden voor het onderzoek zijn dat de ontwikkeling moet passen binnen de
kaders van de Structuurvisie Dordrecht 2040, de Toekomstvisie Sportparken en het
coalitieakkoord. Daarnaast is de goedkeuring vanuit de breedtesport verenigingen van belang.
Uitgangspunt voor de financiële haalbaarheid is de systematiek van maatschappelijk financieren.
Deze methode voorziet in een lening onder gunstige voorwaarden. Voorwaarde hierbij is dat de
voordelen van deze financiering ten gunste dienen te vallen van het sportpark.
In het coalitieakkoord wordt het volgende gezegd over de financiering: “Voor de totstandkoming
van een nieuw stadion ligt de bal bij het bestuur van FC Dordrecht. Daarbij is ons uitgangspunt
dat we geen financiële bijdrage of gemeentegarantie voor een nieuw stadion geven. Wel zijn wij
bereid de omliggende infrastructuur aan te leggen. Het reeds gereserveerde bedrag is hiervoor het
maximum.”
Conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek is dat de revitalisering van Sportpark Krommedijk
inclusief stadionontwikkeling niet mogelijk is binnen de gestelde randvoorwaarden. Dit is geen
verrassing, gezien recente grootschalige sportprojecten in Nederland nagenoeg allemaal zijn
gerealiseerd met financiële ondersteuning vanuit de gemeente en/of landelijke overheid.
In het geval van Sportpark Krommedijk blijkt een volledige financiering uit de particuliere markt
niet haalbaar, aangezien 1) de financiële middelen van FC Dordrecht beperkt zijn, 2) de
Structuurvisie weinig ruimte biedt voor grootschalige commerciële ontwikkelingen, waardoor
particuliere investeerders niet instappen, en 3) omdat voor de systematiek maatschappelijk
financieren een garantstelling vanuit de gemeente noodzakelijk is.
Vervolgens is gekeken welke mogelijkheden er wel zijn binnen de gestelde kaders. Indien uit wordt
gegaan van een negatief besluit over een garantstelling voor de revitalisering van Sportpark
Krommedijk kan gekozen worden voor het ‘Nul-scenario’. Dit scenario gaat uit van een
revitalisering van sportpark zonder stadionontwikkeling. Hierdoor is het inhuizen van FC
Dordrecht amateurs in het stadion, waarvoor circa € 800.000,- is toegezegd, niet realiseerbaar.
Tevens wordt de reservering van € 1,7 miljoen voor de infrastructuur aangehouden, omdat deze
gekoppeld is aan de stadionontwikkeling. Tot slot wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de opstallen op het sportpark te vernieuwen, waaronder het sterk verouderde
stadion. Hiermee wordt het einde van betaald voetbal voor de gemeente Dordrecht een realistisch
scenario.
Mocht de gemeente Dordrecht besluiten om in te stemmen met een garantstelling voor de
revitalisering van Sportpark Krommedijk, dan blijkt uit het onderzoek dat er volop kansen zijn voor
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het sportpark en de stad Dordrecht. Op basis hiervan is een Ontwikkelscenario uitgewerkt waarin
de volgende punten terugkomen en optimaal benut moeten worden:
•

De mogelijkheid om de huidige opstallen op het sportpark te vervangen door een
geïntegreerde accommodatie met stadion, waarin samenwerking wordt gestimuleerd;

•

Er is een groeiend draagvlak vanuit de sportverenigingen voor een revitalisering van het
sportpark met stadion. Er zal daarbij rekening gehouden moeten worden met voorwaarden
die betrekking hebben op hun eigen accommodaties. De betrokkenheid van de verenigingen
is ook in een volgende fase van het project van groot belang;

•

Verhoogde kans op behoud van betaald voetbal voor Dordrecht op de lange termijn;

•

Interesse van meerdere potentiële huurders c.q. particuliere initiatieven, die een sluitende
exploitatie van het sportpark mogelijk maken;

•

De potentie om circa € 17-20 miljoen aan te trekken onder gemeentegarantie;

•

Het realiseren van een maatschappelijke ontwikkeling en een toekomstbestendig sportpark,
dat open en toegankelijk, duurzaam, sociaal veilig en levendig is.

In dit Ontwikkelscenario wordt op de locatie van het huidige stadion een geïntegreerde
accommodatie ontwikkeld, inclusief nieuw stadion en ruimtes voor breedtesport en particuliere
initiatieven. Bij de uitwerking van deze accommodatie wordt rekening gehouden met de
randvoorwaarden vanuit de breedtesport.
De particuliere initiatieven zijn gerelateerd aan sport en/of hebben een maatschappelijke insteek,
waaronder jeugdzorg, kinderopvang, sportschool, onderwijs en short-stay woningen voor
sporters. De aanwezigheid van deze particuliere partijen maakt een positieve exploitatie van de
geïntegreerde accommodatie haalbaar. Deze initiatieven passen binnen het bestemmingsplan en
de Structuurvisie, mits de precieze invulling ervan voldoet aan bepaalde voorwaarden. Hiermee is
rekening gehouden in het onderzoek en dient verder geconcretiseerd te worden in het
vervolgtraject.
Voor de ontwikkeling van deze geïntegreerde accommodatie wordt een stichting voorgesteld. Dit
is een rechtsvorm zonder winstoogmerk, die het sportpark in een breder maatschappelijk
perspectief kan ontwikkelen. De Stichting ontwikkelt hierbij programma’s om sociale
achterstanden in werk, opleiding en gezondheid terug te dringen. De Stichting is daarnaast
kredietnemer en initiatiefnemer voor de ontwikkeling en de exploitatie van de accommodatie.
De totale lening onder gemeentegarantie voor het Ontwikkelscenario is geraamd op € 17,65
miljoen en gaat uit van een geïntegreerde accommodatie. De financieringsstructuur zorgt ervoor
dat de gemeente het functioneren van de Stichting en de exploitatie kan beïnvloeden via
bepalingen uit het erfpachtrecht. Daarnaast kunnen de risico’s voor de gemeente Dordrecht in het
Ontwikkelscenario worden beperkt door het project flexibel en aantrekkelijk te maken voor
(toekomstige) huurders en door bepaalde eisen te stellen aan de garantstelling. Hiermee kan
tevens worden voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met de richtlijnen op staatssteun. Tevens
zijn er veiligheidsmaatregelen ontworpen binnen het financieringsplan voor het geval de Stichting
de jaarlijkse rente en aflossing niet meer kan betalen.
Aanbevolen wordt om op basis van dit haalbaarheidsonderzoek de keuze te maken voor het
hierboven voorgestelde Ontwikkelscenario, waarna deze variant verder dient te worden
uitgewerkt. Daarbij is een akkoord benodigd voor een garantstelling vanuit de gemeente. Aan
deze garantstelling dienen voorwaarden te worden gesteld, zodat gemeentelijke risico’s
worden geminimaliseerd. Een alternatieve keuze is om te kiezen voor het Nul-scenario en deze
verder te laten uitwerken.
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1 Introductie
1.1 Aanleiding
The Stadium Consultancy heeft in samenwerking met Maatschappelijk Financieren de
haalbaarheid onderzocht van de revitalisering van Sportpark Krommedijk, inclusief
stadionontwikkeling. Dit rapport beschrijft de bevindingen van dit haalbaarheidsonderzoek.
De gemeente Dordrecht is bezig met de uitvoering van hun toekomstvisie voor de sportparken
in de stad. De behoefte bestaat om de sportparken en bijbehorende gronden effectiever en
efficiënter te benutten. Deze behoefte komt voort uit onder anderen de groeiopgave van de
stad Dordrecht en de huidige bezetting van de accommodaties en velden. Sportpark
Krommedijk vervult hierin een belangrijke rol vanwege haar omvang, de aanwezigheid van
betaald voetbal, het aantal sportverenigingen en de strategische ligging.
De aanwezigheid van betaald voetbalorganisatie (BVO) FC Dordrecht maakt het sportpark
uniek voor de stad. Topsportuitstraling geeft een bepaalde dynamiek en extra potentie voor
een sportpark. Echter, het stadion van FC Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen
van een modern voetbalstadion. Het biedt onvoldoende comfort en beleving voor de fan. Ook
zijn de mogelijkheden voor het business segment zeer beperkt. Hierdoor wordt FC Dordrecht
geremd in haar (financiële) groei. De vrees bestaat dat het langer uitblijven van een nieuw
stadion de club definitief op achterstand zal zetten ten opzichte van andere clubs in het
betaalde voetbal. Het verdwijnen van betaald voetbal uit Dordrecht wordt daarmee een
realistisch scenario. Deze ontwikkeling zal een groot effect hebben op Sportpark Krommedijk.
Tevergeefs zijn er in het verleden op verschillende locaties in Dordrecht al meerdere –
voornamelijk private – initiatieven geweest om een nieuw stadion van de grond te krijgen. Wat
de huidige mogelijkheid hierin anders maakt is de insteek vanuit een maatschappelijke
meerwaarde. Er is onderzocht of Sportpark Krommedijk vanuit een gezamenlijke behoefte
ontwikkeld kan worden, waarbij de gemeente Dordrecht, de breedtesport en enkele
geïnteresseerde maatschappelijke georiënteerde particuliere initiatieven samen optrekken.
Verbindende thema’s hierin zijn talentontwikkeling, leer- en werkomgeving, gezondheid,
innovatie en duurzaamheid.

1.2 Onderzoeksvraag
De gemeente en FC Dordrecht zijn eind 2018 gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat een
louter commerciële invulling van het stadiongebied niet wenselijk is. Hierna is het accent
verlegd naar een maatschappelijke insteek voor de ontwikkeling van het gehele sportpark.
Daarom is vanuit de gemeente Dordrecht gevraagd om via de systematiek ‘Maatschappelijk
Financieren’ de mogelijkheden voor revitalisering van Sportpark Krommedijk verder te
onderzoeken. Dit dient te gebeuren op een toekomstbestendige en duurzame wijze, waarbij
de stadionontwikkeling wordt meegenomen.
Belangrijke uitgangspunten hiervoor zijn het benutten en optimaliseren van het groene en
open karakter van een recreatiegebied, de uitstraling van topsport en de maatschappelijk en
sociale waarde van zowel de breedtesport als de activiteiten van de andere gebruikers op het
sportpark. Het draagvlak vanuit de breedtesportverenigingen is daarom van groot belang.
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De randvoorwaarden voor het onderzoek zijn dat de ontwikkeling dient te passen binnen het
bestemminsplan, de Nota Garantstellingen & Leningen en het coalitieakkoord. In het
coalitieakkoord is opgenomen dat het initiatief van het project bij FC Dordrecht dient te liggen.
Tevens is benoemd dat er geen financiële bijdrage of garantstelling vanuit de gemeente wordt
gegeven, afgezien van de reeds toegezegde € 1,7 miljoen voor de infrastructuur gerelateerd
aan het stadion (ontsluiting, parkeren en openbare ruimte) en € 0,8 miljoen voor de inhuizing
van OMC in het stadion.
1.3

Huidige situatie en behoeftes

Op Sportpark Krommedijk bevinden zich naast de BVO FC Dordrecht een viertal breedtesport
verenigingen. Dit zijn RCD (voetbal en tennis), DFC (voetbal), FC Dordrecht amateurs (voetbal,
voorheen OMC) en The Hawks (honkbal en softbal). Ook onderwijsinstellingen maken voor
hun bewegingsonderwijs geregeld gebruik van het sportpark.
Het stadion van FC Dordrecht stamt uit 1948 en heeft in het seizoen 1998/99 een grondige
renovatie ondergaan. Sindsdien heeft het stadion een capaciteit van 4.200 zitplaatsen. Vorig
jaar is het kunstgrasveld in het stadion vervangen voor een nieuw natuurgrasveld.
Het sportpark bevat daarnaast twee gezamenlijk kunstgrasvelden en zeven natuurgrasvelden
voor trainingen en wedstrijden van de voetbalverenigingen. Eén van de kunstgrasvelden is
aangelegd bij de komst van OMC naar het sportpark. Bepaalde velden worden gedeeld met
meerdere verenigingen. Daarnaast zijn er vier honk-/softbalvelden en een vijftal tennisbanen.
De accommodaties van de sportverenigingen zijn verspreid over het sportpark. Het beheer en
onderhoud van de velden wordt door de gemeente Dordrecht uitgevoerd. De clubs hebben
allen een eigen clubhuis grenzend aan hun hoofdveld. Zij maken hiervoor jaarlijks een
reservering voor het onderhoud van de accommodaties. De vervanging of renovatie van deze
accommodaties lijkt op dit moment geen noodzaak, maar is op termijn wel wenselijk. De
huidige indeling van het sportpark is hieronder weergegeven.

Figuur 01

De huidige veldindeling van Sportpark Krommedijk
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In de huidige situatie is de grond van het sportpark eigendom van de gemeente. De gebouwen
die erop staan, zoals de kantines en kleedkamers, zijn eigendom van de verenigingen. De
verenigingen betalen huur voor de sportvelden en/of erfpacht over de grond onder de
gebouwen. De gemeente beheert en onderhoudt de velden.
Door de komst van FC Dordrecht amateurs (voorheen OMC) als extra bespeler dient gekeken
te worden naar de huidige veldbezetting. De gesuggereerde overbezetting van de
(trainings)velden resulteert in de wens voor mogelijke herverdeling van de velden en/of de
aanleg van nieuwe (kunstgras)velden. Daartegenover staat dat de bezetting van de honk- en
softbalvelden onderbezet is, kijkende naar het ledenaantal van The Hawks.
1.4

Coalitieakkoord

Een belangrijke randvoorwaarde voor het haalbaarheidsonderzoek komt uit het
coalitieakkoord. Hierin staat beschreven dat: “voor de totstandkoming van een nieuw stadion
de bal ligt bij het bestuur van FC Dordrecht. Daarbij is ons uitgangspunt dat we geen financiële
bijdrage of gemeentegarantie voor een nieuw stadion geven. Wel zijn wij bereid de
omliggende infrastructuur aan te leggen. Het reeds gereserveerde bedrag is hiervoor het
maximum."
1.5

Toekomstvisie Sportparken

De gemeente onderstreept het belang van sport voor de gezondheid van haar inwoners.
Uiteraard spelen de sportparken daarbij een belangrijke rol: zij bieden sportverenigingen
letterlijk de ruimte om hun activiteiten te organiseren.
In de huidige Toekomstvisie Sportparken (2014-2018) staat dat het bij Sportpark Krommedijk
gaat om een groot stadssportpark dat ontwikkeld dient te worden naar een openbaar
recreatiegebied. Nieuwe initiatieven op het sportpark dienen ondersteunend te zijn aan het
groene, recreatieve en sportieve karakter van dit park.
De gemeente ondersteunt sportverenigingen door de sportparken tegen een gesubsidieerd
tarief te verhuren en de velden te beheren en te onderhouden. De jaarlijkse bijdrage vanuit de
gemeente aan de sportparken is substantieel. Tegelijkertijd staat de gemeente de komende
jaren voor een bezuinigingsopgave. Dit vraagt om creatieve oplossingen.
De gemeente draagt in de Toekomstvisie Sportparken de volgende oplossingen aan:
1. Samenwerking van verenigingen door het delen van velden en accommodaties;
2. Het toelaten van functies en voorzieningen die geld opbrengen voor het sportpark;
3. Geld dat vrijkomt door het verkleinen of sluiten van onbenutte sportparken investeren
in de herontwikkeling van andere sportvelden;
4. Natuurgrasvelden worden vervangen voor kunstgrasvelden;
5. Verenigingen gaan meer betalen in ruil voor betere faciliteiten.
Deze punten vormen een belangrijk kader bij dit haalbaarheidsonderzoek.
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1.6 Bestemmingsplan en Structuurvisie
Op de huidige locatie van Sportpark Krommedijk is het bestemmingsplan ‘Reeland’ van kracht.
Dit bestemmingsplan geeft aan dat de gronden de bestemming sport hebben. Uitzonderingen
zijn evenementen en een stadion. Deze mogen alleen gerealiseerd worden op de in het
bestemmingsplan aangegeven locaties. Daarnaast zijn (semi-)commerciële functies
toegestaan, zolang deze zijn gerelateerd aan het groene, recreatieve en sportieve karakter van
het sportpark.
In de Structuurvisie Dordrecht 2040 heeft de locatie aan de Krommedijk het leefmilieu ‘Groen,
Sport en Recreatie’. Hierbinnen vallen onder anderen zaken als parken, sportterreinen,
recreatiegebieden en landelijke zones in de zuidelijke stadsrand. Dit is gericht op recreatie,
maar ook op het behoud van natuur- en landschappelijke waarden.
De gemeente Dordrecht heeft in haar 3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 dit
leefmilieu herbevestigd. Mogelijkheden voor ontwikkeling worden gegeven vanuit de ligging
van het sportpark. Sportpark Krommedijk ligt binnen de grotere groene Dordtwijkzone, een
unieke ecologische zone door Dordrecht. Door in de uitwerking van de plannen de zone beter
te verbinden voor recreatief gebruik met de omliggende groene gebieden, kan de
maatschappelijke waarde van het sportpark voor de omliggende wijken worden verhoogd.
Mogelijkheden worden hierin vooral gezien in de sportieve- en recreatieve dienstverlening
(andere sportverenigingen of een sportschool), cultuur- en ontspanning (health- of
wellnesscentrum of kinderspeelparadijs), lichte bedrijvigheid en ondersteunende horeca.
Hierbij wordt aangesloten bij functies die reeds in of rondom het stadion aanwezig zijn of een
toevoeging kunnen vormen aan het sportpark dat transformeert naar een plek waar mensen
bezig zijn met gezondheid en beweging. Dergelijke functies acht de gemeente inpasbaar
binnen het leefmilieu “Groen en Recreatie” waartoe de locatie van het sportpark Krommedijk
nu behoort.
Tot slot is het verkeersaspect (bereikbaarheid en parkeren) een aandachtspunt. Ook dit zal
meegenomen wordt in de revitalisering van het sportpark, waarbij zoveel mogelijk zal worden
uitgegaan van dubbelgebruik.
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2 Uitkomst onderzoek
2.1 Uitkomst onderzoek
Binnen de gestelde randvoorwaarden van het onderzoek is revitalisering van Sportpark
Krommedijk inclusief stadionontwikkeling niet mogelijk. Het uitgangspunt in het
coalitieakkoord t.a.v. de garantstelling, het bestemmingsplan en de Structuurvisie Dordrecht
2040 geven hiervoor weinig tot geen ruimte.
Daarnaast zijn de financiële mogelijkheden voor BVO FC Dordrecht ontoereikend. Zij
beschikken niet over de eigen middelen om een project van dergelijk omvang te financieren.
Ook krijgen de vanuit FC Dordrecht geïnitieerde marktpartijen weinig ruimte voor
(grootschalige) commerciële ontwikkelingen, zoals detailhandel en horeca. Dit resulteert erin
dat externe financiering moeizaam verloopt.
Uit eerdere pogingen om een nieuw stadion in Dordrecht te realiseren is gebleken dat
stadionontwikkeling vanuit de commerciële markt niet haalbaar is. Landelijk gezien is dit geen
verrassing, aangezien blijkt dat dit soort faciliteiten niet door de BVO’s alleen te dragen zijn.
Nagenoeg alle stadionontwikkelingen in Nederland – ook bij de nationale topclubs – zijn mede
tot stand gekomen of in stand gehouden door publieke investeringen. Veelal worden deze
investeringen vanuit een maatschappelijke insteek verantwoord.
Om deze reden is gekozen om de revitalisering van Sportpark Krommedijk te bekijken vanuit
het maatschappelijke belang voor de stad Dordrecht. Maatschappelijk Financieren is de
systematiek die hiervoor is gebruikt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de revitalisering
van Sportpark Krommedijk niet mogelijk is zonder financiële bijdrage en/of garantstelling
vanuit de gemeente Dordrecht. Wel lijkt het mogelijk een sluitende exploitatie te realiseren
met de potentiele (particuliere) huurders die zich in de haalbaarheidsfase hebben aangediend.
Het haalbaarheidsonderzoek heeft zich vanaf dat moment verder gericht op de vraag op welke
wijze de revitalisering van het sportpark wel haalbaar is, rekening houdend met de geldende
randvoorwaarden en uitgangspunten, maar met een garantstelling vanuit de gemeente.

2.2 Positie breedtesport
De aanwezige breedtesport verenigingen ondersteunen de stadionontwikkeling op het
sportpark. Zij zijn allen voor het behoud en de kwalitatieve verbetering van het stadion. Ook
geven zij aan open te staan voor eventuele samenwerkingen of zelfs mogelijke fusies. De
(over)bezetting van de velden is hiervoor een directe aanleiding, zeker na het intrekken van
OMC (FC Dordrecht amateurs) op het sportpark.
Echter, de verenigingen staan voor hun leden en het behoud van hun eigen identiteit. Zij
hechten grote waarde aan hun eigen accommodaties vanwege uitstraling, eigen “honkgevoel”
en uitzicht op hun hoofdveld. De bouwkundige staat van hun gebouwen geeft op de korte
termijn geen directe aanleiding voor een verbouwing. Voor de langere termijn is het groot
beheer en onderhoud van deze opstallen volledig afhankelijk van de financiële positie van de
betreffende clubs op dat moment. Een nieuwe ontwikkeling is voor de verenigingen
bespreekbaar mits er rekening wordt gehouden met hun identiteit, zij er substantieel beter
van worden en ook betrokken zullen worden in de volgende fases. De uitkomsten van de
vervolgfase zijn bepalend of deze verenigingen meedoen aan een gezamenlijk project.
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2.3 Nul-scenario
Indien de gemeente besluit om geen financiële bijdrage of garantiestelling te verschaffen voor
de revitalisering van Sportpark Krommedijk, is er sprake van een ‘Nul-scenario’.
In dit scenario is er op dit moment enkel sprake van een wens vanuit de breedtesport om een
nieuw kunstgrasveld aan te leggen. Dit is eerder door de gemeente toegezegd om de
overbezetting van de velden op het sportpark aan te pakken, maar financieel nog niet
geregeld. De kosten hiervoor worden geschat op circa een half miljoen euro.
Het inhuizen van FC Dordrecht amateurs in het (nieuwe) stadion van FC Dordrecht kan
hiermee niet gerealiseerd worden. Hiervoor is een bedrag van € 0,8 miljoen toegezegd. De
toegezegde € 1,7 miljoen voor de infrastructuur en bereikbaarheid van het sportpark worden
in het Nul-scenario eveneens ‘aangehouden’, aangezien deze toezegging specifiek is
gekoppeld aan de nieuwe stadionontwikkeling.
De indeling van het sportpark en de accommodaties van DFC, RCD en The Hawks blijven in
dit scenario ongewijzigd. Dit zal betekenen dat de verenigingen op de (middel)lange termijn
alsnog hun accommodaties dienen te vervangen en/of aan te passen vanuit eigen middelen.
Ook is in het Nul-scenario geen stadionontwikkeling opgenomen. De vrees bestaat dat in dat
geval de toekomst van BVO FC Dordrecht in het geding komt. De belangrijkste reden hiervoor
is dat het huidige stadion sterk verouderd en weinig comfort en voorzieningen biedt voor
bezoekers en sponsoren. Hierdoor zijn de commerciële mogelijkheden voor de BVO zeer
beperkt.
Waar andere clubs in het betaalde voetbal veelvuldig investeren in hun stadions, blijft FC
Dordrecht hier de afgelopen twee decennia in achter. Gezien de recente ontwikkelingen in het
betaalde voetbal (zoals de mogelijkheid om te degraderen naar het amateurniveau) is het van
belang dat FC Dordrecht ook in de toekomst kan blijven concurreren met de andere BVO’s. Bij
het uitblijven van een nieuw of vernieuwd stadion bestaat er een zeer realistische kans dat
betaald voetbal voor de stad Dordrecht niet behouden kan blijven.
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3 Kansen en mogelijkheden op Sportpark Krommedijk
Het onderzoek naar de revitaliseringmogelijkheden voor Sportpark Krommedijk heeft ook veel
kansen inzichtelijk gemaakt. De belangrijkste kansen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn:
•
•
•
•
•

Meerdere particuliere partijen hebben zich gemeld om zich als huurder op het
sportpark te willen vestigen;
Maatschappelijke ontwikkeling voert de boventoon, waarbij ook duurzaamheid een
kans is voor de revitalisering van het sportpark;
Een geïntegreerde accommodatie voor alle gebruikers is bespreekbaar;
De kans wordt vergroot om betaald voetbal te behouden voor de stad Dordrecht;
Vanuit de benchmarkstudie is duidelijk dat er bij meerdere gemeenten vergelijkbare
projecten succesvol zijn gerealiseerd.

3.1 Geïnteresseerde particuliere partijen
De aantrekkingskracht van de top- en breedtesport verenigingen samen met de gunstige
ligging van het sportpark heeft de nodige aandacht getrokken van verschillende
maatschappelijke en (semi-) commerciële partijen. Deze partijen worden in het vervolg van
deze notitie aangeduid met ‘particulier initiatieven’. Initiatieven waarmee de afgelopen
maanden is gesproken zijn onder anderen een sportschool, organisaties voor jeugdzorg en
kinderopvang, onderwijsinstellingen en (ontwikkelaars van) short-stay woningen voor
sporters. Hiervan zijn de potentiële partners voor de sportschool, jeugdzorg en kinderopvang
zeer concreet. Daarnaast toont een ontwikkelaar interesse in de maatschappelijke en (semi-)
commerciële ontwikkeling op Krommedijk.
Op grond van de systematiek ‘Maatschappelijk Financieren’ zal – uitgaande van deze
initiatieven – in potentie ca. € 17-20 miljoen investeringsgeld moeten worden aangetrokken
onder gemeentegarantie (hier wordt dieper op ingegaan in hoofdstuk 4).
Tevens kan er op basis van de gecalculeerde huurinkomsten vanuit deze particuliere
initiatieven een sluitende exploitatie worden gerealiseerd. De jaarlijkse kapitaallasten en het
onderhoud van de gebouwen op het sportpark is hiermee gedekt (zie eveneens hoofdstuk 4).
Een verdere verfijning, waarbij ook de beheerkosten van een toekomstige stichting zijn
meegenomen, is benodigd.

3.2 Toekomstbestendige en maatschappelijke ontwikkeling
Doordat de revitalisering van Sportpark Krommedijk is ingestoken vanuit een
maatschappelijke visie, is het mogelijk om een project te realiseren met een hoge
maatschappelijke impact. De huidige gebruikers en de geïnteresseerde particuliere initiatieven
op het sportpark hebben de mogelijkheid elkaar organisatorisch en programmatisch te
versterken. Hiermee kan tevens een (hoge mate aan) synergie in bouwkosten gerealiseerd
worden.
De reikwijdte van deze samenwerkingsmogelijkheden dient in de volgende fase verder
uitgewerkt te worden. De betrokken partijen hebben aangegeven hiervoor open te staan.
Gezondheid (mentaal en fysiek) en bewegen (sporten en recreëren) vormen hierbij de
verbindende termen.
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3.3 Duurzaamheid
Bij de revitalisering van het sportpark is het thema duurzaamheid een kans die een grotere rol
kan spelen tijdens de ontwikkeling. De focus ligt hierbij op de thema's energietransitie,
mobiliteit, circulaire economie en ruimtegebruik. Deze vier punten zullen in de uitwerking van
het ontwikkelscenario nader onderzocht en geconcretiseerd te worden. Hierbij valt te denken
aan zonnecollectoren op het stadiondak, hergebruik van bestaande materialen of bouwdelen,
verbetering van een veilige infrastructuur en gezamenlijk ruimte gebruik.

3.4 Geïntegreerde accommodatie
De aanwezige top- en breedtesport verenigingen hebben aangegeven – onder voorwaarden
– bereid te zijn om samen aan de revitalisering van Sportpark Krommedijk te werken. Hierdoor
is een gecentraliseerde accommodatie waarin functies worden geïntegreerd bespreekbaar
geworden. Indien dit niet realiseerbaar blijkt, zijn er ook mogelijkheden om de gebouwen
verspreid over het sportpark te houden. Dit zal niet ten goede komen van de potentiele
financiële, programmatische en organisatorische voordelen van het project. Tevens spreekt
dit de uitgangspunten van de Toekomstvisie Sportparken tegen.
Met een geïntegreerde accommodatie kan optimaal geprofiteerd worden van dubbelgebruik
van ruimtes en samenwerking tussen gebruikers. Dit bevordert de financiële haalbaarheid van
het project doordat zowel de stichtingskosten als operationele kosten hierdoor afnemen.
Tevens blijft de mogelijkheid bestaan voor alle partijen om bepaalde eigen ruimtes te
realiseren en hiermee hun eigen identiteit te behouden. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat
de clubhuizen van de verenigingen zicht blijven houden op hun eigen hoofdvelden.
De precieze invulling van de geïntegreerde accommodatie dient nader uitgewerkt te worden
in de vorm van een integraal Programma van Eisen voor alle gebruikers met bijbehorend
conceptontwerp.

3.5 Behoud van betaald voetbal voor Dordrecht
In de nieuwe situatie beschikt de het sportpark over een modern en toekomstbestendig
stadion van minimaal 4.000 zitplaatsen. Met het nieuwe stadion maakt de BVO qua veiligheid
en comfort, publieksfaciliteiten en sponsormogelijkheden een flinke stap voorwaarts.
Afgaande op benchmarkgetallen van vergelijkbare recente stadionprojecten kunnen de
inkomsten uit het stadion met tot wel 50% toenemen. Tegelijkertijd blijven de
huisvestingslasten in het nieuwe stadion nagenoeg gelijk. FC Dordrecht heeft hierbij
aangegeven dat zij de voorgestelde jaarlijkse huur voor het stadion kunnen opbrengen.
Daarmee wordt het risicoprofiel van de club verbeterd. Dit resulteert in een grotere zekerheid
van behoud van betaald voetbal voor de stad Dordrecht en daarmee een verlaagd risico voor
de af te geven gemeentegarantie voor (een deel van) de stadionontwikkeling.
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3.6 Landelijke trends en referentieprojecten
Het revitaliseren van sportparken is een landelijke trend. Bijlage 1 toont de resultaten van een
benchmark studie van recente en vergelijkbare projecten. Bijlage 2 van deze notitie betreft
daarnaast een presentatie waarin eveneens wordt ingegaan op recente ontwikkelprojecten
van vergelijkbare sportparken in Nederland.
Onderstaand overzicht geeft drie verschillende projecten weer, die op onderdelen
vergelijkbaar zijn met de situatie in Dordrecht. Daarnaast geven de projecten weer wat er met
een bepaald budget mogelijk is. In alle drie de projecten speelt de gemeente een belangrijke
investerings- en exploitatierol.
In Noordwijk is er op de accommodatie van een topamateurvereniging een tribune
geïntegreerd met twee grote sporthallen. De indoorsporten en de voetbalclub delen de
kantine. Het project is volledig gefinancierd door de gemeente, die tevens het complex
exploiteert.
In Schiedam zijn twee wijken verbonden door een sportcomplex te realiseren op een viaduct.
Voorheen waren deze twee wijken gescheiden door een snelweg. Nu ontmoeten ze elkaar op
het sportcomplex. Op het complex is een sportverzamelgebouw ontstaan, waar alle
gebruikers van profiteren. (Semi-)commerciële en maatschappelijke huurders zorgen voor de
exploitatie.
Sport- en Beleefcampus De Braak in Helmond is vergelijkbaar vanwege de aanwezigheid van
betaald voetbal op een sportpark van de gemeente Helmond. De ambities van de gemeente,
onderwijsinstelling OMO en BVO Helmond Sport zijn in dit project gecombineerd. Tevens zijn
op dit complex ook (semi-)commerciële initiatieven toegelaten voor het verbeteren van de
exploitatie van het project.
Sportparken
Programma

Oppervlakte
Eigendom
Exploitatie
Investering
Tabel 02

Duinwetering
Noordwijk
2 sporthallen,
kantine, tribune
voor VV
Noordwijk,
kleedkamers,
hoofdveld,
businessruimte
8.000 m2
Gemeente
Sportbedrijf
Noordwijk
€ 10-13
miljoen

Willem Alexander
Schiedam
5 voetbalvelden, 2
handbalvelden,
sportverzamelgebouw
met: gedeelde kantine
danszalen, fysio,
atletiekbaan, slagkooi
en kinderopvang
16.000 m2
Gemeente
Stichting Sportpark
Willem Alexander
€ 23,3 miljoen

De Braak
Helmond
8 voetbalvelden, sportverzamelgebouw,
schoolcomplexen, stadion voor Helmond
Sport (max 5.000 stoelen), zorg (fysio
en fitness)
meerdere sporthallen, zwembad
(mogelijk in de toekomst), fiets- en
wandelpaden
8.750 m2
Gemeente en OMO (onderwijs)
(n.t.b.)
€ 25 miljoen (exclusief twee scholen van
OMO ter waarde van € 30 miljoen)

Overzicht met specificaties van vergelijkbare en recente sportparkprojecten in NL
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4 Ontwikkelscenario
4.1 Voorgestelde ontwikkelscenario
In deze paragraaf wordt het voorgestelde ontwikkelscenario voor de revitalisering van
Sportpark Krommedijk beschreven. Deze volgt uit de resultaten van het onderzoek en de
gesprekken die gevoerd zijn met de verschillende stakeholders. Dit ontwikkelscenario gaat uit
van een multifunctioneel sportpark met accommodaties voor voetbal, tennis en honk-/softbal.
Tevens omvat deze ontwikkeling een nieuw stadion voor FC Dordrecht.
Ten behoeve van financiering en exploitatie van het sportpark zullen hier meerdere particuliere
initiatieven – passend binnen de structuurvisie van de gemeente Dordrecht – aan worden
toegevoegd. Deze particuliere initiatieven dragen bij aan een sluitende exploitatie van het
gebouw op het sportpark.
De basis voor deze ontwikkeling is een geïntegreerde accommodatie voor de
sportverenigingen en private partijen, waar ook het stadion van FC Dordrecht onderdeel van
uitmaakt. Deze accommodatie zal gerealiseerd worden op de huidige locatie van het stadion.
Er zullen zowel gezamenlijke ruimtes als eigen ruimtes worden ontwikkeld. Hiermee wordt
ingespeeld op zowel samenwerkingsverbanden als synergie in bouwkosten. De indeling van
het gebouw zal zo vormgegeven worden dat de accommodaties van de breedtesport
verenigingen zullen grenzen aan hun eigen hoofdveld en deze hun eigen identiteit kunnen
behouden. Gezien de locatie en de bezetting van de honk- en softbalvelden, dient de situatie
van The Hawks nog nader te worden onderzocht.

4.2 Ruimtebehoefte
De potentiële gebruikers van het sportpark zullen allen vanuit (semi-)commerciële functies
het groene, recreatieve en sportieve karakter van Sportpark Krommedijk willen benutten
vanuit een geïntegreerde accommodatie. De ruimtebehoefte per gebruiker hiervoor is:
•
•
•

•

•

Nieuwe accommodaties voor de breedtesport (1500m2);
Nieuw stadion voor BVO FC Dordrecht (1667m2 plus tribunes met 4.000 plaatsen);
Jeugdzorg en kinderopvang (1750m2 en 300 m2)
o Jeugdzorg: betreft het overdag huren van een ruimte om het sportieve en
recreatieve karakter van Krommedijk te gebruiken voor het begeleiden van
jeugd/jongeren. Tevens wordt er rondom sportactiviteiten een leer- en
werkomgeving gecreëerd;
o Kinderopvang: het betreft hier een kinderopvang die maximaal gebruik wil
maken van de sportmogelijkheden van Krommedijk. Dit binnen de
milieurandvoorwaarden (risico en veiligheid N3);
Sportschool (1500m2);
o De 3e herziening van de Structuurvisie geeft hier ruimte voor, waarbij en nog
gekeken moet worden naar de parkeermogelijkheden;
Short-stay woningen voor sporters (750m2);
o Het betreft hier periodieke – seizoensgebonden – sportwoningen voor
nationale/regionale talentvolle sporters;
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•

Onderwijs (400m2).
o Het betreft hier de huur van een ruimte waar educatie voor sport en recreatie
wordt gegeven. Denk hierbij aan CIOS, ROC Sport en Bewegen en/of
MBO/HBO-sportmanagement. Deze kans dient nader onderzocht te worden.

Voor bovenstaande geldt dat het verkeerseffect door de toevoeging van bovenstaande
functies nog nader onderzocht dient te worden. Bereikbaarheid en parkeren lijken oplosbaar
vanuit de bestaande parkeermogelijkheden. Hiervoor is nog geen onderzoek gedaan.
Voor de ontwikkeling van het stadion dient nader onderzocht te worden of het mogelijk is de
structuur van de huidige hoofdtribune (oost) te behouden. Dit kan mogelijk een
kostenbesparing opleveren waardoor het wellicht mogelijk is om binnen het gestelde budget
te komen tot de door FC Dordrecht gewenste 5.100 plaatsen. Hiermee wordt alvast
ingespeeld op de mogelijke toekomstige Eredivisie-eisen vanuit de KNVB. Dit volgt uit de
ambitie om een toekomstbestendig stadion te bouwen dat voldoet aan alle nationale eisen.

4.3 Indeling sportpark
Aanpassingen van de (omliggende) infrastructuur worden meegenomen in de ontwikkeling.
Hiervoor is een separaat budget gereserveerd vanuit de gemeente (€ 1,7 miljoen toegezegd).
De discussie over de veldbezetting wordt in voorzien door de aanleg van een nieuw
kunstgrasveld. Daarnaast is de aanname dat één honk-/softbalveld wordt vervangen voor een
voetbalveld. Zie figuur 03 voor een schets van het voorgestelde ontwikkelscenario. De
veldaanpassingen zijn wensen vanuit de breedtesport op basis van bezetting. Dit is financieel
nog niet binnen de gemeentelijke begroting geregeld. Bovendien zal de situatie van de Hawks
moeten worden onderzocht.

Figuur 03

Indeling van het voorgestelde ontwikkelscenario voor Sportpark Krommedijk
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4.4 Keuzevarianties binnen het voorgestelde Ontwikkelscenario
Het voorgestelde Ontwikkelscenario voor Sportpark Krommedijk is enkel mogelijk indien die
gemeente de keuze maakt om garant te staan voor de ontwikkeling. Binnen dit
Ontwikkelscenario zijn een tweetal variaties mogelijk die invloed kunnen hebben op de
financiering en invulling van de revitalisering van het sportpark. Deze variaties hangen samen
met de volgende keuzes:
1. Wel of geen aanvullende particuliere initiatieven toestaan op het sportpark, zoals een
sportschool, onderwijs (sport en/of recreatie gerelateerd) of short-stay appartementen
voor sporters?
2. De accommodaties voor de breedtesport los van het stadion ontwikkelen of geïntegreerde
met het stadiongebouw;
3. Ontwikkelen op de huidige locatie van het stadion of verplaatsen naar een centrale locatie.
Het los ontwikkelen van de accommodaties (keuzevariant 2) is echter geen gewenste
ontwikkeling, aangezien een geïntegreerde accommodatie de meeste voordelen oplevert.
Het verplaatsen van het stadion op een centrale positie op het sportpark (keuzevariant 3) komt
de haalbaarheid van het project eveneens niet ten goede. Ten eerste omdat een dergelijke
verplaatsing niet past binnen het bestaande bestemmingsplan. Ten tweede zullen in deze
variant de bouwkosten aanzienlijk hoger kunnen uitvallen.
Om deze redenen is in het voorgestelde Ontwikkelscenario – zoals geschetst in figuur 03 –
uitgegaan van een geïntegreerde accommodatie op de huidige locatie van het stadion.

4.5 Toelaten van particuliere initiatieven
Keuzevariant 1 heeft betrekking op de eventuele toevoeging van particuliere initiatieven
binnen voor de revitalisering van Sportpark Krommedijk. De gevolgen hiervan zijn als volgt:
•

Voor de invulling van de thema’s breedtesport, topsport, sportschool, jeugdzorg en
kinderopvang bestaat concrete interesse. De mogelijkheden voor short-stay woningen
voor sporters en sport-gerelateerde onderwijsinstellingen dient in een volgende fase
verder onderzocht te worden;

•

Wanneer bepaalde particuliere initiatieven niet gerealiseerd worden, vallen deze kosten
ook weg voor de totale stichtingskosten. Daarmee zal de hoogte van de lening (en
daarmee de gemeentegarantie) lager uitvallen;

•

Aan de andere kant vallen daarmee de financiële voordelen weg van deze partijen voor de
exploitatie van het sportpark. Daarmee is de exploitatie van het sportpark niet meer
sluitend en is een jaarlijkse subsidie benodigd vanuit de gemeente voor de
breedtesportvoorzieningen;

•

In het financieringsplan is ervan uitgegaan dat – van de geraamde € 6,5 miljoen voor het
stadion van FC Dordrecht – particuliere initiatieven € 1,3 miljoen inbrengen. De overige €
5,2 miljoen zal gefinancierd worden vanuit de lening;

•

Deze functies zorgen tevens voor meer synergie in bouwkosten doordat FC Dordrecht
bepaalde ruimtes niet meer zelf hoeft te realiseren. Indien deze thema’s wegvallen zal het
stadiongedeelte mogelijk duurder uitvallen.
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5 Kosten en Financiering ontwikkelscenario
5.1 Stichtingskosten
In tabel 06 zijn de stichtingskosten voor de realisatie van de geïntegreerde accommodatie op
Sportpark Krommedijk aangegeven. Voor het bepalen van deze bedragen is gebruik gemaakt
van kengetallen en een benchmarkstudie voor de stichtingskosten van het stadion met 4.000
tribuneplaatsen.
Mocht het mogelijk blijken om de constructie van de huidige hoofdtribune van het stadion te
handhaven, dan is het voornemen om met deze kostenbesparing extra tribunecapaciteit te
realiseren (5.100 plaatsen naar de ambitie van FC Dordrecht).
In onderstaand overzicht zijn niet de kosten voor de terreininrichting, het plaatsen van nieuwe
velden of de investering voor de infrastructuur in en rondom het sportpark meegenomen. De
gemeentelijke reservering van € 1,7 miljoen voor infrastructuur staat derhalve in de
uitsplitsing, maar is niet meegeteld in het totaalbedrag.
Tevens dient er een mogelijk extra bedrag begroot te worden voor de sloopkosten van de
huidige opstallen en een buffer voor aanloopkosten in het eerste jaar van de exploitatie. Deze
dienen in de vervolgfase - als duidelijk wordt wat voor accommodatie er wordt gerealiseerd in een totale businesscase inzichtelijk te worden gemaakt.
Participant
Breedtesport
Zorg
- Jeugdzorg
- Kinderopvang
Sportschool
Short-stay woningen
Onderwijs
Stadion FC Dordrecht
- Ruimtes
- Tribunes (stoelen)
- Stadion-installaties
Overname opstallen BVO
Infrastructuur
Terreininrichting
Sloopkosten
Buffer aanloopkosten in
eerste jaar exploitatie
TOTALE KOSTEN
Tabel 04

Ruimte
1500 m2

Prijs/m2
€ 2.250

Uitsplitsing

1750 m2
300 m2
1500 m2
750 m2
400 m2

€ 2.250
€ 1.860
€ 1.860
€ 2.250
€ 2.250

€ 3.937.500
€ 557.851

1667 m2 € 1.800
4.000
€ 750
Zie paragraaf 6.5

€ 3.000.600
€ 3.000.000
€ 500.000

Kosten
€ 3.375.000
€ 4.495.351

€ 2.789.256
€ 1.687.500
€ 900.000
€ 6.500.600

€ 1.700.000
n.t.b.

Btw
incl.
incl.
excl.
excl.
incl.
incl.
excl.

€ 700.000
Niet meegenomen
Niet meegenomen
Niet meegenomen
Niet meegenomen

€ 20.447.707

excl.

Stichtingskosten per onderdeel voor de revitalisering van Sportpark Krommedijk
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5.2 Financieringsplan op maatschappelijke basis
Met de gekozen richting om het sportpark op een maatschappelijke wijze te revitaliseren, is
het mogelijk om voor de financiering van het project uit te gaan van de systematiek
‘Maatschappelijk Financieren’. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de voordelen van deze
financieringsmethodiek ten gunste dienen te vallen van het sportpark.
Het voorgestelde ontwikkelscenario voor Sportpark Krommedijk is een geïntegreerde
accommodatie voor breedtesport inclusief stadiongebouw en particuliere initiatieven. Via een
marktconforme huur leveren deze partijen een bijdragen aan het terugdringen van de
exploitatiekosten. Het sportpark en de particuliere initiatieven worden gefinancierd via een
lening onder gemeentegarantie. Uitgangspunt is dat de commerciële huurders een
markconforme huur betalen en de maatschappelijke huurders een maatschappelijk tarief. De
verenigingen betalen een huur gerelateerd aan hun huidige kosten en omvang van gebruikte
m2. Een eventuele huurverhoging in ruil voor betere faciliteiten is hierbij nog niet toegepast.
Voor de financiering van de breedtesportvoorzieningen is in een eerder stadium een bedrag
toegezegd van € 0,8 miljoen vanuit de gemeente voor het inhuizen van FC Dordrecht
amateurs. De overige €2.575.000,- voor de breedtesport dient gefinancierd te worden vanuit
de lening.
Van de geraamde € 6,5 miljoen voor het stadion wordt uitgegaan van een inbreng van € 1,3
miljoen door particuliere initiatieven via de BVO FC Dordrecht. De overige € 5,2 miljoen wordt
gefinancierd vanuit de lening.
De totale lening onder gemeentegarantie voor dit ontwikkelscenario is geraamd op € 17,65
miljoen, waarbij per specifiek onderdeel de btw op de juiste wijze is verwerkt. Onderstaande
tabel 05 toont de financiering per onderdeel.
Participant
Breedtesport
- Lening
- Bijdrage inhuizen FCD
Zorg
Sportschool
Short stay
Onderwijs
Stadion FC Dordrecht
- Eigen bijdrage
- Lening
Overname opstallen BVO
Infrastructuur
Terreininrichting
Sloopkosten
Buffer aanloopkosten in
eerste jaar exploitatie
TOTALE FINANCIERING
Waarvan lening
Tabel 05

Te verschaffen door

Uitsplitsing

Onder gemeentegarantie
Toezegging gemeente
Onder gemeentegarantie
Onder gemeentegarantie
Onder gemeentegarantie
Onder gemeentegarantie

€ 2.575.000
+ € 800.000

Via FC Dordrecht
Onder gemeentegarantie
Door de Stichting
Toezegging gemeente
Gemeente

€ 1.300.000
+ € 5.200.600

Financiering
€ 3.375.000

€ 4.495.351
€ 2.789.256
€ 1.687.500
€ 900.000
€ 6.500.600

€ 1.700.000
n.t.b.

€ 700.000
Niet meegenomen
(separate begroting)
Niet meegenomen
Niet meegenomen
€ 20.447.707
€ 17.647.707

onder gemeentegarantie

Financiering per onderdeel voor de revitalisering van Sportpark Krommedijk
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Toelichting op de tabel
Voor de financiering van het kapitaal (€ 17,65 miljoen) onder gemeentegarantie is gerekend
met een rekenrente van 1,25% rente voor een looptijd van 40 jaar. De geraamde inbreng van
€ 1,3 miljoen vanuit de BVO FC Dordrecht valt niet onder de gemeentegarantie. De initiatieven
voor short-stay appartementen voor sporters en onderwijsvoorzieningen zijn opgenomen in
het financieringsplan in de verwachting dat de belanghebbende partijen hiervoor binnenkort
deze initiatieven bevestigen.

5.3 Financieringsstructuur
Figuur 06 illustreert de financieringsstructuur waarbij de gemeente in twee richtingen een
bepalende positie inneemt. Tegenover de stichting beïnvloedt de gemeente het functioneren
van de Stichting en de exploitatie via bepalingen uit het erfpachtrecht. Tegenover
kredietverleners, waaronder de private partijen die kapitaal inbrengen voor het
stadiongebouw, bepaalt de gemeente de voorwaarden zodat niet in strijd wordt gehandeld
met de richtlijnen op staatssteun. In diezelfde richting zijn financiële veiligheidsmaatregelen
ontworpen indien de stichting in verzuim zou zijn tegenover kredietverleners (rente/aflossing).

Figuur 06

Voorgestelde financieringsstructuur voor revitalisering van Sportpark Krommedijk

Toelichting op de figuur
De Stichting Sportpark Krommedijk is een voorlopige werknaam in dit document. In paragraaf
6.2 is het erfpachtvoorstel uitgewerkt en in paragraaf 6.5 zijn de financiële
veiligheidsmaatregelen toegelicht. De kandidaat kredietverleners zijn landelijke partijen op de
kapitaalmark, waaronder de sectorbanken, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars die
geïnteresseerd zijn in beleggingen in sportparken.
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6 Financieel-juridische kaders
6.1 Organisatievorm en voorgestelde rechtspersoon
Uit overleg met de juridische werkgroep is het advies ontstaan om de ontwikkeling van het
sportpark over te laten aan een stichting. Een stichting is een ideële rechtsvorm, zonder
winstoogmerk die het sportpark in een breder maatschappelijk perspectief kan ontwikkelen.
Andere rechtspersonen zoals vennootschappen en verenigingen zijn ook aan de orde gesteld.
De kenmerken van deze rechtspersonen sluiten niet aan om maatschappelijke initiatieven
risicodragend te ontwikkelen en te exploiteren.
De Stichting is belangenbehartiger voor huurders van het sportpark en voor de gemeente. Zij
bewerkstelligt dat voordelen boven de kosten ten gunste komen van het sportpark. Het
sportpark is openbaar toegankelijk, breed inzetbaar en de ontwikkeling van het sportpark zou
minder afhankelijk kunnen worden van overheidsgeld. De Stichting ontwikkelt of bevordert
hierbij (sport- en recreatie) programma’s om sociale achterstanden in werk, opleiding en
gezondheid terug te dringen. De Stichting is daarnaast kredietnemer en initiatiefnemer voor
de ontwikkeling en de exploitatie van het sportpark. De bestuurssamenstelling van de
Stichting wordt afgestemd op de genoemde taakopvattingen en aan de hand van het
risicoprofiel voor de ontwikkeling en de exploitatie van het sportpark.
Voor de planontwikkeling en de exploitatie handelt de Stichting volgens de Europese
aanbestedingsregels en de uitgangspunten van de gemeente om een werkzame mededinging
tot stand te brengen. De Stichting handelt tevens markconform tegenover particuliere partijen
die voorzieningen huren, indien de gemeente een garantstelling in het vooruitzicht stelt voor
een lening. De voordelen die ontstaan doordat de gemeente garant staat voor de lening aan
particuliere initiatieven mogen niet strijdig zijn met de richtlijnen voor (geoorloofde)
staatsteun.

6.2 Gronduitgifte
De Stichting is een rechtspersoon die via een zakelijk recht de beschikking krijgt over het
sportpark om maatschappelijke taken door te voeren in het Algemeen Belang. In het
voorgestelde ontwikkelscenario wordt de grond van het sportpark in erfpacht uitgegeven aan
de Stichting. Met het vestigen van een erfpachtrecht is de gemeente juridisch eigenaar en is
het publieke belang van het sportpark beschermt tegen speculaties en ongewenste
bezwaring met beperkte rechten (hypotheek).
In het geval van de particuliere initiatieven is het recht van erfpacht een instrument voor de
gemeente om financiële voordelen ten gunste van het sportpark afdwingbaar te maken. Met
het recht van erfpacht kan de gemeente de Stichting tot dit doel dwingen.
Voorafgaand aan de vestiging van het recht van erfpacht, bepaalt de gemeente de
grondwaarde en de canon van de percelen die bestemd zijn voor de realisatie en verhuur van
private initiatieven. De stichting betaalt jaarlijks die canon aan de gemeente. Om te vermijden
dat eventuele verhuurrisico's van private initiatieven worden afgewenteld op de stichting en
de gemeentegarantie, worden langlopende huurovereenkomsten gesloten met private
huurders.
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6.3 Structuren voor ontwikkeling, beheer en exploitatie
Het voorstel is dat de exploitatie van het geïntegreerde gebouw en/of gebouwen, met inbegrip
van de ontwikkeling en verhuur van particuliere initiatieven, risicodragend wordt opgedragen
aan een private exploitant. Juridisch gezien ligt het voor de hand dat de exploitant een
vennootschap is omdat vennootschappen winst-beogende rechtspersonen zijn die financieel
juridisch en organiek zijn ingericht om risicodragend te ondernemen.
De Stichting is initiatiefnemer voor het organiseren van een structuur voor de ontwikkeling,
realisatie en de risicodragende exploitatie. In figuur 07 is de Stichting gepositioneerd als
aanbesteding plichtige opdrachtgever tegenover kandidaat exploitanten voor zowel de
ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van het gebouw(en). Het afdwingen van financiële
voordelen ten gunste van het gebouw(en), zoals in het recht van erfpacht is voorgesteld,
wordt dan één van de gunningsvoorwaarden van de aanbesteding.

Figuur 07

Voorgestelde structuur voor exploitatie van de ontwikkeling op Sportpark Krommedijk

6.4 Exploitatie
Het financieringsplan is zodanig ontworpen dat de exploitatie van het geïntegreerde
gebouw(en) op Sportpark Krommedijk niet afhankelijk is van overheidsgeld. Dit wordt
gerealiseerd door structurele huurinkomsten te genereren via particuliere initiatieven. Het
initiatief om het gebouw niet afhankelijk te maken van overheidsgeld is politiek ingegeven.
Het financiële overzicht van Tabel 08 toont in hoeverre deze initiatieven het gebouw(en) niet
afhankelijk maken van overheidsgeld. Voor marktconforme prijzen zijn lokaal geldende
huurtarieven aangehouden per vierkante meter per jaar en realistische aannames voor
uitgaven aan verzekeringen, OZB en een canon per onderdeel van de geïntegreerde
accommodatie op het sportpark.
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Tabel 08 (voor de leesbaarheid opgedeeld in twee stukken 08a en 08b) maakt overzichtelijk
hoe de opbrengsten zich verhouden met de uitgaven aan kapitaallasten en instandhouding
van de accommodaties op het sportpark, inclusief de eigenaarslasten. Het eindresultaat in
onderstaande tabel is het gemiddelde gerekend over 40 jaar inclusief indexering. De kosten
voor de accommodaties voor de breedtesport verenigingen zijn gemiddeld € 141.545, - per
jaar. De verhuuropbrengsten van gebouwen voor de breedtesport verenigingen zijn
gebaseerd op de huidige huisvestingslasten.
De huuropbrengst uit het stadion voor de BVO FC Dordrecht is vergelijkbaar met de
huisvestinglasten van de laatste 5 jaar. Uitgegaan wordt van een huur van € 325.000, - voor
het eerste jaar. De opbrengsten en kosten zijn geïndexeerd tegen de inflatie met een
percentage van 1,5 % per jaar.
Onderdeel

Partij

Breedtesport
Zorg
Sportschool
Short stay
Onderwijs
Stadion
Totaal

DFC, RCD, FCD ama.
n.t.b.
n.t.b.

Tabel 08a

Onderdeel
Breedtesport
Zorg
Sportschool
Short stay
Onderwijs
Stadion
Totaal
Tabel 08b

Percentage van de
ontwikkeling

Oppervlakte per
onderdeel (m2 vvo)

19%
26%
19%

n.t.b.

15%
21%
100%

BVO FC Dordrecht

1.500
2.050
1.500
750
400

1.667 + tribunes
7.867

Financiële impact op de exploitatie van Sportpark Krommedijk per participant

Huur

Kapitaallasten

Erfpacht
canon

Admin /
verz. / bel.

Onderhoud

Resultaat

€ 47.484 -€ 82.198
€ 333.748 -€ 143.498
€ 244.206 -€ 89.037

-€ 6.105
-€ 8.344
-€ 6.105

-€ 27.625
-€ 37.754
-€ 27.625

-€ 73.102 -€ 141.545
-€ 99.905 +€ 44.246
-€ 73.102 +€ 48.337

€ 164.445

-€ 4.681

-€ 21.179

-€ 56.045

-€ 56

-€ 6.785 -€ 30.700 -€ 81.240
-€ 32.019 -€ 144.883 -€ 383.395

+€ 69.666
+€ 20.648

-€ 82.597

€ 440.927 -€ 252.535
€ 1.230.809 -€ 649.865

Financiële impact op de exploitatie van Sportpark Krommedijk per participant

De grafiek in figuur 09 toont het verloop aan van liquide middelen voor de Stichting over een
periode van 40 jaar. De scherpe daling aan liquide middelen ontstaan door uitgaven aan
groot onderhoud.

19-152-DOR-TSC-RE-05

|

Revitalisering Sportpark Krommedijk

|

© The Stadium Consultancy

23

Figuur 09

Verloop van liquide middelen van de Stichting voor een looptijd van 40 jaar

6.5 Uitleg van de financiële veiligheidsmaatregelen
Het financieringsplan voorziet in enkele financiële veiligheidsmaatregelen om tegemoet te
komen aan de garantievoorwaarden vanuit de politiek voor het opvangen van eventuele
financiële tegenvallers. In het financieringsplan zijn aankoopkosten opgenomen van het
bestaande stadion van € 0,7 miljoen. Die aankoopsom is gebaseerd op de boekwaarde van
het stadion per 31 december 2019. De koopsom wordt door de stichting uitgekeerd aan de
BVO FC Dordrecht in jaarlijkse gelijke delen over 40 jaar, gelijk aan de looptijd van de lening
onder gemeentegarantie. De financiële veiligheidsmaateregel werkt indien een
huurachterstand ontstaat. In dat geval verspeelt de BVO FC Dordrecht die jaarlijkse uitkering.
De achtergrond van deze koopsom houdt verband met de aankoop van het stadion door de
stichting door opzegging van de bestaande huurovereenkomst. De boekwaarde van het
stadion is € 0.7 miljoen op 31 december 2019. Bij een lagere koopsom dan de boekwaarde
ontstaat een onterecht boekverlies voor de BVO FC Dordrecht. Die aankoopsom vormt een
financieel instrument om veiligheidsmaatregelen in te stellen en voorkomt de afwenteling van
een onterecht boekverlies. Deze veiligheidsmaatregel bevordert de betaaldiscipline van de
BVO FC Dordrecht en voorkomt een onterechte benadeling.
Een tweede financiële veiligheidsmaatregel in het financieringsplan is dat, de aanname, van
de inbreng van € 1,3 miljoen via de BVO FC Dordrecht wordt opgenomen als een
achtergestelde lening. De looptijd van die achtergestelde lening is gelijk aan de lening onder
gemeentegarantie. Het rentetarief dat de stichting uitkeert is 3% per jaar en de rente-vasteperiode is 40 jaar. De financiële veiligheidsmaateregel werkt indien een huurachterstand
ontstaat. In die situatie vervalt de uitkering van de stichting tegenover private partijen voor de
jaarlijkse uitkering van rente en aflossing over die € 1,3 miljoen.
Een derde financiële veiligheidsmaatregel voor de stichting ontstaat door de groei van een
financiële buffer. De gemiddelde huurinkomsten van het stadiongebouw, gerekend over 40
jaar, is hoger dan de gemiddelde kosten voor de financiering en instandhouding van het
stadiongebouw. De voordelen boven die kosten vormen een financiële buffer om eventuele
huurachterstanden op te vangen.
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7 Risicoanalyse
Risicoanalyse
M.b.t. het
voorgestelde
ontwikkelscenario en
financieringsplan

M.b.t. de
exploitatie van
het sportpark

M.b.t. externe
ontwikkelingen

Mogelijk risico
Ruimtelijke synergie door
dubbelgebruik valt lager
uit.
Breedtesportverenigingen
wensen niet in te trekken
in de geïntegreerde
accommodatie

Impact
Hogere bouwkosten
door de behoefte aan
meer ruimtes.
Minder ruimtelijke
synergie mogelijk.

Eigen bijdrage FC
Dordrecht wordt niet
gehaald.

Financiële haalbaarheid
van het project loopt
terug.

Extra kosten voor
infrastructuur, terrein en
sloop

Financiële haalbaarheid
loopt terug

Particuliere initiatieven
stappen uit het project.

Financiële haalbaarheid
van het project loopt
terug.

Breedtesportverenigingen
geven aan een te kort aan
velden te ervaren.
Faillissement BVO FC
Dordrecht.

Groeistagnatie bij de
verenigingen en
ontevreden huurders.
Missen van
huurinkomsten op
Sportpark Krommedijk.

Bouwkosten stijgen i.v.m.
economische
ontwikkelingen.

Mogelijke stijging in
stichtingskosten en
lening onder
gemeentegarantie.
Mogelijke degradatie
van FC Dordrecht uit
het betaalde voetbal.
Lagere inkomsten en
mogelijk niet kunnen
betalen van de
stadionhuur.

KNVB “Opencompetitie”
met promotie-degradatie
tussen amateurs en
betaald voetbal.
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Beheersmaatregel
Ruimtelijk PvE
optimaliseren i.s.m.
stakeholders.
Accommodaties kunnen
elders los op het
sportpark gerealiseerd
worden zonder (hoge)
extra kosten.
Garantie van FC
Dordrecht juridisch
zeker stellen.
Activeren gereserveerde
€ 1,7 miljoen voor infra
en kosten meenemen in
businesscase volgende
fase
Aantrekkelijkheid project
vergroten en flexibel
maken voor potentiele
nieuwe huurders.
Nieuw veldenplan
ontwikkelen i.s.m.
sportverenigingen.
Veiligheidsmaatregelen
binnen het
financieringsplan. Buffer
van € 2 miljoen
(achtergestelde lening)
vervalt deels als huur
niet wordt betaald.
Tevens kan dit deels
worden opgevangen in
de huurinkomsten uit de
particuliere initiatieven.
Aanbestedingstraject.
Indexering op basis van
stichtingskosten.
Veiligheidsmaatregelen
binnen het
financieringsplan. Buffer
van € 2 miljoen
(achtergestelde lening)
vervalt deels als huur
niet wordt betaald.
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8 Conclusies en aanbevelingen
8.1 Conclusies
De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden uit het haalbaarheidsonderzoek
voor de revitalisering van Sportpark Krommedijk zijn:
•

De revitalisatie van Sportpark Krommedijk is kansrijk, vanwege de behoeftes vanuit
zowel de breedtesport als de BVO FC Dordrecht en de maatschappelijk kansen die deze
ontwikkeling met zich meebrengt;

•

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een revitalisering van Sportpark Krommedijk,
zowel met als zonder stadionontwikkeling, niet mogelijk is zonder gemeentegarantie;

•

Wel is het mogelijk om een positieve exploitatie te realiseren voor de geïntegreerde
accommodatie op het sportpark, door het toelaten van particuliere initiatieven;

•

In dat geval kan gekozen worden voor een financieringsplan op maatschappelijke basis,
waarbij onder gunstige voorwaarden geleend kan worden (met gemeentegarantie);

•

Voorkomend uit de vraag om het sportpark in een breder maatschappelijk perspectief te
ontwikkelen en te exploiteren sluit een stichting als ideële rechtsvorm hier het beste bij
aan;

•

Er zijn reeds meerdere particuliere partijen die hebben aangegeven zich te willen
vestigen op Sportpark Krommedijk, met als voorwaarde dat de stadionontwikkeling
onderdeel zal uitmaken van de revitalisering;

•

Het toelaten van particuliere initiatieven op het sportpark heeft tot gevolg dat de
exploitatie voordeliger zal uitvallen. Tevens zorgen de particuliere partijen voor een
financiële inbreng van € 1,3 miljoen voor het stadiongedeelte van BVO FC Dordrecht;

•

Het realiseren van een geïntegreerde accommodatie van een centrale positie op het
sportpark vergt een wijziging in het bestemmingsplan en is niet haalbaar;

•

Indien geen akkoord wordt gegeven op een garantie vanuit de gemeente voor de
sportparkontwikkeling, inclusief stadion, kan gekozen worden voor het Nul-scenario. Dit
scenario gaat uit van een revitalisering van sportpark zonder stadionontwikkeling.
Hierdoor is het inhuizen van FC Dordrecht amateurs in het stadion niet realiseerbaar.
Tevens wordt de reservering voor de infrastructuur aangehouden, omdat deze gekoppeld
is aan de stadionontwikkeling. Tot slot wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de opstallen op het sportpark te vernieuwen, waaronder het sterk
verouderde stadion. Hiermee wordt het einde van betaald voetbal voor de gemeente
Dordrecht een realistisch scenario.
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8.2 Aanbevelingen
Op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek en de huidige stand van zaken van
het project worden de volgende aanbevelingen gedaan voor het vervolg van het project.
•

Het is aan te bevelen om een duidelijk besluit te nemen om te gaan voor (A) het ‘Nulscenario’ of (B) het voorgestelde Ontwikkelscenario verder uit te werken;

Indien wordt gekozen voor (B) om het voorgestelde ontwikkelscenario verder uit te werken:
•

De gemeente Dordrecht dient akkoord te gaan met een garantstelling onder
voorwaarden, zodat gemeentelijke risico’s worden geminimaliseerd;

•

Laat particuliere initiatieven toe op het sportpark, zodat de markt de mogelijkheid krijgt –
binnen de kaders van het voorgestelde maatschappelijke financieringsmodel – om de
financiële haalbaarheid van de revitalisering van het sportpark te bevorderen. Dit maakt
tevens de ontwikkeling van een nieuw stadion mogelijk;

•

Committeer geïnteresseerde huurders c.q. particuliere partijen door hen op zo kort
mogelijke termijn een intentieverklaring te laten tekenen;

•

Blijf alle stakeholders betrekken bij het project;

•

Mogelijk dient de gemeente hiervoor af te wijken op de voorgenomen rolverdeling zoals
genoemd in de Toekomstvisie Sportparken (beheer en eigendom van de velden bij de
gemeente, accommodaties bij de sportverenigingen);

•

De revitalisering van Sportpark Krommedijk betreft een relatief grootschalig project in
vergelijking met de directe aanleiding (namelijk een nieuw stadion voor de BVO) en
indirecte aanleiding (vanuit de behoefte aan een toekomstbestendig sportpark).

Vervolgstappen bij de uitwerking van het ontwikkelscenario:
•

Stel een projectplan op met concrete faseringen, mijlpalen en vervolgstappen voor de
richting de revitalisering van Sportpark Krommedijk;

•

Stel een gezamenlijk (geïntegreerd) ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van
Eisen (PvE) op voor de revitalisatie van Sportpark Krommedijk, waarbij de gebruikers van
het sportpark worden betrokken. Het PvE kan vervolgens vertaald worden naar een
conceptontwerp;

•

Stel een uitgewerkte business case met financieringsmodel op, gebaseerd op het
uitgewerkte PvE.

•

De precieze herindeling en toewijzing van de (trainings)velden dient in overleg met de
breedtesportverenigingen nader uitgewerkt te worden;

•

Op welke wijze de voorgenomen samenwerkingen, dubbelgebruik en synergie in
bouwkosten gerealiseerd en geoptimaliseerd kunnen dient onderdeel te worden van de
ontwerpopgave.
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BIJLAGE 1

Benchmarkstudie sportparken

Het revitaliseren van sportparken is een landelijke trend. Oorzaak hiervoor is de veranderende
maatschappij waarin vergrijzing, digitalisering, individualisering en verduurzaming een
belangrijke rol spelen. Dit resulteert in een veranderende sport- en belevingsvraag.
De terugloop van vrijwilligers, leden en kantine-/sponsorinkomsten zorgen ervoor dat veel
sportverenigingen meer gaan samenwerken. Daarnaast verandert de maatschappelijke
sportvraag met een verschuiving van teamverband naar individueel sporten. Steeds meer
sportverenigingen zien in dat ze het beste om kunnen gaan met deze veranderingen door de
samenwerking op te zoeken in plaats van met elkaar te concurreren.
Als gevolg hiervan worden er landelijk op steeds meer sportparken ‘sportverzamelgebouwen’
gerealiseerd, waarin faciliteiten als kleedkamers, kantines, sportzalen en andere faciliteiten
worden gedeeld met meerdere verenigingen en verschillende type sporten.
Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar de revitalisering van Sportpark Krommedijk is
een benchmarkstudie uitgevoerd naar recente sportparkprojecten elders in het land. Alle drie
de sportparken hebben vergelijkbare vraagstukken die van toepassing zijn op dit project.

8.2.1 Sportpark Duinwetering, Noordwijk
In Noordwijk betrof het een project waarbij een verouderde en afgeschreven sporthal, een
nieuwe sporthal, een verouderd clubhuis en een onveilige oude tribune met elkaar zijn
gecombineerd. Het resultaat is dat op het sportpark van VV Noordwijk (Tweede Divisie) nu
ook de indoorsport (incl. onderwijs) plaats vindt, waardoor er een nieuwe gedeelde
horecafaciliteit en een tribune gecombineerd konden worden. Het sportpark werd daardoor
multifunctioneler en de grond effectiever en efficiënter ingezet en gebruikt.

Figuur A

Sportpark Duinwetering, Noordwijk

8.2.2 Sportpark Willem-Alexander, Schiedam
In Schiedam zocht men naar de verbinding tussen twee woongebieden. De snelweg A4
vormde een barrière. Door een recreatiepark in combinatie met een sportcomplex op de tunnel
van de A4 te bouwen, is er een verbinding tussen de beide woonkernen gecreëerd. Vanuit
beide gebieden sporten en recreëren gezinnen in Sportpark Willem-Alexander.
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Het sportverzamelgebouw op het sportpark is een gecombineerde faciliteit van meerdere
sportclubs. Voetbal, handbal, atletiek, cricket, honkbal en dans in Schiedam delen
verschillende faciliteiten.

Figuur B

Sportpark Willem-Alexander, Schiedam

8.2.3 Sport- en Beleefcampus De Braak, Helmond
Tenslotte is Sport- en beleefcampus De Braak een vergelijkbare casus met die van Dordrecht.
De casus is bovenstaand reeds beschreven. Dit project is in juni 2019 aanbesteed.
Voorafgaand aan dit project zijn er ook meerdere projectplannen voor een nieuw stadion
gepresenteerd. De handen kwamen pas op elkaar nadat drie verschillende ambities werden
gecombineerd, en het project vanuit een (groot) stedelijke ontwikkeling werd bekeken.
Hierdoor ontstaat er in Helmond een faciliteit waar veel inwoners vanuit verschillende
doelgroepen profijt van gaan hebben. Een breed gedragen sportpark is het resultaat.

Figuur C

Sport- en Beleefcampus De Braak, Helmond
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THE STADIUM CONSULTANCY
SPORTPARK KROMMEDIJK

6 juni 2019

INHOUD

•

Introductie The Stadium Consultancy

•

Herontwikkeling Sportpark Krommedijk
•

Aanleiding

•

Uitgangspunten

•

Financiering

•

Stand van zaken

•

Integrale benadering

•

Referentieprojecten

•

Ontwikkelscenario’s

•

Vragen en behoeftes per gebruiker

•

Vervolgstappen

INTRODUCTIE

THE STADIUM CONSULTANCY
• Advies- en projectmanagementbureau gespecialiseerd is in de
ontwikkeling en exploitatie van sport- en publieksaccommodaties;
• Gevestigd in Naarden-Vesting;
• Opgericht in 2006 door Ben Veenbrink;
• Nationaal en internationaal werkzaam (+70 stadions en sportcomplexen);
• Kennis van ontwerp en planontwikkeling gecombineerd met ervaring in
exploitatie van sportcomplexen en stadions;
• Schakelen tussen conceptuele kaders en de praktische oplossingen.

ONZE EXPERTISE

WERKWIJZE
Conceptontwikkeling

Wij adviseren en begeleiden gemeentes, clubs, verenigingen en
stichtingen bij de (her)ontwikkeling van hun sportinfrastructuur.

HARDWARE
Gebouw en infrastructuur

Integrale benadering voor de conceptontwikkeling, het ruimtelijk,

Output

functioneel en technisch Programma van Eisen en de business case

Integrale
benadering

(financiering en exploitatie).
Hieruit volgt vervolgens het meest geschikte ontwikkel- en
eigenaarsmodel.

Programma
van Eisen

SOFTWARE
Programma en organisatie

Business
case

PROJECTEN

SPORTACCOMMODATIES
• TopsportZorgCentrum, Groningen
• Sport- & Beleefcampus De Braak, Helmond
• Sportstad Heerenveen
• Sportcentrum Kardinge, Groningen
• Thialf, Heerenveen
VOETBALSTADIONS
• Feyenoord City
• Koning Willem II Stadion
• Goffertstadion N.E.C. Nijmegen
• Adelaarshorst, Go Ahead Eagles, Deventer
• Heracles Stadion, Almelo
• Hitachi Capital Mobility Stadion (Euroborg), Groningen
• Grolsch Veste, FC Twente, Enschede

HERONTWIKKELING SPORTPARK KROMMEDIJK
INTRODUCTIE

SPORTPARK KROMMEDIJK

Aanwezige sportverenigingen:

FC Dordrecht (BVO)

• Prof- en amateurvoetbal

DFC

• Honkbal/softbal
• Tennis
• Biljart
• Sport- en bewegen
Huidige situatie:
• Stadion toe aan vervanging
• Technische staat sportaccommodaties
• Ledenaantallen vs. aantal velden
• Bereikbaarheid en omgeving

RCD
The Hawks

FC Dordrecht (ama)

AANLEIDING

Gemeente Dordrecht heeft de herontwikkeling van sportparken hoog op de
agenda staan.
Met als doel om deze effectiever en efficiënter te kunnen benutten, evenals het
verbeteren van de grondpositie van de gemeente.
Sportakkoord Dordrecht (i.o.) vanuit de behoefte tot verdere samenwerking
binnen bepaalde thema’s.
Daarnaast heeft het stadion van FC Dordrecht zijn beste tijd gehad.
Als onderdeel van de Structuurvisie Dordrecht 2040 (groen-blauwe stad) en
Toekomstvisie Sportpark van de Gemeente Dordrecht is gestart met de
planvorming rondom de herontwikkeling van Sportpark Krommedijk.
Er is lering getrokken uit eerdere ontwikkelprojecten van Sportpark Krommedijk.

UITGANGSPUNTEN

STRUCTUURVISIE DORDRECHT 2040
•

Programma’s die ondersteunend zijn aan de huidige functies:
gezondheid, bewegen, groen en recreatie;

•

Passend in het groene, recreatieve en sportieve kader;

•

Voorbeelden: Sportieve- en recreatieve dienstverlening (andere
sport- verenigingen of een sportschool), cultuur- en ontspanning
(health- of wellnesscentrum of kinderspeelparadijs), lichte
bedrijvigheid en ondersteunende horeca;

•

•

Geen functies zoals een bioscoop, casino, reguliere detailhandel
(supermarkt) acht de gemeente niet wenselijk en inpasbaar op deze
locatie;
Wel commerciële programma’s die een bijdrage leveren aan de
bestaande kwaliteiten van het gebied en daarmee het karakter van
het gebied verder versterken.

UITGANGSPUNTEN

TOEKOMSTVISIE SPORTPARKEN
•

Van gesloten sportparken naar openbare recreatiegebieden;

•

Sport als onderdeel van de wijk;

•

Samenwerking en multifunctionaliteit centraal;

•

Dordrecht profileert zich als sportstad (o.a. grote stadssportparken
en groengebieden);

•

De ruimte op de sportparken wordt optimaal gebruikt;

•

De kosten voor verenigingen en sporters stijgen bij meer en betere
faciliteiten.
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GEBRUIKERS SPORTCAMPUS KROMMEDIJK
INTEGRALE BENADERING

GEZAMENLIJK TOEKOMSTBEELD

•

Breedtesport

•

Topsport

•

(Jeugd) Zorg

•

Onderwijs

•

Wonen

•

Maatschappelijk

•

Commercieel

GEZAMENLIJK DROOMBEELD?

The Stadium By TransStadia, India
Hotel, horeca, tennis, zwembad, winkels

Puskas Academy Stadium, Hungary

St. George’s Park, England National Team
Hotel, horeca, sporthal, zwembad, spa, zorg

BREEDTESPORT

TOPSPORT & TALENTONTWIKKELING

ZORG

ONDERWIJS

WONEN

MAATSCHAPPELIJK

• Gebied als ontmoetingsplek /vindplaats
• Talentontwikkeling voor diverse kwetsbare
groepen, jongeren, kinderen, ouderen
• Sport- en beweegprogramma’s / activiteiten
• Leer- werktrajecten / opleiding

COMMERCIEEL

AANNAMES RUIMTELIJK PROGRAMMA

•

Breedtesport

1500 m2 (voetbal/honkbal)

•

Topsport

2595 m2 (FC Dordrecht)

•

Zorg

300 m2 (kinderopvang)
1850 m2 (jeugdzorg)

Onderwijs

900 m2 (flexibele lesruimtes en werkplekken)

Wonen

750 m2 (short stay)

•

Maatschappelijk

zie zorg / breedtesport

•

Commercieel

1500 m2 (sportschool)

•

500 m2 (horeca)
+/- 10.000 m2

+

REFERENTIEPROJECTEN
SPORTPARKEN IN NEDERLAND

REFERENTIEPROJECTEN

• TopsportZorgCentrum, Groningen
• Sport- & Beleefcampus De Braak, Helmond
• TalentenCampus Oss
• Sportpark Willem-Alexander, Schiedam
• Sportpark Duinwetering, Noordwijk

TopsportZorgCentrum, Groningen

Ontstaan uit de ambitie om:
De selectie en alle jeugdteam van FC Groningen onder te brengen op
hetzelfde sportpark binnen één accommodatie.
Sportpark Corpus den Hoorn bleek hiervoor de uitgelezen locatie,
waar meerdere amateurverenigingen en jeugdteams van FC
Groningen hun trainingsvelden hadden.
Het TopsportZorgCentrum bevat faciliteiten voor:
- Topsport
- High Performance Centre (sport & wetenschap)
- Zorgvoorzieningen
- Horeca
- Kantoren (VNO-NCW)
- Indoor (top)sporthal
Projectbegroting: € 10 miljoen (excl. velden en terreininrichting)

TopsportZorgCentrum, Groningen

TopsportZorgCentrum, Groningen

Sport- & Beleefcampus De Braak, Helmond

Ontstaan door:
• Ambities van de Gemeente Helmond voor een duurzaam
sportklimaat voor de amateurclubs op sportpark De Braak;
• De wens van Scholengemeenschap OMO om te verhuizen naar een
sportieve en contextrijke leeromgeving;
• De behoefte van Helmond Sport voor een nieuw stadion en
trainingsaccommodatie.
De sportcampus bestaat uit:
• 8 voetbalvelden
• Accommodaties voor amateurverenigingen
• Middelbare- en Praktijkschool
• Voetbalstadion (max 5.000 plaatsen)
• Zorgvoorzieningen (fysio en fitness)
• Meerdere sporthallen / beweegboxen
• Indoor zwembad (mogelijk in de toekomst)
• Fiets- en wandelpaden
Projectbegroting: ca. € 25 miljoen, incl. btw
(excl. € 30 miljoen voor deel OMO/onderwijs)

Sport- & Beleefcampus De Braak, Helmond

De plek waar talentontwikkeling, gezondheid, sociale
cohesie en duurzaamheid wordt beleefd en gestimuleerd,
voor nu en voor de toekomst.
Synergie in:
- Programma en gebruik (sport, onderwijs en gezondheid)
- Gebouwopzet
- Clustering

Sport- & Beleefcampus De Braak, Helmond

Talentencampus Oss / Sibeliuspark

Talentencampus Oss bij het Sibeliuspark heeft als ambitie om
onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden.
Daarnaast is getracht de programmatische en
organisatorische synergie van de talentencampus met de
sportfaciliteiten en het stadion te optimaliseren (24/7 open).
Op het terrein bevinden zich o.a.:
- 4 voetbalvelden
- Tennispark
- Sport Expertise Centrum (zwembad, sporthal, fitness)
- Voetbalstadion van TOP Oss (veel gedeeld gebruik)
- ROC / onderwijs (43.000 m2)
- Hotel (55 kamers)
- Restaurant & congresscentrum (gedeeld met stadion)
- Kinderopvang
- Zorgvoorzieningen
- 268 woningen
- 980 parkeerplaatsen
Totale projectbegroting: € 120 miljoen (95% vanuit de markt)

Sportpark Willem-Alexander, Schiedam

Het moderne sportcomplex in Schiedam ligt
bovenop het tunneldak van de rijksweg A4.
Het beschikt over:
- 5 voetbalvelden;
- 2 handbalvelden;
- Sportverzamelgebouw met:
- Gedeelde kantine (voetbal/handbal)
- Danszalen;
- Fysiotherapie;
- Indoor atletiekbaan;
- Slagkooi voor cricket en honkbal;
- Kinderopvang.
Er ligt een parkeergarage ligt onder het sportpark.
Tevens goed te bereiken met fiets en OV (tram).
Oppervlakte: 16.000 m2
Projectbegroting: € 23,3 miljoen (schatting 2016)
(incl. kosten voor 30 jaar instandhouding)

Sportpark Duinwetering, Noordwijk

Sportpark Duinwetering is de nieuwe
accommodatie van vv Noordwijk, waarin een
tweetal (NOC*NSF) sporthallen zijn opgenomen.
Het beschikt over:
- 5 voetbalvelden;
- Tribune met business lounge;
- 2 sporthallen voor:
- Badminton, Korfbal, Handbal, Volleybal,
Hockey, Basketbal, Twirl en Schoolsport
- Sportverzamelgebouw met:
- (Gedeelde) kantine
- Vergaderruimtes
- Horeca
- Kinderopvang
Projectbegroting: € 10-13 miljoen

ONTWIKKELSCENARIOS
& CONSEQUENTIES

GEDEELDE FACILITEITEN

Voorbeelden van programmatische synergie:
Zoals het delen van faciliteiten, met name geschikt bij verschil van piekmomenten
in vraag, bijvoorbeeld in het weekend vs. doordeweeks of overdag vs. ’s avonds.
•
•
•
•
•
•
•
•

Velden
Binnenruimtes / sporthal
Kleedkamers
Behandelkamers
Overlegruimtes / werkplekken
Pauzeruimte / kantine
Entree / receptie / garderobe
Opslag voor (veld)onderhoud

Voorbeeld van organisatorische synergie:
•
•
•
•

Facility Management
(Veld)onderhoud / schoonmaak / servicecontracten
Vrijwilligerswerk / stages
Gezamenlijke overleggroep

LOSSE ACCOMMODATIES

LOSSE ACCOMMODATIES

• Iedere partij heeft hun eigen faciliteiten.
• Er hoeven nauwelijks compromissen gesteld worden.
• Partijen komen weinig met elkaar in aanraking.
• Organisatorische synergie is mogelijk, maar niet optimaal.
• Programmatische synergie is minimaal, beperkt tot
parkeerplaatsen, toegangswegen e.d.
• De financiële synergie is minimaal, wat negatieve gevolgen
heeft voor de haalbaarheid.
• De sociale en maatschappelijke voordelen zijn beperkt.

EIGEN FACILITEITEN TEGEN ELKAAR AAN

• Partijen houden voor een groot deel hun eigen faciliteiten;
• Compromissen zijn beperkt;
• Partijen komen meer met elkaar in aanraking;
• Organisatorische synergie is in potentie hoog;
• Programmatische synergie is mogelijk, maar niet optimaal;
• De financiële synergie is mogelijk, maar niet optimaal, wat
invloed heeft op de haalbaarheid;
• De sociale en maatschappelijke voordelen zijn in potentie hoog.

EEN GEZAMENLIJK GEBOUW

• Partijen delen een groot deel van hun faciliteiten;
• Compromissen zijn hoog;
• Partijen komen automatisch veel met elkaar in aanraking;
• Hierdoor is de organisatorische synergie erg hoog, maar kan
er ook frictie ontstaan en frustraties opleveren;

kleedkamers

kantines/horeca

• Programmatische synergie is zeer hoog;
• De financiële synergie is daarmee ook zeer hoog, wat een
positief gevolg heeft voor de haalbaarheid en exploitatie;
• De sociale en maatschappelijke voordelen zijn in potentie
zeer hoog.
Begane grond

1e verdieping

MEERDERE GEZAMENLIJKE GEBOUWEN

• De partijen met de meeste raakvlakken delen een groot deel van
hun faciliteiten;
• Compromissen zijn beperkt, omdat activiteiten die elkaar snijden
niet noodzakelijk hun faciliteiten hoeven te delen;
• Partijen met veel raakvlakken (in hetzelfde gebouw) komen
automatisch veel met elkaar in aanraking;
• Hierdoor is de organisatorische synergie hoog, en is de kans op
frictie beperkt;
• Programmatische synergie is hoog;
• De financiële synergie is daarmee ook hoog, wat een positief
gevolg heeft voor de haalbaarheid en exploitatie;
• De sociale en maatschappelijke voordelen zijn in potentie zeer
hoog.

SPORTCAMPUS KROMMEDIJK
BEHOEFTES EN VISIE PER GEBRUIKER

BEHOEFTES EN VISIE PER GEBRUIKER

Hoe denken de aanwezige partijen over mogelijkheden en
consequenties op gebied van:
• De herontwikkeling van het sportpark in het algemeen?
• Programmatische samenwerking?
(Wat wel delen, wat misschien en wat absoluut niet)
• Organisatorische samenwerking?
• Ligging en bereikbaarheid van het sportpark?
• Ligging van de faciliteiten binnen het sportpark?
• Eventuele gefaseerde ontwikkeling?

SPORTCAMPUS KROMMEDIJK
VERVOLGTRAJECT

VERVOLGTRAJECT
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Financiering Betaald Voetbal Organisaties BVO
Dordrecht 19 november 2018

Inhoudsopgaaf

Inhoud presentatie
I Algemeen
Een kleine geschiedenis
Enkele wettelijke principes

II Financieringsvoorkeuren
Opheffen van een financieringsblokkade
Steun voor de sportinfrastructuur (AGVV)
Steun aan KMO met kwetsbare werknemers

III financieel specifiek
Proefopstelling
Model staatsteun

Een kleine geschiedenis

Johannes van den Bosch

Het oermodel sinds 1816

Koning Willem I

- Investeringen in het algemeen belang
- Infrastructuur: kanalen, polders, (spoor)wegen
- Armoedebestrijding: onderwijs, zorgvoorzieningen

Dreigend faillissement van de Nederlandse Bank
Twee miljoen gulden aandelenkapitaal Johanna Borski
Winstklem: ‘anti-speculatiebeding op maatschappelijk kapitaal’

Johanna Borski

Een kleine geschiedenis
Johannes van den Bosch

- Het ontstaan van een algemeen belang

Koning Willem I

- Het ontbreken van een bancair systeem
- De ontwikkeling van een rechtsstaat met plichten
De noodzaak van maatschappelijk financieren
- De Rijksoverheid had geen financiële positie
- De economie stagneerde door gebrek aan kredietverlening
- De overheid was niet kapitaalkrachtig om voorzieningen te financieren

Johanna Borski

Een kleine geschiedenis
Private partij en/of overheid

Private partij

Investeren in een algemeen

- Onzekerheid op rendement

belang

- Winstklem op (aandelen)verkoop
- Belemmering van ondernemerschap

zorgvoorzieningen

Betaald Voetbal
breedtesport
Overheid

Ontstaan van een ‘maatschappelijke ruilvoet’

Wettelijke principes
Wettelijke plicht overheid

publieke taken

Maatschappelijk gewenst

- onderwijs
- veiligheid

- sport, cultuur, zorg
- sociale woningbouw

Dienst van Algemeen Economisch Beland

wel DAEB
- breedtesport
- recreatiesport
- wedstrijdsport

(DAEB)

Geen DAEB
- betaalde sport
- sportscholen
- wellness

Economisch haalbaar

tegen kostprijs
- verenigingssport
- met subsidies

winstgevend
- marktwerking
- mededinging

Wettelijke principes

Staatsteun

overheid participeert
- voorkomt achterstanden
- wet markt en overheid

overheid faciliteert
- opheffen van blokkade
- geen marktverstoring
- moet zakelijk handelen

rechtvaardiging staatsteun

voorwaarden
- aankoopkosten
- selectieve belangen

vrijstellingen
- veiligheid
- infrastructuur
- historisch erfgoed

Financieringsmogelijkheden

Opheffen van financieringsblokkades

Opheffen van financieringsblokkades

gemeente
Maatschappelijke ruilvoet

vormen van zekerheden

DAEB (afdw ingbare prestaties)
- toegang KMO tot kapitaalmarkt
- toegankelijk voor de breedtesport
- aanbod aan kwetsbare werknemers

zekerheden
2 richtingen
4 m ethodes
11 uitvoeringen

serviceverhogende voorzieningen
paramedische voorzieningen

bedrijven

revitalisering stadion
directe zekerheden

indirecte zekerheden

3
financiële infrastructuren
- Waarborgfonds Kinderopvang
- Waarborgfonds voor de zorg (Wfz)
- Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Maatschappelijke organisatie

geldlening

1

2
organiek
- Vennootschapsrechtelijk
- Bestuursjuridisch

contractueel
-

zekerheid voor rente en aflossing
zekerheid op de restant hoofdsom
zekerheid op basis van eigendom
zekerheden op basis van subsides

kredietverlener(s)
4
hybride waarborgfondsen
- Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)
- Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Steun voor sportinfrastructuur

Financieringsspoor

Wettellijk Spoor

budgetgebonden
afhankelijk van bedrijfsleven

WMO
geoormerkt geld
bedrijven

service verhogende voorzieningen

para medische voorzieningen

revitalisering stadion
Staatssteunspoor
organisatorische samenwerking
adviesdiensten voor samenwerking
ondersteunende dienst voor samenwerking

steun voor werknemers in achterstandsituaties

Wettelijke spoor
treasury statuut
gemeentewet en Awb
financiële verordening

Financieringsspoor
minimale financieringskosten (rente )
minimaliseren van het gemeeltijke risico
afdwingen van de maatschappelijke ruilvoet

bedrijven
service verhogende voorzieningen

para medische voorzieningen

revitalisering stadion

Staatsteunspoor
voorwaarde scheppende overheid
terugdringen subsidie afhankelijkheid
minder invloed op de exploitatiesubsidie

Financieel specifiek

Proefopstelling model staatsteun

Voorbeeld van verloop geldmiddelen

Voorbeelden van toepassingen
Klimhal Leeuwarden € 8.358.000,-

FC Twente € 32.000.000,Campus Middelsee € 6.445.000,Fort van Venlo € 45.000.000,-

Papendal € 15.000.000,-

Referentieprojecten

Referentieprojecten tot november 2018
totaal gefinancierd € 405.512.000,zorg € 110.015.000,onderwijs € 99.045.000,-

overig € 100.900,000,-

sport € 95.552.000,-

Referentieprojecten betaald Voetbalorganisaties

Procesgang

Processtap III Besluitvorming
Processtap II Meningsvorming
Processtap I Beeldvorming

opbouw van feitenrelaas

weeknummers
maandtelling

documenten

0

1

2

3

4

5

6

circa 2 maanden

1ste college
7

8

9

10

2 á 3 weken

- commissie behandeling
- bestuursjuridische toetsing
- toetsing op politieke aspecten

6 weken
- portefeuille overleg
- 2de college behandeling
- 1ste concept raadsvoorstel

10 weken
- portefeuille overleg
- beeldvorming in college
- ontwerp van een propositie

politieke procesgang

4 weken
- besluitvormende raad
- mandaat aan het college
- vaststellen van modaliteiten

6- 8 weken

collegebesluit

2de college
11

12

13

14

1 maand

15

16

17

18

2 á 3 weken

19

20

21

22

23

24

25

27

28

2 maanden
raadsdocumenten

concepten
- koopovereenkomst
- zakelijke overeenkomst
- huur- gebruiksvereenkomst

- selectie kredietverleners o.b.v. rentepeiling

- concept geldleningsovereenkomst

- uitspraak van Coördinatie Steunpunt Staatssteun

- financieel zakelijke overeenkomsten

29

30

1 maand

31

1 week
financieel memorandum
- besluitvorming
- geldlening
- dossier
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