Stadionontwikkeling
FC Dordrecht
Overzicht van de ontwikkelplannen sinds 2004

Overzicht van de plannen
Jaar

Ontwikkeling

2004-2005

Start initiatieven FC Dordrecht samen met Ballast Nedam

2005-2006

Eerste plannen, locatieonderzoek, locatie Amstelwijck Rotonde

2006

Breed locatieonderzoek met 9 locaties

2007- 2009

Oostpoort wordt voorkeurslocatie, uitwerking

2010

Korte verkenning locatie Amstelwijck Noord

2010-2012

Uitwerking locatie Kassencomplex, provinciale weg

2013

Businesscase FC Dordrecht, nieuwbouw stadion Krommedijk

2015-2017

Toekomstvisie sportparken en plannen verplaatsing OMC

2017-2018

Businesscase FC Dordrecht – Realconomy

2018-2019

Businesscase Maatschappelijk Financieren

Overige relevante besluiten

2012

Garantstelling ter voorkoming faillissement FC Dordrecht (390.000 euro)

2013

Beschikbaar stellen 1,7 miljoen voor infra bij stadionontwikkeling

2015

Toekomstvisie Sportparken

2016

Besluit verhuizing OMC naar Krommedijk
(0,8 miljoen beschikbaar voor verhuizing naar stadionplint)

2005-2006
Amstelwijck-Rotonde
• Multifunctioneel stadion op zichtlocatie
• Goed bereikbaar vanwege snelwegen
• Weinig overlast voor bewoners
• Na onderhandeling met
grondeigenaren en ontwikkelrechten
van VOF Amstelwijck afgewezen als
stadionlocatie
(bron: bidbook 2011)

Hierna: breed locatieonderzoek met 9
verkenningen. Oostpoort krijgt voorkeur.

2008-2009
Oostpoortlocatie
Januari 2008: locatie in beeld
Voorwaarden en beperkingen:
•
FC Dordrecht noch gemeente is
eigenaar van de grond. Afhankelijk
van externe partij HEJA.
•

Gemeente wil niet financieel bijdragen
Het is een private ontwikkeling tussen
FCD, Ballast Nedam en HEJA

•

Aanvankelijk principeakkoord tussen
ontwikkelpartijen
(feb 2009)

•

Ontwikkeling stokt op hoge grondprijs
en onzeker animo leisure-aanbieders

•

Gemeente stelt voorwaarden aan
economisch programma: geen leisure
maar maritieme bedrijvigheid
Bron: bidbook Ballast Nedam 2011

2010
Amstelwijck-Noord
• Korte verkenning door FC Dordrecht en
Ballast Nedam
• Plan voor stadion met diverse
commerciële functies zoals bioscoop,
fastfood, casino, evenementenhal en
ROC.
• Voorwaarde voor de ontwikkeling is
woningbouw op Krommedijk-locatie
• Gemeente heeft twijfels bij financiële
haalbaarheid.
• Plan wordt afgewezen door gemeente
vanwege financiële haalbaarheid en
structuurvisie 2020

Hierna: verkenning locatie Kassencomplex
Bron: AD Dordtenaar januari 2010

2010-2012
Kassencomplex
Stadion met 6.000 zitplaatsen
40.000 m2 commerciële voorzieningen
Voorwaarden gemeente o.a.
• gemeente stelt geen publiek geld
beschikbaar (wel: vergoeding voor
afbraakwaarde opstallen)
• Commerciële voorzieningen slechts
toegestaan wanneer passend in
bestemmingsplan.
• Haalbare ruimtelijke inpassing en
verkeersafwikkeling
Voorwaarde ontwikkelaars o.a.
• herontwikkeling Krommedijk-locatie
(woningbouw) door FC Dordrecht / BN.
Afwijzing vanwege:
• Staatssteun verhindert (deels)
financiering
• Gemeentelijke bijdrage 4 miljoen
• Negatieve businesscase (0,5 miljoen)
• Voor de commerciële voorzieningen
(bioscoop, supermarkt, speelhal, casino)
biedt het bestemmingsplan onvoldoende
ruimte.
• KNVB vindt de plannen van de
ontwikkelaars aan de optimistische kant
en heeft twijfels bij toename bezoekers

Bron: bidbook Ballast Nedam 2011

2013 – 2018 Krommedijk
Diverse plannen, waaronder:
2017-2018
FC Dordrecht - Realconomy
Benodigde investering in
“vernieuwbouw” voor rekening van FC
Dordrecht en Realconomy.
Gemeente investeert 1,7 miljoen in
infrastructurele aanpassingen,
Daarnaast vraagt Realconomy een
belangrijke bijdrage van de gemeente
(bron: Rib april 2018)

December 2018 – oktober 2019
Verkenning FC Dordrecht - gemeente
naar mogelijkheden voor
Maatschappelijk Financieren (MF):
• 17-20 miljoen
• Maatschappelijk programma
als drager van nieuw stadion
op huidige locatie
• Financiering velden en
sloopkosten oude
accommodaties niet meegenomen in onderzoek
• Met MF haalbaar, met
garantstelling door gemeente
• November 2019: college blijft
bij uitgangspunten uit Politiek
Akkoord  geen garantstelling

Bron: Presentatie Sportpark Krommedijk –
The Stadium Consultancy 2019

Rode draad
•

7 plannen op 5 verschillende locaties

• Alle plannen vergen een financiële inspanning van de gemeente
• Alle (commerciële) exploitatie-mogelijkheden voor een stadion vragen
aanpassingen van bestemmingsplannen / structuurvisie
• Standpunt in meerdere college-akkoorden dat er geen financiële bijdrage of
garantstelling aan de BVO verleend wordt
• Nadruk op ontwikkeling sportparken i.r.t. breedtesport

