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Time Out Momentje

1.

Commotie ontstaat vaker met dit soort projecten;

2.

Er is een college besluit genomen over een haalbaarheidsonderzoek en niet over een afgesloten
project. Integendeel!

3.

Onze opdracht was om te denken vanuit een maatschappelijke concept;

4.

Ons kader voor het financieringsmodel was via Maatschappelijk Financieren;

5.

17 - 20 miljoen is de potentie van het project. Ingegeven door verschillende geïnteresseerde
huurders;

6.

Een vervolg fase zou e.e.a. concreter moeten maken;

7.

(Een bepaalde mate van) regie en financiering vanuit de gemeente Dordrecht is hierbij gewenst
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1. OPDRACHT HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Hoe is de revitalisering van Sportpark Krommedijk haalbaar?
(op een toekomstbestendige en duurzame wijze, waarbij de uitstraling van topsport, het groene en open karakter
van een recreatiegebied, de maatschappelijk en sociale waarde van de breedtesport en de activiteiten van alle
gebruikers op het sportpark worden bestendigd, uitgebouwd en gemoderniseerd)
Randvoorwaarden
• Het coalitieakkoord;
• ‘De bal ligt bij FC Dordrecht’;
• Geen bijdrage of garantstelling;
• € 1,7 miljoen reservering infra;
• € 0,8 miljoen inhuizen OMC;
• Draagvlak sportverenigingen;
• Bestemmingsplan en Nota
Garantstellingen en Leningen.

Ingeslagen Route
• Volgens de systematiek
Maatschappelijk Financieren;
• Maatschappelijke insteek zoals
gezondheid, (jeugd-) zorg en
sport als middel.
• Toekomstvisie Sportparken

Thema’s
• Talentontwikkeling;
• Leer-/werkomgeving;
• Gezondheid;
• Duurzaamheid/innovatie.

2. UITKOMSTEN ONDERZOEK

• “Wat gevraagd wordt kan niet”.
Binnen de gestelde randvoorwaarden en het coalitieakkoord is revitalisering
van het sportpark met stadionontwikkeling niet mogelijk;
• De mogelijkheden van BVO FC Dordrecht zijn zeer beperkt:
o Geen eigen middelen om te financieren;
o Structuurvisie en bestemmingsplan geeft weinig ruimte voor
grootschalige commerciële ontwikkelingen;
o Ook met de systematiek Maatschappelijk Financieren is een
garantstelling vanuit de gemeente noodzakelijk.
•

De verenigingen ondersteunen de stadionontwikkeling op Krommedijk,
mits dit samen gaat met een revitalisering van het gehele sportpark
(herverdeling velden) en ze de eigen identiteit behouden, met uitzicht op
de eigen hoofdvelden.

3. NUL-SCENARIO

•

Revitalisering van het sportpark zonder
stadionontwikkeling en daarmee aansluiting zoeken
bij ontwikkelingen als de Dordtwijkzone;

•

Inhuizen FC Dordrecht amateurs in het stadion kan
niet gerealiseerd worden (€ 0,8 miljoen toegezegd);

•

Budget voor aanpakken infrastructuur ten gunste
van stadionontwikkeling moet aangehouden
worden (€ 1,7 miljoen toegezegd);

•

Einde betaald voetbal voor Dordrecht op termijn is
een realistischer scenario;

•

Geen oplossing voor de verouderde opstallen van
de verenigingen op het Sportpark.

4. KANSEN SPORTPARK KROMMEDIJK

•

Uitgebreid traject in gang gezet door de gemeente;

•

Animo vanuit (commerciële/maatschappelijke) organisaties;

•

Mogelijkheid om de opstallen op het sportpark te vervangen door een
geïntegreerde sportaccommodatie;

•

Exploitatie gebouw sluitend door huurinkomsten private partijen;

•

Maatschappelijke ontwikkeling, met sport als middel;

•

Ontwikkeling van een toekomstbestendig sportpark: duurzaam, sociaal
veilig, levendig, toegankelijk en open;

•

Grotere zekerheid van behoud betaald voetbal voor de stad met
verbeterde uitstraling;

•

Potentie om vanuit de methodiek Maatschappelijk Financieren
ca. €17-20 miljoen investeringsgeld te realiseren.

5. MOGELIJK ONTWIKKELSCENARIO

•

Geïntegreerde accommodatie op huidige
locatie stadion;

•

Eigen accommodaties breedtesport grenzend
aan hoofdvelden (locatie The Hawks nader te
bepalen);

•

Positieve exploitatie van het gebouw;

•

Open, veilig en bereikbaar sportpark;

•

Herverdeling en optimaliseren sportvelden.
(Financiering sportvelden is aparte opgave);

•

Vernieuwing van verouderde gebouwen.
(Financiering sloopkosten is aparte opgave).

5. ONTWIKKELSCENARIO GEBOUW (EXPLOITATIE)

Positieve exploitatie van gebouw op basis van:
• Huidige gesprekspartners en potentiele deelnemers in
de geïntegreerde accommodatie;
• Doorrekening huuropbrengsten, kapitaallasten en
onderhoudskosten van het gebouw;
• Indicatie positieve exploitatie van 144.000 euro op het
gebouw (exclusief organisatiekosten van de Stichting).

5. ONTWIKKELSCENARIO GEBOUW (ORGANISATIE)

• Stichting wordt eigenaar en verhuurder van het
gebouw. Tevens erfpachtnemer van de grond;
• Kredietverlener geeft lening aan de stichting;
• Stichting ontwikkelt gebouw en zoekt exploitant
voor het gebouw;
• Gemeente houdt via de volgende zaken invloed op
de exploitatie van het sportpark:
o tegenover de stichting via recht van erfpacht;
o tegenover de kandidaat kredietverleners via
de gestelde voorwaarden voor het verstrekken
van een lening.

6. AANBEVELINGEN

Neem een duidelijk besluit om te gaan voor a) Nul-Scenario vs. b) Ontwikkelscenario verder uitwerken.
Indien wordt gekozen om b) Ontwikkelscenario verder uit te werken, is van belang:
• Formulier de randvoorwaarden met minimalisatie van de gemeentelijke risico’s waarmee een garantstelling
onder voorwaarden kan worden afgegeven;
• Committeer geïnteresseerde huurders z.s.m. met een intentieverklaring en betrek alle stakeholders;
• Mogelijke afwijking op de voorgenomen rolverdeling van de Gemeente zoals genoemd in de Toekomstvisie
Sportparken (velden = gemeente, accommodaties = verenigingen);
• Betreft een relatief grootschalig project in vergelijking met de directe aanleiding (namelijk een nieuw stadion
voor de BVO, en de indirecte aanleiding vanuit de behoefte aan een toekomstbestendig sportpark).

7. VERVOLGSTAPPEN
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.

SPORT- & BELEEFCAMPUS DE BRAAK, HELMOND

Ontstaan door:
• Ambities voor een duurzaam sportklimaat op het sportpark;
• De wens van Scholengemeenschap OMO om te verhuizen naar een
sportieve en contextrijke leeromgeving;
• De behoefte 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. € 55 miljoen (incl. btw)
(waarvan € 30 miljoen voor deel OMO/onderwijs)

Verbinding van de gemeente met de club en het stadion

HELMOND SPORT VANAF VOLGEND SEIZOEN MET HEEL
HELMOND SPORT OP HET SHIRT
Helmond Sport gaat zich inzetten voor sportievere en
vitalere stad

