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Mevr. Nijhof (Beter Voor Dordt)
Dhr. Noels (D66)
Mevr. Rutten-Alberts (PVV)
Mevr. Stevens (PvdA)
Mevr. Stolk (VSP)
Mevr. Striebeck (VSP)
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Portefeuillehouders: wethouder P. Sleeking, wethouder M. Burggraaf, wethouder M.
Stam, wethouder R. van der Linden, wethouder P. Heijkoop
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond. Als iedereen wilt gaan zitten, dan kunnen
we de vergadering openen. Als iedereen dan ook wilt gaan zitten, graag. Dan open ik bij
deze de vergadering en om te beginnen even het verzoek om uzelf via de microfoon
voor te stellen. Beginnend bij mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Margret Stolk, VSP.
Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.
Mevrouw Koene: Irene Koene, Gewoon Dordt.
Mevrouw Van der Ham: Arine van der Ham, CDA.
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De heer Noels: Kevin Noels, D66.
De heer Van Verk: Cor van Verk, PvdA.
Mevrouw Stevens: Inge Stevens, PvdA.
Mevrouw Rutten: Saskia Rutten-Alberts, PVV.
De heer Burakçin: Necdet Burakçin, GroenLinks.
De heer Boersma: Jan-Willem Boersma, ChristenUnie/SGP.
De heer Bosman: Matthijs Bosman, ChristenUnie/SGP.
De heer Den Heijer: Rolin den Heijer, VVD.
De heer Van der Net: John van der Net, VVD.
Mevrouw Nijhof: Loudy Nijhof, Beter voor Dordt.
De heer De Boer: Robert de Boer, Beter voor Dordt.
De voorzitter: Karin Castelijn, ik zit vanavond voor.
De heer Coenen: Daniël Coenen, ik ben commissiegriffier.
De voorzitter: En zojuist is ook nog aangeschoven mevrouw Weerts van het CDA. Dan
starten we met het vaststellen van de agenda. Is de agenda akkoord voor de commissie
zoals die nu voorligt? Ja? Zijn er nog mededelingen? Geen mededelingen.
2. Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 10 december 2019S
De voorzitter: Dan het vaststellen van de besluitenlijst van de adviescommissie 10
december 2019. Kunnen we die vaststellen zoals die hier staat? Dat kan, zie ik.
3. Vragen aan het college
De voorzitter: Vragen aan het college? Ik heb begrepen dat mevrouw Nijhof een aantal
vragen heeft.
Mevrouw Nijhof: Ja, ik heb een drietal vragen en die gaan over het volgende. Er is een
toenemend aantal immigranten die onder de zogenaamde Chavez-regeling
gezinshereniging krijgen. In veel gemeenten zorgt dit voor problemen met betrekking
tot huisvesting, inkomen en dergelijke. In hoeverre heeft Dordrecht hiermee te maken
en zijn hier cijfers over? Legt dit extra druk op de maatschappelijke en gezinsopvang en
andere voorzieningen? Wij zouden heel graag daar een antwoord op willen en ook graag
cijfers willen zien. Vraag 2 is, nou ja, die vraag is eigenlijk al eerder gesteld in eerdere
commissies. Is er inmiddels al zicht op wie de vrouwenopvang gaat beheren? Omdat
Just inmiddels echt helemaal omgevallen is en ontmanteld is. En vraag 3 is, nou ja goed,
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zoals iedereen uit de media heeft gelezen is de Hoenderloo groep gesloten. Dat is een
jeugdinstelling waar, nou ja goed, kinderen gesloten en besloten wonen. Nou, dat zijn
heel kwetsbare kinderen. Mij is inmiddels ter ore gekomen dat daar een aantal kinderen
verblijven uit Dordrecht. Ik zou heel graag willen vragen wat de gemeente en wat de
wethouder in dit geval doet om deze kinderen op een goede behandel en woonplek te
krijgen. Want daar zijn enorme problemen rondom die plaatsing.
De voorzitter: En ik heb begrepen omdat de vragen vandaag binnen zijn gekomen, dat
die ook schriftelijk afgehandeld kunnen worden. Dus die zullen vanavond niet worden
beantwoord.
Mevrouw Nijhof: Wat ik wel heel graag wil vragen is, het is best dat het schriftelijk wordt
afgehandeld, maar de beantwoording zou ik heel graag in de commissie verspreid willen
zien. En wellicht in de volgende commissie op terug willen komen.
De voorzitter: Helder. En dan is inmiddels ook mevrouw Van Benschop nog
aangeschoven.
4. Nieuwe behandelvoorstellen
De voorzitter: Dan komen we bij de nieuwe behandelvoorstellen. Het vaststellen van de
visie opvang kwetsbare groepen. U wordt voorgesteld het raadsvoorstel te bespreken en
hiervoor gerichte politieke vragen af te spreken. En het voorstel is om de visie ter
voorbereiding eerst beeldvormend te agenderen met een ambtelijke toelichting en
sprekersplein. En ook hier specifieke wensen voor aan te geven. Dus in die zin een
procedurevoorstel om eerst beeldvormend en daarna verder te bespreken. Hoe denkt de
commissie daarover? Mevrouw Stevens.
Mevrouw Stevens: Dank u wel, voorzitter. Wat ik mis in deze visie en wat ik ook graag
daarbij toegelicht zou willen hebben is zeg maar over de doorstroom. Ik bedoel, het is
mooi om allerlei opvangplekken te hebben, maar hoe lang kunnen mensen daar
verblijven? Is dat voldoende? En waar gaan ze vervolgens naar toe om te voorkomen
dat je een opstopping krijgt? En dat zie ik in deze nota niet terug, dus dat zou ik graag
mee willen laten nemen.
De voorzitter: Als ik dan even naar het procesvoorstel haal, dan hoor ik daarin: ja, eerst
beeldvormend bespreken. En zijn er wensen als het gaat over wat daar aan bod komt.
En dan is even de vraag op welke wijze we dan de voorbereiding doen, zodat een ieder
die wensen mee kan geven. En dat kan schriftelijk naar de griffier, kan ik me zo
voorstellen, kan ook in handen gegeven worden van de werkgroep commissie. Het is mij
om het even, het is aan u.
Mevrouw …: Voor mijn helderheid, welke werkgroep is dit?
De voorzitter: De commissie sociaal heeft een werkgroep die dit soort zaken nog wel
eens voorbereid voor de commissie. Bestaande uit de heer Van der Net, mevrouw Nijhof
en ikzelf. Mijnheer Boersma.
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De heer Boersma: Nou, dan wil ik vast specifieke wensen daarbij aangeven. We hebben
in het verleden wel eens bijeenkomsten gehad die heel breed uitgingen …
De voorzitter: Mijnheer Boersma, ik wil wel verzoeken of dat dan kort kan, want als we
met elkaar afspreken dat we het voorbereiden, dan ook gelet op de agenda.
De heer Boersma: Ik was net bij mijn eerste komma. Nee, dat we dan wel de tijd nemen
om het voor te bereiden. Dat als we zeg maar mensen uit willen nodigen die in de
praktijk hiermee te maken hebben, dan moeten we die niet een week van te voren
uitnodigen zeg maar.
De voorzitter: Dus dat betekent wat voor de agendering. Maar ook voor het tempo
waarin de wensen kenbaar worden gemaakt. En dan kijk ik de commissie even aan op
welke termijn dat in ieder geval schriftelijk naar de griffie kan en of dat binnen een week
lukt. Ja? Oké, dan wordt het op die manier, en dat de werkgroep hem verder samen met
ambtelijke ondersteuning verder voorbereid. Dan komen we bij vaststellen cultuurnota
‘de kracht van cultuur voor en door iedere Dordtenaar’. En daar is het proces voorstel
eigenlijk hetzelfde. Kan de commissie daar ook mee instemmen? Vervolgens het
vaststellen van het meerjarenbeleidsplan WMO gemeente Dordrecht 2020-2023. Het
vervangt het eerder WMO raadsvoorstel, waarbij de commissie had verzocht om
tekstuele aanpassingen. Aan de inhoud is op zichzelf niks gewijzigd en het voorstel is al
geagendeerd voor bespreking op een nader te bepalen datum. Dus volgens mij hoeven
we hier alleen maar opnieuw vast te stellen dat we het willen bespreken.
Mevrouw …: Voorzitter, het rare daarvan vond ik dat er staat: het voorstel is al
geagendeerd, maar op een nader te bepalen datum. Dus ik vroeg me af of er dan nog
wel of geen datum bekend was.
De voorzitter: Nou, volgens mij komen we zo meteen bij het voorstel voor de
agendering. En dan ga ik er even van uit, ik ken hem niet helemaal uit mijn hoofd, dat
die daar terug komt. Dan het memo en inmiddels ook al een aanvulling daarop die we
vandaag hebben binnen gekregen van wethouder Heijkoop over de beantwoording van
het brief DSB vervolg taakstelling sociaal domein. En aangezien er 15 januari
gereageerd moet worden is het voorstel om daar schriftelijk op te reageren. Kan de
commissie daarmee instemmen? Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik heb toch wel behoefte om dit voorstel te bespreken.
Gezien het belang wat dit voorstel in zich heeft als mede gezien het verleden van deze
voorstellen heb ik behoefte aan bespreking.
De voorzitter: De heer Van der Net.
De heer Van der Net: Voorzitter, ik ondersteun dit verzoek.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Wij ondersteunen dit ook.
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De voorzitter: Mag ik de commissie erop wijzen dat er 6 nodig zijn. Zullen we even
handen opsteken, dat gaat misschien het snelst. Dan hebben we er voldoende. En dan
kan ik me voorstellen dat, maar dan komen we daar zo meteen ook op, dat het
geagendeerd wordt voor de 15e. Vervolgens raadsinformatiebrief over effectmeting
dagopvang Leger des Heils. U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter
kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad. En er staat hier een voorstel bij om
het in ieder geval, nou ja, met elkaar te bespreken of dit in handen van bestuur en
middelen moet worden gegeven, dan wel bij de commissie sociaal blijft. Mevrouw Van
Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Dank u, voorzitter. Ik vind het een apart voorstel, omdat
uiteindelijk de overlast en de veiligheid volgens mij nauw samenhangen met de
inhoudelijke invulling van dat gebied. Dus dat wordt hier besproken, het lijkt mij dat dan
ook veiligheid en overlast bij dat dossier blijven.
De voorzitter: Ik hoor breed consensus dat het in ieder geval hier op de agenda moet
blijven staan. Ik kan me voorstellen dat met de commissie bestuur en middelen wordt
overlegd op welke wijze het mogelijk het ook bij hen aan de orde komt, dan wel op enig
moment gezamenlijk wordt besproken. Raadsinformatiebrief over programmalijn
armoede en gezondheid. Ú wordt voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen. Ik
hoor geen bezwaar. De raadsinformatiebrief over het Dordtse onderwijsvisie, die is al
betrokken bij de themabijeenkomst. Er is verder geen besluit nodig ook, dus ook daar
wordt voorgesteld om die voor kennisgeving aan te nemen. De raadsinformatiebrief over
doordecentralisatie beschermd wonen en opvang. U wordt voorgesteld deze voor
kennisgeving aan te nemen. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, deze brief zou eventueel betrokken kunnen worden bij de
bespreking van opvang. Dus de notitie.
De voorzitter: Dat lijkt me een goed voorstel. Ik hoor breed: mee eens. Het rapport van
de kinderombudsman, ik ben meer dan mijn probleem. Ú wordt voorgesteld het rapport
voor kennisgeving aan te nemen. Dat is het geval. En een brief van de heer Visser over
het besteden van Eneco gelden aan een stadion voor alle Dordtse voetbalverenigingen.
En u wordt voorgesteld de brief in handen te stellen van het college voor beantwoording.
En dat is ook het geval, hoor ik met enige hilariteit.
5. Agenda's 15 en 21 januari 2020
De voorzitter: Dan komen we bij, even doorbladeren hoor, de agendavoorstellen.
Voorstel voor de commissie agenda sociaal, die heb ik hier ook. Dan zou er op 15 januari
een presentatie zijn van de hoofdlijnen van de nota publieke gezondheid. De
Krommedijk, die vandaag informatief is, en dan wordt besproken. En dan zou daar aan
toegevoegd worden de voorstellen voor bezuiniging maatregelen voor de WMO. En dan
hebben we daarmee een denk ik behoorlijk volle agenda. Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Voorzitter, mag ik voorstellen om dan de volgorde in ieder geval om te
draaien?
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De voorzitter: Waar zou u mee willen starten?
Mevrouw Koene: Met de Krommedijk.
De voorzitter: Vervolgens de reactie op de bezuinigingsvoorstellen en tot slot de nota
publieke gezondheid, kan ik me zo voorstellen, omdat de reactie de 17e de deur uit
moet.
Mevrouw Koene: Ja, maar goed, als we dus met de Krommedijk beginnen, dan maakt
het niet uit hoe je de rest erachteraan doet, toch? Wat mij betreft niet.
De voorzitter: Ik hoor enige persoonlijke overwegingen om het in die volgorde te willen
doen. u heeft volkomen gelijk, mevrouw Koene. Dan 21 januari, ook een behoorlijk volle
agenda. De visie opvang beeldvormend, kijk ik de commissie even aan, omdat er net
een oproep werd gedaan om daar voldoende tijd voor uit te trekken voor de
voorbereiding. Dat zou betekenen 2 weken, gaat dat lukken?
De heer Van Verk: Kan je even het voorstel herhalen?
De voorzitter: Voor 21 januari is het voorstel om de visie opvang beeldvormend op de
agenda te zetten. En er werd net een oproep gedaan door een aantal mensen om
voldoende tijd te nemen voor de voorbereiding, ook voor het geval men andere partijen
uit wilt nodigen. Dus de vraag is even, want dan hebben we het over 2 weken, of dat
voldoende is voor de voorbereiding.
De heer Van Verk: Ik denk dat die vraag in de eerste instantie aan je buurman moet
worden gesteld. Of die daar voldoende tijd heeft om deze week nog de mensen uit te
nodigen.
De voorzitter: Dan kijk ik heel even opzij naar mijn twee collega’s, want dat hangt ook
van de werkgroep af en dat hangt van uw eigen tempo af waarin u en aangeeft wat u
graag in die bijeenkomst zou willen zien en mogelijk ook wie u daarbij aan tafel zou
willen hebben. Dus in eerste instantie hangt het vooral van het tempo van de commissie
zelf af. Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, gezien de communicatielijnen die zeg maar het laatste
jaar vanuit de gemeente naar burgeres geweest is, denk ik dat we hier wel even tijd
voor moeten nemen. Want anders krijg je weer op het laatste moment, een week van
tevoren of anderhalve week van tevoren, een uitnodiging. Als je echt met mensen in
gesprek wilt, dan vind ik dat wel heel kort worden.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, ik zou het bijzonder, ik noem even het woord onzorgvuldig,
vinden als we dit gewoon laten we zeggen in een rap tempo afraffelen. Wij moeten ook
dan bij elkaar komen, zeg maar. Dus ik zou toch willen vragen om dat naar voren te
zetten. Doorschuiven graag.
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De voorzitter: Dan wordt het op zijn vroegst begin februari.
Mevrouw Nijhof: Dan is dat maar zo.
De voorzitter: Helder. Dan komen we bij het raadsvoorstel WMO beleid waar we het net
over hadden, is reeds geagendeerd voor 21 januari. Dan de zienswijze regionale visie
sociaal domein, waarbij ik de commissie er ook nog aan wil herinneren dat wij hadden
afgesproken dat voor het einde van het reces daar een ieder op zou reageren en ik
begrepen heb dat er pas twee reacties binnen zijn. Dus voor de partijen die daar nog
input voor willen leveren de oproep om dat in ieder geval deze week nog te doen. en
vervolgens nog een agendadeel nieuwe behandelvoorstellen. Dus dat is op zich nog een
redelijk te overzien agenda, waar volgens mij op dit moment nog geen andere zaken bij
komen. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: We hebben natuurlijk op die 15e gewoon ook best wel een volle
agenda. En nu de visie opvang vervalt zeg maar, die naar voren gaat, is het dan niet
mogelijk om die presentatie hoofdlijnen nota publieke gezondheid naar de 21e te zetten?
Vraag ik mij af. Of FC Dordt, een van de twee. Maar ik zou eerder kiezen voor de 21e,
laten we zeggen, de nota.
De voorzitter: Wat ik mij ook voor kan stellen, wij hebben vanavond behoorlijk wat
sprekers en behoorlijk wat informatie. Dus wellicht heeft u er behoefte aan om aan het
eind van de avond nog even vast te stellen of FC Dordt volgende week kan of dat er de
voorkeur aan is om die door te schuiven, dus dat we op dat moment even kijken wat de
definitieve agenda setting wordt. Doen we dat zo. Tot zover de agenda.
6. Overzicht stand van zaken Moties
De voorzitter: Dan komen we bij het overzicht stand van zaken van de moties. Zijn daar
nog vragen of opmerkingen over? Nee.
7. Overzicht stand van zaken Toezeggingen
De voorzitter: Het zelfde voor de stand van zaken toezeggingen? Ook geen vragen,
opmerkingen, wijzigingen. Dan zijn we voor dit deel aan het einde van dit stukje agenda
gekomen. En aangezien we met andere partijen hebben afgesproken starten we om half
9. Dus we schorsen de vergadering tot half 9. Dames en heren, dat waren deze 7
minuten. Dus dan wil ik de vergadering weer openen. Dan wil ik beginnen met iedereen
weer heel hartelijk welkom te heten, niet dat het iemand is ontgaan dat u er bent. Even
heel praktisch voor alle mensen die staan. Het gaat hier ook heel warm worden, vrees
ik. Voor diegenen die dat willen, er is buiten ook een scherm waarop u alles kunt volgen.
U bent van harte welkom om te blijven staan, maar als u liever hier buiten gaat staan,
dan kan dat ook. Wel gelieve niet al te veel in en uit te lopen tijdens de vergadering.
Maar goed, u heeft de mogelijkheid om buiten te gaan staan. Welkom iedereen.
8. Agenda verdiepingsbijeenkomst
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De voorzitter: Even in het kort wat het doel is van de bijeenkomst van vanavond. Die is
bedoeld om de hier aanwezige raadsleden, de commissie sociaal, te voorzien van
informatie. En het daadwerkelijke debat vindt plaats op 15 januari of 21 januari, dat
moeten we aan het eind van de vergadering nog even bepalen op basis van de
informatie die we hebben .Maar dat betekent dat u vanavond geen standpunten zult
horen van de verschillende fracties, maar wel een aantal insprekers en deskundigen aan
het woord zullen zijn die wij vragen kunnen stellen. We hebben drie blokken. En dat
betekent een stukje toelichting op de aanleiding en de historie, enkele sprekers die hier
ook al aan tafel zitten, die zowel de plannen als de mogelijkheden en de alternatieven
met betrekking tot financiering toe zullen lichten. En een aantal insprekers. De
insprekers waren oorspronkelijk aan het eind van de avond gepland, maar dan vertel ik
er meteen bij dat dat in de planning pas na half 11 is. Dus wij hebben net met een
aantal insprekers al overlegd om die naar voren te halen. En dan kijk ik even de andere
insprekers aan of dat voor hen ook oké is, is dat we starten met jullie. Is dat oké? Dan
gaan we daar zo meteen mee beginnen. Even een paar praktische zaken. Fijn dat er zo
veel belangstelling is. Nou ja, we hebben net al gezien en gehoord, het is een onderwerp
wat u heel nauw aan het hart ligt. Ik wil u toch vragen om ons te helpen om de
vergadering te kunnen voeren en alle informatie die er is tot ons te nemen. Dus u wordt
vriendelijk verzocht om vanaf de publieke tribune niet te reageren, ook niet met
instemming of ontstemming. Want nou ja, des te beter kunnen wij iedereen horen die
hier komt om te spreken. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, voordat we gaan beginnen wil ik in ieder geval FC Dordrecht
van harte welkom heten met alle supporters. Ik denk dat we een mooie opkomst
hebben. Maar ik wil ook even iets anders toelichten. Wij hebben de keer dat we dit op de
agenda hebben gezet, hebben we expliciet aangegeven dat niet alleen FC Dordrecht
uitgenodigd zou worden, maar ook de overige bewoners van de Krommedijk. En ik heb
daar al contact over gehad met de griffie. De griffie heeft het doorgegeven aan het
sportbedrijf en het sportbedrijf is vergeten de overige bewoners uit te nodigen. Ik vind
dit op zijn zachtst gezegd schandalig. Want juist als we het over de herontwikkeling van
de Krommedijk hebben, hebben we het over de Krommedijk in zijn algemeenheid. Dus
die opmerking wilde ik niet voorbij laten gaan.
De voorzitter: Mevrouw Stolk, dat punt is helder. Wij zijn daar ook volgens mij over
geïnformeerd, hebben allemaal ook bericht van die sportverenigingen gekregen. En ik
heb begrepen dat, even los van dat dat het niet goed maakt, maar dat daar ook excuses
voor zijn aangeboden. Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ik steun mevrouw Stolk hierin. Maar wat ik wilde vragen is dat
de vereniging die hebben aangegeven: dit is te kort dag om nog te reageren, dat die
eventueel in de gelegenheid worden gesteld om toch de volgende keer als we het gaan
bespreken als nog hun inspraak te houden. Ze zijn er niet allemaal, een aantal hebben
aangegeven dat het te kort is. Laat ze dan alsjeblieft nog een keer de gelegenheid
krijgen, want we hebben er expliciet om gevraagd.
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De voorzitter: Mevrouw Van der Ham, u weet dat net als ieder ander er altijd een
mogelijkheid is om op een ander moment nog in te spreken. Dus dat geldt in dit geval
ook.
De heer Den Heijer: Voorzitter, de VVD sluit zich aan …
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: De VVD sluit zich aan bij de onvrede van de Verenigde Senioren
Partij.
De voorzitter: Mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Beter voor Dordt sluit zich aan bij de woorden
van mevrouw Stolk.
De voorzitter: Volgens mij wordt dit sentiment breed gedragen. Dus ik zou de tijd niet
willen voorspelen in dat een voor een herhalen. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, dan hebben we wel een procedurele vraag. Als namelijk
de andere partijen nog de gelegenheid krijgen om in te spreken, dan kan ik me dat
voorstellen dat dat volgende week is. Maar dan kunnen we daar niet informatief over
debatteren. Want ik wil wel alle informatie tot me nemen alvorens het debat te voeren.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, procedureel heeft u volledig gelijk dat als er nieuwe
insprekers zijn, dat dat meteen betekent dat de bespreking opschuift naar op zijn minst
een week later. Dus dat zal deels van de commissie zelf afhangen en deels van of zich
nog nieuwe insprekers melden. Dan zou ik nu de eerste insprekers uit willen nodigen om
hier aan tafel plaats te nemen. En dat zijn de heer Grotenboer, de heer Molendijk en
mevrouw Kuster. Welkom. Zoals u ongetwijfeld weet, u heeft ieder 5 minuten spreektijd.
En daarna heeft de commissie gelegenheid om vragen te stellen. Nou heeft u zich
volgens mij gezamenlijk aangemeld. Dus even mijn vraag aan u: vindt u het prettig dat
de commissie na iedere inspreker vragen stelt of spreekt u liever eerst alle drie en dat
de vragen dan gezamenlijk gaan? Ja, dan is het woord aan u.
De heer Grotenboer: Geachte dames en heren. Mijn naam is Emiel Grotenboer. En als
voorzitter van de supportersvereniging van ons FC Dordrecht zit ik hier. In Dordrecht
wordt er vanaf het ontstaan in 1954 betaald voetbal gespeeld. Van de 355 Nederlandse
gemeenten hebben er 31 gemeenten 1 of meerdere betaald voetbalorganisaties. Wij in
Dordrecht horen daarbij en daarover neemt u deze maand een belangrijke beslissing. In
1998 werd het stadion aan de Krommedijk voor het laatst serieus verbouwd. Helaas
heeft de tijd ons ingehaald. De voorzieningen in het stadion zijn gewoon slecht. Zo
moeten supporters bij slecht weer over een plas springen om met droge voeten het
stadion binnen te komen. Supporters die slecht te been zijn moeten worden ondersteund
door anderen om een plekje op de tribune te bereiken, omdat de stoeptegels schots en
scheef liggen. Supporters die afhankelijk zijn van een rolstoel of een scootmobiel worden
geparkeerd naast de hoofdtribune, zodat ze net over het laagste punt van de bording de
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wedstrijd kunnen zien. De geluidsinstallatie is zo oud, dat een wissel van een speler
nauwelijks is te verstaan. En een fatsoenlijk damestoilet is ook geen overbodige luxe.
Het lijkt mij duidelijk dat we met het plakken van een stuk ducttape en een likje verf het
niet meer kunnen verbloemen dat we behoefte hebben aan een modern stadion. Het
vorige bestuur van de club heeft meerdere plannen op gesteld voor nieuwbouw, deze
plannen werden stuk voor stuk afgeschoten omdat het luchtkastelen waren. De
bestemming van de grond en de plannen niet overeen kwamen, of omdat de politiek een
andere plek in de stad voor een bioscoop of een casino voor ogen had. Ook toen
verenigden de supporters zich om het bestaansrecht van onze club aan te tonen. Het
supporterscollectief ‘Redt de club’ organiseerde een protestmars door de stad, waarin
honderden mensen meeliepen en aan de toenmalig Beter voor Dordt wethouder,
mevrouw Rijnvaan, werden maar liefst 13 duizend handtekeningen overhandigd. In
2014 promoveerde de club naar de Eredivisie, kunt u het zich nog herinneren? 8 duizend
Dordtenaren stonden bij de huldiging op het Staterplein. We hadden een groene fontein
en levensgrote billboards langs de N3 met de tekst dat de gemeente trots is op hun FC
Dordrecht. Het Eredivisie jaar waarin de club hot was en de tribunes uitpuilden van
enthousiaste mensen, wat een Dordt promotie was dat. Ik krijg er weer kippenvel van
als ik daaraan terugdenk. In 2017 nam het nieuwe bestuur van de club de handschoen
weer op en werkt er gewerkt aan het volgende plan voor nieuwbouw. Wij supporters
begonnen in dit plan te geloven, omdat anders dan bij alle andere vorige plannen, de
club nu met de gemeente gezamenlijk optrok bij de realisatie ervan. De gemeente sloeg
de piketpalen, gaf aan wat mogelijk is en vooral wat wenselijk is. En zo ontstond dit plan
voor herontwikkeling van sportpark Krommedijk, met ruimte voor de breedte sport,
onderwijs en zorg in een onderkomen voor FC Dordrecht op basis van maatschappelijke
financiering. Dat dit plan een duidelijk beeld geeft over de inrichting van het park, de
betrokken partijen, de kosten en de verwachte exploitatie van het park wordt
onderschreven door de stadium consultancy. Het bureau dat de gemeente vroeg het
plan te beoordelen. De conclusie van dit onderzoek van dit bureau is eigenlijk heel erg
positief te noemen. Zij raden het ontwikkelscenario zoals beschreven in het huidige plan
juist aan. De verwachting is dat de bezoekers en de gebruikers van het sportpark meer
aantrekkingskracht hebben en hier ook financieel van zullen profiteren. Daarnaast
voldoet het plan ook aan de doelstellingen met betrekking tot de breedte sport in
Dordrecht. De enige reden waarom het advies van dit bureau uiteindelijk negatief is,
komt door de randvoorwaarde die de gemeente heeft gesteld, die is gebaseerd op het
coalitieakkoord waarin staat dat er geen financiële steun of garantstelling afgegeven
wordt in het stadionverhaal van FC Dordrecht. Dus niet omdat het plan niet klopt, niet
voldoet aan de spelregels van het maatschappelijk ondernemen en ook niet omdat er
geen exploitanten zijn voor de particuliere ruimtes. Maar omdat de gemeente zichzelf
geen garantstelling toestaat. Tot slot, wij vragen u echt niet of u wilt besluiten om het
gemeenschapsgeld een nieuwe spits van FC Dordrecht te financieren. Wat wij u wel
vragen is door het verlenen van een garantstelling het mogelijk te maken dat het plan
voor het sportpark Krommedijk kan worden uitgevoerd, zodat wij ons eens in de twee
weken een schapenkop kunnen voelen en trots kunnen zijn op onze mooie stad. Dank u
wel.
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De voorzitter: Dames en heren, ik snap dat het moeilijk is. Maar ik had u net gevraagd
om niet te reageren op de insprekers. Dus ik wil u toch verzoeken om dat bij de
volgende insprekers niet te doen. Dank u wel.
De heer Molendijk: Ja, dank u wel. Net als Emiel ben ik ook supporter van FC Dordrecht,
al zo’n 35 jaar. Maar daarnaast ook geboren en getogen Dordtenaar en ook nauw
betrokken bij het wel en wee in onze mooie stad. En ik maak dus ook graag gebruik van
deze mogelijkheid om in te spreken. 5 december Sinterklaas werd voor veel Dordt
supporters geen mooie dag met een mooi vernieuwd stadion. Dat sinterklaas cadeau
kwam er helaas niet. Via diverse media werd duidelijk dat het zoveelste stadionplan niet
doorgaat. Er werd een bedrag genoemd in de media van 17 miljoen euro, een forse
investering uiteraard, waar de gemeente niet garant voor wilt staan, zo blijkt uit de
berichtgeving. En dus gaat de stekker uit dit plan, was de kille berichtgeving. Echter,
nieuwsgierig als ik ben, ben ik toch maar eens in het raadsinformatiesysteem van de
gemeente gedoken, waar alles te vinden is gelukkig. Het rapport van de stadium
consultancy bleek ook beschikbaar en na te lezen op de site. Dat heb ik en met mij heel
veel supporters, weet ik inmiddels, uiteraard direct gedaan. En wat bleek? De kosten
van 17 miljoen zijn voor een upgrade van het hele sportpark Krommedijk. Dus inclusief
nieuwe voorzieningen voor de breedte sport, met DFC, RCD, FC Dordrecht amateurs en
al zijn spelers. Daarnaast zijn ook een aantal maatschappelijke bedrijven en instellingen
onderdeel van het plan, waar dus alle inwoners van Dordrecht profijt van zouden
hebben. Tijdens het lezen van het plan werd ik echt steeds enthousiaster. Dat zag er
eigenlijk best goed uit, een van de beste plannen die ik tot nu toe mee heb gekregen in
de afgelopen tientallen jaren. In het rapport is ook een duidelijke onderverdeling van de
begrootte kosten toegevoegd. Het stadion van FC Dordrecht wordt begroot op 6,5
miljoen euro, waarvoor 5,2 miljoen een garantstelling nodig zou zijn om
maatschappelijke financiering mogelijk te maken voor de totaal benodigde lening van
17,65 miljoen voor dus wel het hele sportpark. De overige 3,1 miljoen voor het stadion
komt voor rekening van de club zelf. Dat een garantstelling niet van de gemeente kan
komen vanwege afspraken in het coalitieakkoord, werd ook meteen duidelijk gemaakt.
Ondanks dat topsport in de doelstellingen van de gemeente benoemd wordt als aanjager
voor de breedte sport. Dan zou je toch ook ondersteuning verwachten. Al met al roept
dit dus de nodige vragen op. Ten eerste, wanneer er van het begin al duidelijk is dat de
gemeente niet garant kan of eigenlijk wilt staan voor 5,2 miljoen voor de club, waarom
wordt dan enkel het financieringsmodel gebruikt waarin de gemeente garant staat voor
het hele plan? Navraag heeft ons geleerd dat juist het coalitieakkoord ook modellen zijn
berekend waar de gemeente alleen garant hoeft te staan voor maatschappelijke
onderdelen van het plan en dus niet voor de BVO. Een plan B of C zou dus ook zomaar
een reële optie kunnen zijn. Dus daar kan best verder over gepraat worden. Juist door
de samenwerking met een aantal maatschappelijke instanties in dit plan is er ook
maatschappelijk rendement te behalen. Niet altijd in geld uit te drukken, maar wel heel
belangrijk, zoals het investeren in sporten, gezondheid, maar ook bijvoorbeeld in het
tegengaan van eenzaamheid en bevorderen van samenhorigheid. Zeker niet
onbelangrijk in de huidige tijdgeest. Onze burgemeester haalde het gisteren ook nog
aan in zijn nieuwjaar speech. Verder wordt er voorbij gegaan aan het feit dat het
vernieuwen van het hele sportpark sowieso over een aantal jaren noodzakelijk zal zijn.
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En door het nu te doen, zal dit waarschijnlijk minder kosten dan het nu te laten zoals het
is. Door niets aan dat park te doen zullen zeker de onderhoudskosten stijgen. Door de
upgrade van het park en het toevoegen van gebruikers stijgen de exploitatie inkomsten
en blijven de onderhoudskosten beheersbaar. Ook dit schijnt doorberekend te zijn maar
ontbreekt het haalbaarheidsonderzoek wat gepresenteerd is. Tenslotte, het
allerbelangrijkste deel van het plan, er wordt sowieso niet om een directe investering
van de gemeente gevraagd, maar om een garantstelling. De financiering kan
maatschappelijk met gunstige voorwaarden geregeld worden. Uiteraard wilt de geld
verstrekker extra zekerheid via een onderpand of garantstelling. Maar dat is zeker niet
ongebruikelijk. Zeker ook niet bij de bouw van nieuwe stadions. Zonder dergelijke
gemeentelijke garantstellingen of financiële bijdragen zouden heel veel stadions nooit
gerealiseerd zijn. Niet in Nederland, maar zeker ook niet daarbuiten. Denk bijvoorbeeld
aan het stadion van Manchester City, toch geen armlastige club. Dat stadion is gewoon
eigendom van de stad Manchester. De gemeente Dordrecht heeft sowieso de grond ook
in bezit onder het stadion en is daarmee dus sowieso verbonden met de club en daarom
ook gewoon een partner in de ontwikkeling. De doelstelling moet dus zijn dat de
garantstelling nooit aangesproken hoeft te worden. Door directe controle op de financiën
van een maatschappelijke stichting en die van FC Dordrecht door de gemeente kan hier
direct invloed op uitgeoefend worden en kunnen hier afspraken over worden gemaakt.
Zo kan dit risico dus beperkt worden en moet zo’n garantstelling uiteindelijk ook gewoon
mogelijk zijn. Bestuurders, dames en heren van de adviescommissie. Er wordt dus
absoluut niet om geld gevraagd, maar om steun. Steun, waardoor de maatschappelijke
doelstellingen gerealiseerd kunnen worden en geld bespaard kan worden. En de
toekomst van het betaald voetbal in Dordrecht, de centrumstad van toch het vijfde grote
stedelijke gebied van Nederland, want dat zijn de Drechtsteden, veilig gesteld kan
worden. Als dat het resultaat wordt, dan kan de gemeente Dordrecht weer zeggen dat
ze trots zijn op FC Dordrecht, net als na de promotie. En mensen, laten we eerlijk zijn,
want in Noordwijk, Schiedam en Helmond kan, moet toch ook in de oudste stad van
Holland kunnen. Mijn advies is dus: ga terug naar de tekentafel. Een coalitieakkoord is
geen wetgeving. Bij een goed alternatief kan en moet hier gewoon van afgeweken
kunnen worden. Ga ervoor, is mijn advies, het is gewoon in de basis echt een goed plan.
Denk in mogelijkheden en ga ervoor. Dank u.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kuster.
Mevrouw Kuster: Daar ga ik dan. Kan dat ding zo laag? Ja, dat kan. FC Dordrecht is
meer dan voetbal. Een leus die ooit werd bedacht om de verschillende maatschappelijke
projecten onder de aandacht te brengen. Een sport als voetbal spreekt veel mensen aan,
een betaald voetbalclub al helemaal. Jordy Valkenstein heeft bij FC Dordrecht diverse
maatschappelijke projecten begeleid, waarvan ik er een aantal ga oplezen. Rugdekking,
een leer werktraject waar deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid
tot UEFA steward of verkeersregelaar. Sinds de start van het project zijn al 40 jongeren
doorgestroomd naar een vervolgopleiding of naar een betaalde baan. Playing for succes,
een naschools project voor leerlingen die werken aan hun sociaal emotionele
ontwikkeling. Elk jaar doen meer dan 100 leerlingen van verschillende leeftijden en
niveaus mee aan dit project. Resultaten: 83% heeft meer zelfvertrouwen, 72% heeft
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meer plezier in leren, 77% is zelfstandiger geworden en 72% kan beter samenwerken.
Alleen jij bepaalt wie je bent. Bij FC Dordrecht laten ze kinderen kennis maken met
verschillende sporten en verenigingen. Ze bieden structurele vrije tijdsbesteding en
deelnemers stromen daarna door naar reguliere sportverenigingen, zoals bijvoorbeeld
FC Dordrecht amateurs. Strafinrichting Dordrecht. Afgelopen twee jaar zijn er een aantal
gedetineerden aan het werk gegaan bij FC Dordrecht. Dit waren gedetineerden in de
laatste fase van hun detentie. Een eerste stap naar re-integratie, ze doen werkervaring
op zodat ze op een goede manier kunnen terugkeren naar de maatschappij. Walking
football. Een samenwerking met GSC, ODS en RCD voor 55-plussers die nog willen
voetballen. De Old Stars spelen op deze manier regelmatig een potje voetbal. Go for
work. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt worden klaar gestoomd voor een
werk of ervaringsplek. Na de pilot afgelopen jaar is 80% uitgestroomd naar een leerplek
of betaalde baan. Dat zijn nog maar de cijfers. Wat niet in cijfers valt uit te drukken is
het sociale netwerk dat in stand wordt gehouden op de tribunes. De supporters die
dankzij een clubje op de Krommedijk een manier hebben gevonden om onder de
mensen te zijn, zoals u ziet. Want het is soms lastig om uit je isolement te stappen en
een voetbalwedstrijd is dan een laagdrempelige manier om een gesprekje aan te
knopen. Positief of negatief, FC Dordrecht is een dankbaar onderwerp. Vaders, zonen,
moeders, dochters, vrienden, denk aan alle voorbeschouwingen voordat ze naar FC
Dordrecht gaan. Denk ook aan de vrijwilligers die zich jarenlang nuttig maken en nuttig
voelen door hun werkzaamheden in en om het stadion. Die zorgen voor mede
supporters wanneer ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken, niet omdat we daar
subsidie voor krijgen, maar omdat de meeste supporters deugen. Natuurlijk kom je af
en toe een rotte appel tegen, maar ook in een politieke partij zal dat wel eens gebeuren.
het zijn allemaal mensenlevens in onze regio die elkaar kruisen op de Krommedijk. Dat
kan toch ook bij een andere club hoor ik dan sommige mensen denken. Dat kan, maar ik
koppel u ook niet aan een andere man of een vrouw waar u ook een beetje liefde voor
kunt voelen na een tijdje. Zo werkt het bij clubliefde ook. We hebben bij FC Dordrecht
geen passion nodig om eenzaamheid te bestrijden. We hebben een plek waar we samen
komen om lief en leed te delen, waar we geloven in een overwinning, een periodetitel en
dromen van promotie. Een plek die we koesteren, maar waar we ons ook voor schamen.
Kapotte stoelen, verouderd sanitair, scheve tegels, roestig hekwerk. Het lijkt inmiddels
wel op een open lucht museum en ik weet dat je daar dan wel subsidie voor kan krijgen.
Beste bestuurders, ik weet wat een coalitieakkoord inhoudt en dat FC Dordrecht op geen
garantstelling of financiële steun hoeft te rekenen. Wat ik wil vragen is om even stil te
staan bij wat een bescheiden betaald voetbal club betekent en kan betekenen voor een
regio. Daarna kunnen we samen bedenken wat we wel kunnen realiseren op de
Krommedijk. Niet krampachtig vasthouden aan een coalitieakkoord dat niets oplost,
want we weten allemaal dat alles ophoudt wanneer er geen actie wordt ondernomen. De
nek omdraaien van een plek waar zoveel verschillende mensen samenkomen om er het
beste van te maken, dat zou ik echt zonde vinden van ons gemeenschapsgeld.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen? Volgens mij was het van een ieder een heel
helder verhaal. Naar aanleiding ervan wil ik een opmerking maken, even om de
verwachtingen bij te stellen. Er wordt op dit moment van de raad geen besluit gevraagd.
Wij zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen en hebben het vervolgens zelf op de

13

agenda gezet. Maar dat betekent niet dat er deze maand in de gemeenteraad een
besluit voorligt. Dat even om dat voor iedereen helder te hebben. Mag ik u dan danken
voor het inspreken. Als u weer plaats wilt nemen. En mag ik dan de heren Verspui en
Odijk vragen om plaats te nemen.
Mevrouw Koene: Voorzitter, even tussendoor. Krijgen we die inspreekbijdragen allemaal
wel in de iBabs? Staan die er al in? Oké.
De voorzitter: Aan u even dezelfde vraag: heeft u het liefst eventuele vragen meteen na
het inspreken of spreekt u liever beiden eerst in?
De heer Verspui: Het liefst meteen na de inspreker.
De voorzitter: Prima, wie mag ik als eerst het woord geven? Wilt u even uw naam erbij
zeggen. Excuus, dat ben ik daarstraks vergeten.
De heer Verspui: Beste raadsleden, ik ben voorzitter ad interim van de FC Dordrecht
amateurs. En van daaruit ga ik ook iets vertellen over de geschiedenis hoe de FC
Dordrecht amateurs op de Krommedijk zijn beland. Ik ga niet de hele geschiedenis van
het FC Dordrecht verhaal herhalen, dat mag wel onderhand bekend zijn, de lijdensweg
van OMC naar het Krommedijk verhaal. Maar misschien kan een kleine opfrissing toch
geen kwaad. Vanwege een gerechtelijke uitspraak moest OMC uiterlijk 1 januari 2019 de
corridor verlaten. Om die redenen zijn wij op zoek gegaan naar andere verenigingen,
waar we samen mee konden werken. Dit op advies van de gemeente. Naast andere
amateurverenigingen kwam toen ook FC Dordrecht langs als mogelijk partner. De BVO
had toen al reële plannen voor de nieuwbouw van het huidige stadion. En in deze
plannen pasten de verhuizing van OMC perfect. Dit vond ook de gemeente, want die
stelden 8 ton beschikbaar voor de inhuizing, een toch niet gering bedrag. Er werden
plannen gemaakt over de verdeling van de ruimtes, waarbij samenwerking steeds het
uitgangspunt was. Dit alles zou ongeveer 2 jaar gaan duren, en in de tussentijd zou
Dordrecht intrekken in het jeugd van de BVO, om daar samen met de jeugd van de BVO
hun wedstrijden en trainingen te verzorgen. Toen dat eigenlijk de goede kant op leek te
gaan, kwam de gemeente met een plan over maatschappelijk financieren. Ook hier
waren wij als amateurs zeer enthousiast over. Nog meer samenwerking op het complex
en een toekomstig sportpark. Ondanks dat dat het plan was van de gemeente zelf, heeft
het niet tot hun steun geleid die we hadden verwacht. Dat is nu de huidige situatie van
de FC Dordrecht amateurs op het complex. Een ding is duidelijk, de gemeente heeft zijn
probleem met de corridor opgelost, maar dit waarschijnlijk wel ten koste van
verenigingen. Een groeiende vereniging zit nu samen met de BVO in een gebouw met
slechts vier kleedkamers en hebben de beschikking voor trainingen en wedstrijden over
een kunstgrasveld en een tweede veld wat eigenlijk bedoeld was als een
zandtrainingsveld voor DFC en SID. In de winterperiode losten we het kleedkamertekort
op door een samenwerking met de Hawks. En straks zijn we genoodzaakt weer om
meerdere elftallen in een kleedkamer te proppen. Samen met DFC en SCD hebben we
de trainerscapaciteit opgelost, maar vraag niet hoe. De team van jongens onder 19, die
maar 1 uur kunnen trainen, of op een klein gedeelte van het veld. Niet echt geschikt
voor om jongens goed op te leiden voor het voetballen. De eerste elftallen die om half 7
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moeten beginnen, hoeven pas om half 11 klaar te zijn. Lagere elftallen die genoegen
moeten nemen met een klein stukje, zodat een normaal partijtje er niet inzit. Wat
verwachten de FC Dordrecht amateurs van dit college en de raad? Denk nog eens goed
na over het nieuwe stadion en wat een opgeknapt sportterrein zou kunnen betekenen
voor de breedte sport in Dordrecht. Verder dient er dit seizoen een besluit genomen te
worden over een extra kunstgrasveld om de trainingscapaciteit in orde te krijgen op de
Krommedijk. Ook de renovatie van het training zandveld 2 zou dit seizoen een beslag
moeten krijgen. Dank jullie voor jullie aandacht.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen? Nee, mag ik u dan het woord geven.
De heer Odijk: Goedenavond, mijn naam is Herman Odijk. Ik ben bestuurslid bij de
sportvereniging RCD. Ik vertegenwoordig de ruim duizend actieve leden op het
sportpark.
De heer De Boer: Voorzitter. Sorry dat ik u in de rede val, mijnheer Odijk.
De voorzitter: Mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Heel even terug naar het begin van deze
vergadering, want ik had begrepen dat niet alle clubs waren uitgenodigd. En in de brief,
die heeft u ook gehad volgens mij. Maar u bent waarschijnlijk dan persoonlijk
geïnformeerd?
De heer Odijk: Dat klopt. Ik was al vorig jaar op de hoogte dat deze vergadering
verplaatst zou worden door de voorzitter van FC Dordrecht. Maar dat is op persoonlijke
titel geweest, niet naar de vereniging.
De voorzitter: Mag ik de commissie verder verzoeken om de vragen te bewaren tot het
eind en de heer Odijk niet verder te onderbreken. Mijnheer Odijk.
De heer Odijk: Ja, ik wil u vanavond enigszins verassen. Er is natuurlijk duidelijk dat er
weerstand is vanuit de amateurverenigingen op de wijze hoe zaken gaan. Maar ik ga u
vertellen dat wij eigenlijk in de basis hartstikke positief zijn over de vernieuwingen op
het sportpark. Vanuit het bestuur SCD ben ik betrokken geweest bij diverse gesprekken,
bijvoorbeeld met Wim van Rijswijk over het maatschappelijk financieren. Ik ben naar het
sportstadion Feyenoord geweest op excursie. En ik moet je zeggen, ik werd er gewoon
hartstikke enthousiast van. Wij als sportvereniging staan voor heel veel vernieuwing. Wij
zullen duurzaam moeten worden, we moeten werken aan isolatie, de verlichting moet
energiezuiniger. Wat is er mooie dan als je via een maatschappelijk
financieringsconstructie als vereniging dat soort zaken gewoon goed kan invullen. Dus in
de basis staan wij daar hartstikke positief tegenover. Ik zal me nu niet populair maken
bij een groot gedeelte in de zaal, maar ik ga er op wijzen dat het sportpark kent heel
veel gebruikers, waarvan de betaald voetbal organisatie er eentje is. Maar er zijn nog
heel veel andere partijen. En ik wil benadrukken dat wij vanuit RCD ruim 1000 actieve
leden, wekelijks duizenden mensen over de vloer, trainingsavonden twee keer per week,
op zondag, wij vervullen een hele belangrijke maatschappelijke functie. En wij zouden
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graag gebruik maken van de vernieuwingsmogelijkheden. En ik krijg nu het gevoel dat
dat was onderbelicht is. Ik vind het prachtig dat wij knokken voor een nieuw stadion en
dat wij met heel veel mensen komen. Ik ben alleen gekomen, ik vertegenwoordig een
sportvereniging, maar ik vraag eigenlijk dezelfde aandacht. Wij zien die vernieuwing ook
graag zitten. Dus ja, mijn oproep aan u als beleidsmakers, keuzemakers, hou ook
rekening met de amateurverenigingen die dit echt wel zien zitten en er graag aan mee
zouden willen werken, ondanks dat er brieven en berichten in de krant staan waarin we
zeggen: moet het nou zo? En dan heb ik het over de weg ernaartoe wat ons tegen staat,
maar niet het doel. De toekomst van een mooi sportpark waar voor iedereen een plaats
is en waarvan je als Dordrecht kunt zeggen: daar zijn we trots op. Dat is een mooi
project geweest langs de N3. En daar zou ik het bij willen laten.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen? Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Dank u wel. Ik heb wel een vraag. Want u zegt van: we willen
dezelfde aandacht als FC Dordrecht zeg maar. Zou u dan in essentie willen, dat het
betekent dat u gewoon uw eigen ontwikkelingen, even los van FC Dordrecht, zou kunnen
doen. of zegt u van: als je met FC Dordrecht aan de slag gaat, dan willen wij graag in
die ontwikkeling mee doen en dan eigenlijk gezamenlijk als sportclubs voor het hele
park aan de slag.
De heer Odijk: U stelt een scherpe vraag. De weerstand vanuit onze vereniging, en ik
vind ook de andere vereniging, is dat er wordt heel hard gevochten voor een nieuw
stadion. En vervolgens wordt er gezocht naar oplossingen waarin dan
amateurverenigingen moeten mee schuiven. We hebben bijvoorbeeld aangegeven:
onder de tribune bij FC Dordrecht een clubgebouwtje hebben en daar al je leden
entertainen, dat is niet wat we zien zitten. Maar dat wil niet zeggen dat we zijn tegen
vernieuwing. Het gaat om de wijze hoe je het inzet in de gesprekken die ik met
maatschappelijke financiering met Wim van Rijswijk heb gehad, ook met Eelco. Het is
een beetje de wereld op zijn kop. We gaan eerst kijken of we geld kunnen krijgen en
daarna gaan we kijken wat we ermee doen. Maar wat doen wij als verenigingen en
mensen? Discussies lopen door elkaar heen. Dus we vechten nu al voor een plekje in
een potentieel nieuwe omgeving. Dat brengt onzekerheden met zich mee en laat
eigenlijk los dat we in de basis de vernieuwing hinderen. Het is een soort van zand in de
raderen. Dus ja, zien wij onszelf zitten in een onderdeel van de BVO, liever niet, nee zeg
ik. Maar zien wij mogelijkheden om met bebouwing op zo’n manier te doen dat er een
mooi stadion kan komen en aansluitend een stuk nieuwbouw voor verenigingen die dan
ook samenwerking vinden in bijvoorbeeld kleedkamerdeling, velddeling. Ja, met alle
respect, over 10 jaar, het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen, om allerlei
zaken te organiseren. Je ziet vergrijzing. En op het moment dat je de mogelijkheid hebt
om met elkaar een sportpark neer te zetten waarin het beheer, onderhoud, het efficiënt
gebruik van kleedkamers kunt realiseren, dan winnen alle partijen daarbij. Echt elke
partij wint daarbij. Dus ja, wij zijn absoluut voor vernieuwing en maatschappelijk
financieren en kijken wat we kunnen bereiken.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
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Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. U geeft aan in de basis positief te zijn
over deze ontwikkeling. Maar u geeft ook een aantal kanttekeningen. En nu wil ik u
vragen. En als u niet wilt antwoorden, dan mag dat. U zegt in de basis positief te zijn,
maar is dat voldoende om dan te zeggen: ik ben compleet voorstander van dit plan? Of
moet er nog wel het nodige aan veranderen voordat u echt positief wordt?
De heer Odijk: Nee, ik ben absoluut positief tegen het plan, maar daar staat nergens
wat precies de maandelijkse energienota wordt. Er staat nergens hoe de plaats van onze
clubgebouw is of wat ons hoofdveld is. Dus dat is zeg maar ja zeggen tegen: we gaan
een huis kopen, het kost u dat geld, maar ik kan u niet vertellen hoe het eruit ziet. Dus
de discussie wordt op een moeilijke manier gevoerd. Aan de ene kant als ik praat over
de financiering en de mogelijkheden, dan denk ik: ja, ik denk dat dat heel goed
betaalbaar is. Voor sportverenigingen helpt dat, helpt voor de toekomst, het kan een
voorbeeld zijn van hoe het zou moeten. En gelijktijdig heb je een moeilijke discussie:
hoe ziet het er dan uit? Wie zit waar en hoe groot is het stadion? En hoe groot is mijn
kantine? En dan krijg je de onzekerheid van: zijn we wel genoeg betrokken, worden we
wel op tijd gevraagd om onze mening te geven? Vanuit het bestuur, ik breng de
informatie terug, heb ik ook de discussies op dezelfde wijze hoe we hier met elkaar de
discussie voeren. Maar ik sta als bestuurslid er absoluut positief in.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Ik hoor u eigenlijk twee dingen zeggen. U zegt
van: wij zijn betrokken bij het geheel. Maar het proces zoals dat gelopen is, dat vinden
wij wat minder succesvol. Zou u daar wat meer duiding bij kunnen geven? Bent u nu
betrokken of bent u alleen maar zijdelings betrokken? Of zegt u van: we zouden meer
betrokken willen worden of meer willen weten over de vragen die u net zelf stelde.
De heer Odijk: Laten we zeggen dat de weerstand, en dan praat ik voor mijzelf en voor
hoe het op de vereniging ervaren is. Vanuit het betaald voetbal is er heel hard getrokken
aan nieuwbouw. Daar hadden we allerlei plannen, is er een tekening gekomen. Dat heeft
bij ons de hakken in het zand doen zetten. Wij gaan niet in een onderdeel van het
stadion zitten. Toen werd het 2.0 genoemd. Ja, 1.0 was al slecht, dan zal 2.0 echt niet
veel beter zijn. Maar 2.0 bleek, nadat ik die gesprekken heb gevoerd, een andere basis
te zijn. Maar zie dan maar eens met alles wat er in de pers geschreven wordt, wat er
gezegd wordt, hoe er onderling gesproken wordt, dat 2.0 iets compleet anders is. Dus
ja, ben ik er genoeg bij betrokken, ik heb zelf de informatie gehaald en gevonden. Maar
het gevoel veranderen, want daar heb ik het hier over, het gevoel wat er dan gaat
gebeuren. Ja, dat is moeilijk. Ze zeggen wel eens: het vertrouwen komt te voet en gaat
te paard. Nou, dat paard is heel hard weggegaan hier.
De voorzitter: Ik heb nog vragen van de heer De Boer, dan mevrouw Koene en dan de
heer Noels. Eerst de heer De Boer.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Mijn vraag is al gesteld door mijnheer Van Verk
en door een andere mijnheer beantwoord.
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De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ook een beetje doorgaand op dat verhaal van er wel of niet bij
betrokken zijn. Hebben jullie nou ook als zeg maar de bewoners van het sportpark ook
met elkaar overlegd? Dus ik zit even te zoeken waar je nou precies het comfort zeg
maar van wilt krijgen. Dus bij wie vandaag je nou bepaalde dingen had verwacht. Dus
hebben jullie contact gehad met de andere clubs, met de BVO? Hebben jullie met de
gemeente contact gehad ,hebben jullie met zijn allen bij elkaar gezeten?
De heer Odijk: Absoluut, meerdere keren. Verenigingen onderling, verenigingen een op
een. Ik heb een aantal keren met de BVO gesproken, ik heb Wim van Rijswijk een aantal
keer gesproken. En ik denk dat daar de basis ligt voor waarom het naar mijn beleving
niet goed functioneert. We praten op heel veel locaties.
Mevrouw Koene: Dat snap ik. Maar wat zou je dan denken wat daar dan een goede
manier voor zou zijn om dan wel goed met elkaar in overleg te kunnen. Wie moet dat
dan regisseren?
De heer Odijk: Volgens mij moet eerst vraag 1 beantwoord worden. Dat is van: hoe ziet
die financiering eruit en wat betekent dat voor de betrokken partijen? Als je dat kunt
bediscussiëren, dan kun je naar stap 2 gaan. Maar hoe gaan we dat geld dan besteden
en de boel inrichten? En nu laten we discussies door elkaar heen lopen, wat niet leidt tot
zeg maar overeenstemming. Daar zijn een paar problemen op het sportpark, het
ruimtegebrek. Moeten wij dan als grote vereniging zeggen tegen een kleine vereniging:
ga jij maar weg, wij hebben waarschijnlijk meer rechten. Dat zeg je niet. We hebben er
allemaal evenveel recht op in dat sportpark. Maar uiteindelijk zullen er keuzes gemaakt
moeten worden en dat kan je eigenlijk niet overlaten aan de verenigingen. Wij kunnen
niet onderling kijken wie de sterkste is of wie gelijk krijgt of wie het beste plekje krijgt.
Dat gaat niet.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Dank. Een vraag aan allebei de collega’s, als het nog even kan, van de
sportverenigingen. Wij krijgen dan als raad krijgen wij op een gegeven moment een
tabel met harde cijfers krijgen wij daarin. En daarin staat dan dat het totaal bedrag wat
aan de breedte sport geïnvesteerd zou worden ongeveer 3,4 miljoen euro zou zijn. Maar
heeft u dan nooit zeg maar in de aanloop naar het opstellen van dit soort plannen
aangegeven hoeveel ruimte u nodig zou hebben en waar u accommodatie aan zou
moeten voldoen, hoeveel velden u nodig zou hebben.
De heer Odijk: Dat is allemaal bekend. Er zijn cijfers ingeleverd over het aantal leden,
het aantal sportende leden. Er zijn richtlijnen voor hoeveel tijd je op velden nodig hebt.
Dus zeg maar de basis van ruimte, hoe veel leden, dat is bekend. Dat wordt ieder jaar
ook in kaart gebracht en daar wordt een veldverdeling voor gemaakt. Dus ja, ik weet
een beetje over hoe het bedrag ingeschat is met alle nieuwbouw, met alle gebruikers die
beoogd worden. Dan gaan daar verstandige mensen over nadenken en gebruiken daar
grootheden voor. Dat snap ik ook. Ik snap ook dat het zo op 17 of 20 miljoen
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uitgekomen is. Maar als je mij vraagt, specifiek voor mijn vereniging, hoeveel geld is er
voor jouw vereniging gereserveerd? Hoe ziet jouw kantine er dan uit, hoe veel
kleedkamers ruimte krijg je? Dan zit je op het verhaal: we gaan het nu besteden. Maar
ik ga ervanuit dat mensen die plannen maken weten hoeveel gebruikers er zijn, wat
daar dan voor nodig is, dat daar over nagedacht is. Ik kan later zeggen: als het ons dat
kost, dan kan ik mee gaan denken over hoe we het besteden. Maar aan die vraag
komen we niet.
De voorzitter: Mag ik de heer Verspui dan ook het woord geven? Als u dan heel even de
microfoon uit zou willen doen.
De heer Verspui: Voor de FC Dordrecht amateurs is een andere situatie natuurlijk. Toen
wij hier weg moesten van de corridor, toen hadden wij al gesprekken gevoerd met de
BVO van: hoe gaat dat eruit zien, in het eerste plan van FC Dordrecht? Waar komt onze
kantine, hoe groot wordt onze kantine, welke ruimtes gaan we samen doen? en wij
wisten natuurlijk dat wij vanuit de gemeente ongeveer een bedrag konden besteden van
8 ton. Nou, volgens mij was dat real economy hebben we toen gezegd van: hoeveel
vierkante meters vertegenwoordigt dat en kunnen wij daar als vereniging mee leven?
Dat is heel lastig, 8 ton lijkt een groot bedrag, maar als je daar zelfstandig een
verenigingsgebouw van moet maken dan wordt het al lastig. Dus wij hebben met de
BVO, met Hans de Zeeuw, wel eens gestoeid van: jullie hebben een kantine die een keer
op twee weken in vrijdag wordt gebruikt. En die moet groot zijn, want dan heb je aardig
wat publiek binnen. En wij als amateurvereniging hebben eigenlijk alleen maar de grote
kantine nodig op het moment dat we wedstrijden of feesten hebben. Dus kunnen we niet
gaan denken aan schuifwanden en dat soort zaken? Wij waren daar al in tegenstelling
tot de andere verenigingen al heel ver met de BVO. En ja, wij zijn echt gegaan voor het
plan om een samenwerking met de BVO een stadion te bouwen. En daar gaan wij nog
steeds voor. Wij denken nog steeds dat de samenwerking die we aangegaan zijn met de
BVO, goed is voor de Dordrecht amateurs. En de ontwikkeling voor het sport is ook goed
voor SCD en DUC denk ik. Het is denk ik wat mijn collega al zei: de staat van
Krommedijk is echt beneden peil. Qua trainingsaccommodaties en zo.
De voorzitter: Dank u wel. Als er nog hele dringende vragen zijn vooral. Excuus,
mijnheer Van Verk, ik had u het woord ook nog niet gegeven. Want er was nog behoefte
aan een kleine aanvulling.
De heer Noels: Ik zou eigenlijk een conclusie willen geven, maar misschien eerst de
vraag van mijnheer Van Verk.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, krijgt u toch als eerst het woord.
De heer Van Verk: Ik hoor u zeggen: wij hebben cijfers aangeleverd, dat doen we
eigenlijk elk jaar, daarop wordt een veldverdeling gemaakt et cetera. Dus eigenlijk zegt
u: er is bekend wat wij nodig zouden hebben vanuit de maatstaven die de KNVB wellicht
stelt. Het is misschien een gewetensvraag en u hoeft er ook niet op te antwoorden,
maar heeft u de indruk dat er eigenlijk niets gebeurt met die cijfers en dat er uitgegaan
is van een vooropgezet plan? Namelijk het plan: alle verenigingen moeten een stadion
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inhuizen en dat moet met elkaar maar geregeld worden zoals voor de amateurs wordt
gedaan.
De heer Verspui: Dat laatste wat u zegt is een gevoel wat leeft, maar dat is niet wat ik
vind. Ik denk dat er ruimte is om met elkaar te komen tot een mooi plan. En dan zou ik
eigenlijk willen afsluiten met: de BVO is een van de gebruikers van het park. Wellicht is
er een mogelijkheid om de amateurverenigingen zeg maar te helpen met
maatschappelijk financieren en vernieuwen. En ook een weg te vinden om de BVO
overeind te houden of een plaats te geven. Maar ik zou u willen vragen om in
overweging te nemen: kunnen we niet de amateurverenigingen in de breedte sport
loskoppelen van de BVO in de vorm van dat de BVO iets anders moet leveren nog dan
dat de amateurvereniging moest lenen. Want ik hou nog steeds het gevoel dat het met
name over de betaald voetbalorganisatie hebben en niet over de 4-5 verenigingen die
wij hebben met duizenden leden als je ze optelt, met vele duizenden sporters iedere
maand, met vele duizenden Dordtenaren die ook langs komen. En wellicht kunt u dat in
de overwegingen ook meenemen. Er zijn meerdere gebruikers dan alleen de BVO.
De heer Van Verk: Laatste vraag, voorzitter, aansluitend hierop
De voorzitter: In dat geval, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Eigenlijk zegt u nu: ga terug naar de tekentafel, ga dat dus opnieuw
bekijken en zorg ervoor dat ieder zijn plekje en zijn recht krijgt.
De heer Verspui: Als de tekentafel is de financiering rondbrengen en daar meer
duidelijkheid in scheppen en aangeven wat het per vereniging betekent, dan zeg ik: ja.
Daar moet u absoluut tijd aan besteden. Als u zegt: maak alvast een tekeningetje van
uw nieuwe kantine, dan zeg ik: dat is te vroeg, dat gaan we niet doen.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer had ook nog een vraag.
De heer Den Heijer: Voorzitter, dank u wel. Nogmaals een vraag aan u. Ik heb het
rapport gelezen en daarin staat dat een geïntegreerde accommodatie voor alle
gebruikers bespreekbaar is. En nu zegt u van: dat is eigenlijk wel bespreekbaar. Maar
mijn vraag aan u is: acht u de kans heel groot dat het ook haalbaar is?
De heer Verspui: Stel nou dat mijn vrouw zegt: ik zou nooit onder een twee onder een
kapper willen wonen. En ik wijs er eentje aan in de wijk wat heel veel geld kost en
hartstikke mooi eruit ziet. Dan heb ik toch een 2 onder 1 kap en geen vrijstaand huis. Zo
zou ik de vraag willen beantwoorden met de geïntegreerde verbouwing. Ik denk dat een
architect heel goed mogelijkheden vindt dat iedere vereniging zijn eigen identiteit kan
behouden. En daar reken ik eigenlijk op. Want u kunt waarschijnlijk de vraag zelf ook
beantwoorden, als alles in een stadion zit met onder elke tribune een vereniging, dat het
draagvlak niet groot zou zijn. Want dan heb je niet dat eigen gevoel.
De voorzitter: Oké, mag ik u dan danken en vragen om weer plaats te nemen. En dan
de heren Borger en Van de Lagemaat uitnodigen om plaats te nemen. Gaat het op de
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tribune met iedereen nog goed in de warmte? Iedereen staat nog? Prima, mag ik dan de
heer Borger het woord geven?
De heer Borger: Ik wil eigenlijk mijnheer het eerste woord geven, dat ik hem afsluit.
De voorzitter: Prima, mijnheer Van de Lagemaat.
De heer Van de Lagemaat: Prima. Mijn naam is Timo van de Lagemaat, ik ben 50 jaar,
geboren en getogen Dordtenaar. Ik heb inmiddels al de drie mensen namens de
supportersvereniging horen spreken, die ken ik ook uit het supportershome. En ik ben
hier als individu. Ik heb me niet via de sportersvereniging deze tijd aangevraagd. En er
zitten hier heel veel individuen, dat zie ik, en ik denk dat ik een gedeelte van hun
verhaal denk ik wel kan vertegenwoordigen. Als jochie van een jaar of 10 kwam ik
samen met mijn vader bij DEAS79. Stiekem, dat wel. Want oma mocht het niet weten.
Ik kom uit en gereformeerde familie en op zondag mag je niet naar het voetbal. Als
jochie van 13 kocht ik van mijn eerste krantenwijk de eerste seizoenkaart voor de club.
En nu 40 jaar later kom ik nog steeds bij die club. Ik moet er eerlijkheidshalve bij
zeggen dat er ergens een gat van 15 jaar in mijn FC Dordrecht CV zit. Maar dat is
eigenlijk de reden waarom ik het woord even wilde hebben. Toen ik in 2013 met een
hele goede vriend weer eens besloot een wedstrijdje mee te pakken van de plaatselijke
FC. Toen wist ik het weer waarom ik er altijd zo graag kwam. De ontvangst na een
wedstrijd in het supportershome was echt een warm bad. Ik zag daar oude bekenden uit
het uitgaansleven, maar ook uit die tijd van Dordrecht 90 en ook nog daarvoor DS79. En
die behandelden mij niet als een nepsupporter, die even omdat ze 2 wedstrijden achter
elkaar hadden gewonnen even langskwam om een beetje mee te doen in het succes.
Nee, er werd geen enkele kritische vraag gesteld. Ik werd weer geaccepteerd zonder al
die kritische vragen. Vroeger kwam ik nooit in dat supportershome, omdat mijn vader
ooit eens had gezegd, en ik citeer hem, dat zijn niet mijn woorden: daar zitten alleen
maar aso’s. Hoe kon ik weten dan na elke wedstrijd het supportershome al jaren gevuld
is met optimistische gestemde mensen uit alle geledingen van de Dordtse samenleving.
Dichters, fietsenmakers, geschiedkundigen, HRM-recruiters, ondernemers, machinisten,
werkelozen, politici, ICT’ers, journalisten, arbeidsinspecteurs, hulpverleners en op een of
andere manier opvallend veel docenten en oud docenten. Het is slechts een kleine greep
uit de diversiteit aan mensen die ook in de mindere tijden trouw naar de Krommedijk
komen en die ik heb leren kennen daar. Waarom zijn die daar allemaal? Omdat die club
die qua prestaties echt niet altijd fantastisch goed doet, die club met zeker ook af en toe
ontzettende hoogtepunten, die club verbindt mensen. Elisa heeft hier net ook al het een
en ander over verteld. En die onderlinge verbondenheid, waar sociale klasse, je baan of
afkomst, even geen rol speelt, is niet alleen heel mooi en waardevol, maar ik denk dat
die onmisbaar is voor een stad als Dordrecht. Ja, en ik weet dat 1100, mijn zoontje zei
vanavond nog: je moet niet 1100 zeggen, maar 1.1k, het zal wel. Maar 1100 trouwen
mensen op de tribunes voor een wedstrijd in het betaald voetbal, dat is schraal, dat vind
ik ook. Geen draagvlak en geen bestaansrecht vind ik alleen te kort door de bocht. Het
is wel degelijk publiek belang dat die club blijft voortbestaan. De trouwe supporters
nemen ook kinderen mee, die voor het eerst in aanraking komen met een echte
voetbalwedstrijd in een echt stadion, met een club waar 90 minuten, u heeft het kunnen
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horen, oprecht gezongen wordt. Die kinderen, die horen in dit stadion geen
verwensingen van enge ziektes, en als dat onverhoopt wel gebeurd, in wat wij noemen
de tempel der beschaving, dan wordt dat gecorrigeerd door medesupporters. Dat is
uniek in de voetbalwereld volgens mij. En ook ik ben als klein jochie zo ooit begonnen,
en daarom ben ik van die club gaan houden. Elk kind wilt ergens bij horen en wat is er
nou mooier dan een voetbalclub in je eigen stad, die je later ook nog wel eens op
televisie ziet. Ik zie u denken: een avondje voetbal kijken voor 1000 man, eens in de
twee weken. Dat is geen publiek belang, maar selectief belang. Die vaste
supportersgarde is inderdaad niet heel groot. Maar in mijn ogen wel een constante die
blijft komen, ook als het sportief minder gaat. En vele van die schare zijn door deze club
vrienden of misschien wel familie geworden. Eenzaamheid, ik heb het al eerder horen
vallen vanavond, heb ik naar begrepen is een belangrijk thema voor de gemeente
Dordrecht. En ik denk dat een aanzienlijk deel van die vaste supporters dat
eenzaamheid minder relevant is voor hun, en in elk geval op vrijdagavond. FC Dordrecht
is een stad van historie en cultuur. FC Dordrecht behoort tot deze cultuur, FC Dordrecht
is cultuur. Vanavond heb ik meerdere malen gehoord, en ik heb daar een beetje mijzelf
in verdiept in de kerstvakantie, dat de club helemaal geen geld aan de gemeente vraagt.
De club vraagt alleen een gemeentelijke garantstelling van ruimt 5 miljoen, als het
alleen om de club gaat. Als het dan toch onverhoopt misgaat, ik denk niet dat het
misgaat. Volgens mij is het bedrag wat allemaal aan huur en zo opgaat een gezonde
verhouding. Ik heb er nog eens naar gekeken, ik geef zelf financieel management. En
als 30% van je kosten dat een beetje is van je totale begroting, dan denk ik dat dat oké
is. Ik ga het even niet hebben over die miljoenen, dat haal ik er even uit.
De voorzitter: U bent eigenlijk ook al over de tijd heen. Dus als u het verhaal af zou
willen ronden, graag.
De heer Van de Lagemaat: Zeker. Dit doe ik als een echte optimistische
voetbalsupporter. Ik weet zeker dat sportieve prestaties in dat nieuwe stadion er echt
wel weer gaan komen. En mijn gereformeerde afkomst heeft mij namelijk geleerd 7
magere jaren volgen altijd op met 7 vette jaren. Dat nieuwe stadion geeft nieuwe
impulsen, trekt nieuwe mensen, meer mensen, en meer sponsoren aan. En de sociale
cohesie in Dordrecht zal automatisch verder gestimuleerd worden. Sociale cohesie kun
je niet meten zoals spin off van evenementen die je wel een beetje kunt meten. De
Passion, het brengt heel veel geld in het laatje, ik weet het. Dit kunnen we niet meten,
maar ik denk dat niet meetbare argumenten ook hele belangrijke argumenten zijn. Ik ga
afronden. We hebben het tegenwoordig helaas in Dordrecht, of eigenlijk niet helaas,
maar het is toch gek dat je iets moet herdenken wat misschien wel een vermoedelijk
politieke moord is geweest. Prachtig initiatief is dat de moord op de gebroeders De Wit
herdacht wordt volgens mij een jaar of twee nu. Laat het niet zo zijn dat we over een
jaar of wat de stille dood van FC Dordrecht moeten herdenken. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen voor de heer Van de Lagemaat? Mijnheer De
Boer.
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De heer De Boer: Dank u wel. U als vaste supporter ook dank u wel voor uw toelichting.
U gaat niet over de miljoenen, maar u heeft er wel verstand van. Ik ben even heel
benieuwd, u zegt: er zijn echt wel mogelijkheden.
De heer Van de Lagemaat: Ja, ik denk als je aan huur en dat soort dingen zeg maar
tussen de 25 en 30% kwijt bent, dan denk ik dat dat gezond is. En een garantstelling
gaat alleen om als het mis gaat. En ik denk als zo’n nieuw stadion, en dat hebben we
vanavond ook al gehoord, nieuwe mensen aantrekt, nieuwe sponsoren, er komt een hele
nieuwe aanwas. En er zijn echt heel veel goede voorbeelden van in de voetballerij, in het
betaald voetballerij, dan blijft het gezond met die club en komt het wel goed. Sterker
nog, dan denk ik wel dat het een rendabel geheel kan worden.
De heer De Boer: Oké, dank u wel.
De voorzitter: Zijn er nog andere vragen? Mag ik dan het woord geven aan de heer
Borger.
De heer Borger: Jullie zullen mij ongetwijfeld voorbij hebben zien komen met de actie
redt FC Dordrecht. Geen of toch wel een sportpark aan de Krommedijk. Als eerste wil ik
iedereen bedanken die de doneeractie Redt FC Dordrecht wel heeft gesteund. Sommigen
trokken mijn oprechtheid openlijk in twijfel, onder het motto van: met de behaalde
resultaten uit het verleden zou dat wel weer eens om een fraudeur kunnen gaan. Dit gaf
mij op een gegeven moment, met alle dingen die de revue passeerden, sterk de indruk
dat men graag de volledige controle wilden hebben over de gaande acties. Op 17
december ben ik in gesprek gegaan over mijn bedoelingen voor FC Dordrecht. Op zich
was het een goed gesprek, men gaf aan de goede bedoelingen uiteindelijk te waarderen,
maar had graag gehad dat ik overleg had gepleegd voorafgaand aan mijn doneeractie.
Oké, prima, bij deze. Ik ben ook uitgenodigd de 10e en ik wil graag hartelijk welkom zijn
bij jullie. Jullie zullen mij 10 januari ook gewoon zien. Ik ga graag in op die uitnodiging.
Jammer is alleen dat ik met mijn werk een bejegening als fraudeur absoluut niet kan
gebruiken. Echt niet, en dat meen ik echt. Dit heeft mij op het werk al een flinke dauw
gekost. Ik ga niet zeggen wat voor werk ik doe, want dan gaat hier niemand levend de
kamer uit. Dat is niet gek …
De voorzitter: Mijnheer Borger, zou u zich tot de inhoud willen beperken.
De heer Borger: Ja, dat ga ik zo doen. Met uitgestelde wantrouwen is het tevens een
doodsteek helaas. Er werd niet meer gedoneerd. Doneeractie heeft een nettobedrag van
390 euro opgeleverd. Er werd 460 euro gedoneerd, daar gaat 6% vanaf, per donatie 85
cent en 21% BTW. Ik wens FC Dordrecht het allerbeste, en dat ze tot een goede club
spaaractie komen met AVIA. Want die actie had ik ook opgezet en die is in bespreking.
Aangezien het niet alleen FC Dordrecht betreft op het sportpark de Krommedijk heb ik
besloten mijn ideeën hetzij op een andere manier door te zetten in het belang van het
gehele sportpark aan de Krommedijk. Mijn gedachtegang voor en door sporters is niet
veranderd. Ik hoop daarom ook als oud topsporter dat alle politieke partijen nog eens
kritisch naar hun eigen verkiezingsprogramma kijken. Want wat ik in grote lijnen
teruglees in de verkiezingsstandpunten is dat men eigenlijk een verbetering wilt op het
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gebied van sport, gezondheidszorg, werkgelegenheid, levendigheid van Dordrecht,
samenhorigheid van de samenleving, cultuur, integratie van de samenleving,
ondernemersactiviteiten en de vergroting van de Dordtse identiteit. Kortom, de
verkiezingsstandpunten die eigenlijk voor alle Dordtse politieke partijen herkenbaar
zullen zijn. Voor ieder wat wils om iets te kunnen betekenen in de maatschappelijke
Dordtse samenleving en te werken aan de stadsontwikkeling van Dordrecht om het
sportpark de Krommedijk te laten slagen. Ik hoef niet aan te halen welke partijen
deelgenoot zijn van de project sportpark de Krommedijk, want dat weten we nu als geen
ander. Wat ik wel wil aanhalen is dat ik hoop dat de burgemeester, de wethouders en
gemeenteraadsleden allen inzien dat het sportpark de Krommedijk van groot
maatschappelijk belang is op het gebied van sport, gezondheid, gezondheidszorg,
integratie, samenhorigheid van de samenleving, werkgelegenheid en commerciële
economische groei. Het zou iedereen ook duidelijk zijn dat sport verbroederd. Dat is
allang een aangetoond feit. Verbroedering zorgt voor een bredere acceptatie van
verschillende culturen. Welke integratie en samenhorigheid binnen de samenleving
verstevigt. Zo ontstaat er ook een breder draagvlak om elkaar te willen helpen op basis
van wederzijds begrip en respect. Zo zouden we dan kunnen denken aan dan een
bijvoorbeeld een sportmaatje, waardoor zorgbehoevenden meer hun eigen regie zouden
kunnen voeren en een zelfstandiger leven. Iedereen raakt zo meer en meer betrokken in
de Dordtse samenleving. Een betere betrokkenheid geeft een gevoel van acceptatie,
maar ook participatie op de arbeidsmarkt zal ook toenemen. Verder zouden we kunnen
denken aan impuls voor gehandicapte sporters door het organiseren van
sportevenementen, voor sporters door sporters. Ook scholen onderling zouden hun
sportdagen kunnen organiseren. Waar culturele evenementen, kleinschalige concerten,
kindersportevenementen, et cetera, tal van mogelijkheden om het sportpark te laten
slagen. Aan sportevenementen gezondheidspark. We zouden hier als Dordrecht uniek in
kunnen zijn in Nederland, door sport en zorg met elkaar te verweven in een groot
sportpark. Als slotzin zou ik u de burgemeester, wethouders en alle gemeenteraadsleden
willen vragen om toch als een blok in het belang van Dordrecht de garantiesom ter
beschikking te willen stellen van het gezondheidspark de Krommedijk. Het zou toch
mogelijk moeten zijn om een garantiekapitaal uit de meevaller uit de koop van Eneco te
halen, om zo de investering rond te krijgen.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog vragen voor de heer Borger? Mag ik u dan beiden
hartelijk danken. Dan heb ik even een vraag aan de commissie, want het plan was om
de heer De Zeeuw in hetzelfde blok aan het woord te laten. Daar zijn alleen 20 minuten
voor uitgetrokken en het is hier ook heel warm.
De heer Borger: Voorzitter, mag ik nog even onderbreken. Ik heb wel het geld van de
doneeractie bij me en die wou ik graag aan de directeur overhandigen.
De voorzitter: Dat mag u zo meteen doen als we geschorst zijn, maar dat doen we niet
in de vergadering. Dus dat mag buiten deze deuren. Dan is even de vraag aan de
commissie, eerst de heer De Zeeuw nog aan het woord laten of dat er behoefte is om
even te schorsen. Dan schors is de vergadering voor 10 minuten. Dames en heren,
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dames en heren. Dank u wel. Dan heropen ik hierbij de vergadering. En dan wil ik als
eerste het woord geven aan de heer De Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht.
De heer De Zeeuw: Dank u wel. Ook heel mooi dat ik me dus niet meer hoef te
introduceren. Het is wel heel mooi dat ik als allerlaatste mag, want dan wordt er heel
veel gras voor je voeten weggehaald. En laten we dat nou net hebben, echt gras. En
daarnaast is het voor mij ook makkelijk om dan op een aantal punten wat integraal en
die iets beter te belichten. En laat dat nou ook nog lukken, want we hebben net hele
nieuwe verlichting, LED verlichting wel te verstaan. Maar ik wil op de eerste plaats hier
iedereen bedanken die hier is. Ik vind het gewoon fantastisch wat jullie tot nu toe
hebben gedaan. Als je kijkt naar deze supporters, ik heb echt van tevoren ook
aangegeven van: ik ga me er niet mee bemoeien. De supportersvereniging moet nu
maar ook een keer zelf opstaan. Nou, echt mijn complimenten jongens, meisjes, hier
zijn jullie echt ongelooflijk in geslaagd. Dan eventjes als we kijken, ik hoor helaas in de
afgelopen 6-7 weken die niet de allermooiste weken waren, voor mij persoonlijk als voor
FC Dordrecht. Wil ik een ding toch nog even van tevoren benoemen. Ik hoor veel te
vaak dat FC Dordrecht financieel niet gezond zou zijn. Ik zeg daar eigenlijk over: het is
kul. Als we kijken, er zijn inderdaad 32 BVO’s, en inderdaad zoals al werd aangegeven,
meer dan 300 gemeentes. Van die 32 BVO’s, zijn er maar liefst 21 met een groter
negatief eigen vermogen dan FC Dordrecht. Met alle respect, maar die moet u even in
uw zak steken. Want ik hoor iedere keer maar weer: ja, FC Dordrecht is ongezond. Wij
zijn niet ongezond. We hebben in de afgelopen jaren hebben we ook een hele nieuwe
structuur neergezet met een volwaardige RWC die het dagelijks bestuur ook zeg maar
kan bewaken. Dan ga ik nu in op wat volgens mij is gebeurd in de afgelopen 2 jaar. In
de afgelopen 2 jaar ben ik actief bezig geweest met ons stadionplan. Zo zijn we
begonnen, stadionplan. U hoort het goed. Op 3 april 2017 hadden wij een heel leuk idee
met allerlei stakeholders vanuit FC Dordrecht. Daar hebben wij onze visie, missie en
strategie uitgelegd. Een van de hoofddoelen was een upgrade van het huidige stadion,
de faciliteiten daarin en de infrastructuur, zoals net ook al door de andere sprekers is
aangegeven, met inpassing van OMC, wat nu FC Dordrecht amateurs is. Onder meer om
een breder draagvlak te kunnen creëren voor de FC. In september 2017 heb ik als
bestuurder heb ik toen voor het eerst contact gezocht met een bouwer, een
stadionbouwer, BAMM. En met een grote projectontwikkelaar, Real Economy. November
2018 heb ik mijn eerste plan gepresenteerd. En dan moet ik eventjes een heel klein
voorbehoud, want ik mag niet ingaan op namen. Bij twee wethouders namens het
college, immers het college heb ik ondertussen begrepen spreekt met een mond. Dus als
ik een paar wethouder probeer te benaderen en ik krijg van een aantal geen antwoord,
geen sjoege zeggen we dan eventjes, en van eentje krijg ik alleen maar te horen van:
nee, u moet bij de heer Stam zijn, want wij praten met een mond. Dus bij deze heb ik
met twee wethouders, namens het college, en interim manager teamsport Sandra
Neelsen, mijn eerste plan gepresenteerd. Financieel helemaal rond, puur commercieel
en helemaal onderbouwd. Er was zelfs een investeerder die anderhalf miljoen
achtergesteld eigen vermogen hier in wilde brengen. Wij hadden maar een must, een
supermarkt. Zoals in meer dan de helft van alle stadions in Nederland was dat voor ons
een absolute must. Waarom? Als wij dat dus niet hadden, dan hadden wij een
stadionnetje neergezet van circa 7 miljoen euro. Nogmaals, helemaal financieel
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waterdicht. Maar wij gingen er als FC Dordrecht maar 150 duizend euro op vooruit op
het veld. Heel cynisch, wij hebben als FC Dordrecht het afgelopen seizoen, dit huidige
seizoen, 250 duizend euro meer uitgegeven als het jaar daarvoor en dat ziet u ook terug
op het geld. Het is heel vervelend waar we staan, dat is mijn verantwoordelijkheid en
die neem ik ook. Het is niet mijn verantwoordelijkheid wat er nu gebeurt in en rond het
stadion plan dadelijk in het vervolg sportpark de Krommedijk 2.0. Ik kreeg niet mijn zin.
Er werd gelijk aangegeven op een gegeven moment: Hans, dit is een brug te ver. Dit is
heel moeizaam, worden allerlei termen bij gegooid, ook zeg maar de provincie, zeg maar
provinciale staten, enzovoort, enzovoorts. En er werd mij echt gezegd van: Hans, dit
gaat niet lukken. En waarop ik zei: dan gaan we dit plan ook niet uitvoeren, want wij
nemen geen onverantwoorde risico’s door voor slechts 150 duizend euro dit te gaan
doen. Met alle gevolgen van dien als het fout mocht gaan. Niet haalbaar. Maar er werd
mij direct aangegeven om via maatschappelijk financieren het breder te trekken en met
name te kijken naar een ontwikkeling van het hele gebied, lees: sportpark. Ook wordt
gevraagd om afscheid te nemen van Real Economy, een Rotterdamse club, en vooral
met lokale partijen in zee te gaan. De kosten van Real Economy, circa 90 duizend euro,
hebben wij in het afgelopen jaar afgeboekt in ons resultaat. Er is wel gevraagd: als je dit
gaat doen met maatschappelijk financieren, dan moet je rekening houden met de
wettelijke kaders en staatsteun. Op 20 november hebben wij drie plannen gepresenteerd
aan het voltallige college van B&W, min een wethouder, en diverse topambtenaren. Ter
plaatse duidelijk voor de variant met maatschappelijk programmeren op 26 november
formeel bevestigd door de gemeentesecretaris. Op dat moment is er voor de eerste keer
daadwerkelijk gesproken over garantstelling. Waarbij we hebben gezegd: wij vragen niet
om een garantstelling voor de BVO, maar wel voor datgene waar die garantstelling voor
mag en kan, en dat wordt dadelijk opnieuw uitgelegd. Maar ik wil het wel gezegd
hebben: wij hebben nooit gevraagd om steun. Nooit. Om even aan te geven hoeveel
geld is er in de afgelopen 25 jaar in FC Dordrecht gestopt? Om even aan te geven:
volgens mij zijn er andere instellingen die ook over cultuur gaan, want ik ben het met
iedereen eens die net heeft gesproken, FC Dordrecht is ook onderdeel van de cultuur.
Volgens mij komen wij er heel karig vanaf als wij kijken naar wat u ondertussen in
andere kunststukken heeft gestopt. Maar dat terzijde. Op 7 december komen de
gezamenlijke persverklaring. Daarbij werd een nieuw projectteam opgesteld met een
externe versneller, samengesteld voor fase 1 en haalbaarheidsonderzoek. Op dat
moment werden Wim en Eelco, die hier ook aan tafel zitten, zeg maar toegevoegd aan
het projectteam. Ik hou het een beetje kort, want ik ga niet, we hebben wel 4-5 keer
inderdaad met allerlei mensen gesproken. We hebben inderdaad ook met alle
amateurclubs gesproken, met andere sportparkbewoners. Op 27 april hebben we met de
gemeente en FC Dordrecht gezamenlijk het haalbaarheidsonderzoek doorstaan en is er
besloten om naar de volgende fase te gaan. Let wel, op dat moment weer een
momentum waarin iedereen wist dat er een garantstelling zou komen. Als we dan
kijken, dan hebben we op 6 juni twee bijeenkomsten gehad. Een met alle zeg maar
potentiële bewoners, waaraan we moeten denken inderdaad aan een Basic Fit en zo zijn
er nog een aantal partijen die zich daarbij hebben aangemeld en die allemaal zwaar
geïnteresseerd waren en die allen een intentie verklaring zouden willen tekenen. En er is
op dezelfde middag een bijeenkomst geweest met wederom alle sportparkbewoners. Op
15 oktober kwam er een uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek met een positief

26

advies voor de eerste keer in de afgelopen 30 jaar, een positief advies van de
ambtenarij van uw gemeente. Op 3 december was ik verbijsterd, zo heb ik het ook
gezegd toen ik de raadsbrief onder ogen kreeg. Waarbij ik moet zeggen dat er werd
gelekt naar de Telegraaf op een gegeven moment dat FC Dordrecht nagenoeg aan een
zijden draadje hangt, waar op een gegeven moment ik moest reageren. En ik vraag me
af wie dit heeft gelekt. Een ding, ik heb het hele onderzoek nooit gehad voor die tijd. Die
heb ik pas drie weken geleden voor het eerst ingezien, schandalig. Ik wil echt
beëindigen met: het is voor FC Dordrecht nu noodzaak als we kijken wat er nu gebeurt,
wat jullie hebben veroorzaakt is dat er een aantal sponsors al hebben aangegeven van:
op deze manier gaan wij er maar eens een keer mee stoppen. Wij zijn nu al 25 jaar
bezig met een oeverloos verhaal over al dan niet een goede accommodatie voor FC
Dordrecht. Wij zouden het nog makkelijk een paar jaar kunnen volhouden op deze
manier. Maar wat hebben wij niet, geen perspectief, geen stip op de horizon. En zonder
die stip op de horizon weiger ik om nog door te gaan bij FC Dordrecht om nog meer geld
beschikbaar te moeten stellen om met zijn allen te kunnen genieten, een keer in de 14
dagen, van een wedstrijd. Genoeg is genoeg, het is nu aan u om uw
verantwoordelijkheid op te pakken. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen voor de heer De Zeeuw? Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, dank u wel. Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer De Zeeuw. Wat
mij verbaast is wat u aangeeft in uw betoog dat u een plan klaar had op commerciële
basis, wat financieel helemaal rond was, maar dat het college of de wethouder tegen u
gezegd heeft: we moeten het anders gaan doen, u moet maatschappelijk gaan
financieren. Kunt u mij een beetje vertellen en de raad inzicht geven van hoe dat
gesprek is verlopen?
De heer De Zeeuw: Nou, voor mij in eerste instantie is het natuurlijk heel teleurstellend.
Als je gewoon bijna, niet eens bijna, bijna anderhalf jaar met een eerste plan bezig bent
en je hebt dat helemaal rond en je komt tot de conclusie dat je er niet erg veel op echt
vooruit gaat en je geeft dan aan van: ik wil maar een ding, dat is een supermarkt. En
het is een supermarkt, je kan het ook zien als een hele grote trekker. Voor mijn part
was het een Action geweest of whatever. Maar dat was dus omdat het niet kon in het
bestemmingsplan. Overigens, dat wordt nu ook aangegeven in de allerlaatste raadsbrief,
dat dat is uit genut, want eigenlijk wordt de deur voor ons gezicht keihard zeg maar
dicht gegooid, ik hoop niet op slot, maar hij is wel dichtgegooid. Het was voor mij wel
verassend toen er aan mij werd gevraagd: ga nou eens kijken naar maatschappelijk
financieren. Er is mij heel goed uitgelegd wat het ook inhoudt, aan tafel, bij de
wethouders, bij Sandra Neelsen, en ik moet ook heel eerlijk zeggen oprecht: ik was erg
enthousiast. Want ik heb ook wel eens geroepen in een eerder stadium en dat kunt u
misschien nog eens een keer naluisteren: ik vind het heel belangrijk dat met name
kinderen aan het zeg maar sporten zijn, maar ik wil ook graag iedereen erbij betrekken.
Wat Elisa net met name ook al heeft aangegeven: wij zijn veel meer dan alleen maar
een voetbalclubje. En dat wil ik hierbij ook benadrukken. Dus ik was heel positief
verrast. Ik heb toen ook al aangegeven: oké, dat willen we wel heel graag. Maar hoe zit
het dan met garantstelling? En toen is er ook aangegeven dat we daar mogelijkheden
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voor zien, waarbij wel en dat is ook eerlijk aangegeven dat het dan niet zou gaan om de
BVO. En wat er dadelijk ook nog wordt gepresenteerd, het is inderdaad waar als je kijkt,
dat een hele aparte stichting met een bepaalde omzet, die is in eerste instantie ook goed
doorgerekend. En ik zeg het even uit mijn hoofd, ik hoorde net 20-30%. Als ik het goed
zeg is het 23% van datgene wat FC Dordrecht zou betalen aan huur. 300 duizend euro
oplopend naar 400 en een beetje in de aankomende jaren. Dan zeg ik op een gegeven
moment, dan heb je het over 23%. Als het dan misschien fout zou aflopen met de club,
waar het helemaal niet naar uitziet, dat wil ik nog een keer benadrukken, we zijn
financieel gezond. Ja, en als je dan kijkt, je hebt 23%, dan is die stichting helemaal niet
in een keer kapot, dan kan je gewoon doorgaan. En daarom was ik zwaar gefrustreerd
toen ik dit verhaal hoorde en hoe ik ben geïnformeerd.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, nog even een vervolgvraag daarop. Heeft de wethouder of
het college ook gezegd dat er van tevoren geen garantstelling zou worden gegeven?
De heer De Zeeuw: Ja, er is altijd gezegd dat er geen garantstelling zou kunnen komen
voor de BVO. Maar we hebben het veel breder getrokken, we hebben gekeken naar het
totale sportpark, een stuk gebiedsontwikkeling. Daar komen bedragen uit op een
gegeven moment waarvan ik ook vind dat de gemeente daar ook zijn
verantwoordelijkheid moet pakken. Als we kijken naar in de vier jaar dat ik hier zit bij
FC Dordrecht is er nog nooit iets gedaan aan sport op de begroting. We hebben nooit
zeg maar een aantal gelden voor aangevraagd. Alles gaat naar cultuur, ik vind het
allemaal prima, maar FC Dordrecht is ook een stuk cultuur. Dus wij horen daar ook bij.
De voorzitter: Zijn er nog andere vragen? Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ik zit even heel snel, ik hoop dat ik er nog uit kan komen. Als die 5,2
miljoen dus voor de BVO zeg maar, want u zegt: we hebben nooit gevraagd om een
garantstelling. Er wordt gesproken over dat er 5,2 miljoen is voor de garantstelling zeg
maar voor de BVO. Dan heb je daar niet om gevraagd. Als die er dus niet bij zou zitten,
dan ben je nu dus in feite nu aan het pleiten voor een garantstelling voor het sportpark
in de breedte. En niet zo zeer dan, want ik begrijp dat FC Dordt dan op een andere
manier eventueel een oplossing heeft voor het stadion zelf?
De heer De Zeeuw: Nee, in eerste instantie niet. Als we kijken wat de uitkomst ook is,
als het nou 15 miljoen, of het nou 20 miljoen of zeg maar 23 miljoen wordt, wij zijn daar
onderdeel van en wij betalen gewoon een eerlijk huursom. En die huursom, die kunnen
wij ,wat ook al is aangegeven door eerdere zeg maar sprekers, als je een nieuw stadion
gaat krijgen, dan krijg je ook nieuwe sponsors, meer aanloop, omdat je ook betere
faciliteiten hebt. En wij kunnen dus heel makkelijk, dat is ook doorgerekend, ook zeg
maar deze huursom betalen. Maar ook even vooruitlopend, als we kijken naar de zeg
maar breedte sport, waar de gemeente nu ook verantwoordelijk voor is en waar ze ook
geld voor moeten uitgeven. Je houdt ruim 100 duizend euro over in dit plan op de
breedte sport. En een van de dingen die we hadden kunnen overwegen, maar zo ver zijn
we nooit gekomen, is omdat bijvoorbeeld ook te reserveren voor op het moment dat het
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een keer echt zwaar weer zou worden voor FC Dordrecht, dat je dat daar ook voor kan
gebruiken. Maar dat wordt dadelijk nog wel denk ik verduidelijkt in het plan.
De voorzitter: Mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Mijnheer De Zeeuw, een vraag aan u. u geeft
net in uw verhaal aan dat er nu sponsors zijn die aangeven dat ze mogelijk na 25 jaar
willen gaan stoppen. Aan de andere kant zegt u, waar we het net over hebben, over wel
of geen garantstelling, mogelijk zijn er ook weer nieuwe sponsors. Het klinkt een beetje
tegenstrijdig, maar waarschijnlijk zijn er al gesprekken geweest met andere sponsors,
nieuwe sponsors?
De heer De Zeeuw: Ja, er zijn ook gesprekken nu al gaande met de andere sponsors,
maar iedereen is al erg afwachtend over de toekomst van FC Dordrecht. In het plan de
Krommedijk 2.0.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Voorzitter, dank. Ik snap ook uw beroep en ik hoor ook echt uw oproep
aan de gemeente om nu iets te doen. Maar ik probeer ook de mogelijkheden ook
eventjes te zoeken. Die garantstelling, je ziet ook wel dat andere clubs die of een
stadion gefinancierd hadden of wel in zwaar weer hebben gezeten, dat daar ook het
bedrijfsleven voor een deel garant heeft gestaan. En zeker omdat u zelf ook aangeeft
dat in de basis de begroting van Dordrecht gezond is, ziet u ook voor zich dat het
bedrijfsleven een deel van de garantstelling op zich zou nemen?
De heer De Zeeuw: Ik zou dat zeker niet uitsluiten. Alleen we zijn nooit zover gekomen.
We kregen in een keer een tik op onze neus met de raadsbrief. Het is gewoon een half
plan wat nog helemaal niet is uitgewerkt. En dan krijg je dan al de deksel op je neus.
Maar uiteraard zijn daar mogelijkheden toe.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja, nog een vervolg. Maar geldt dat ook een beetje voor de variant die
hiervoor is uitgewerkt? Want ik hoor u zeg maar zeggen: het is eigenlijk gestuit op een
supermarkt die daar niet mocht komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar ook
andere invulling van die commerciële ruimte mogelijk geweest zou zijn. In hoeverre is
dat dan verder onderzocht?
De heer De Zeeuw: Niet, om de doodeenvoudige reden dat toen wij kwamen met het
eerste plan puur commercieel hebben wij op een gegeven moment ook aangegeven van:
we hebben alleen de supermarkt nodig om van 150 duizend euro plus op het veld naar
750 duizend euro plus op het veld te kunnen. En dat vonden wij heel realistisch.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Nou, u geeft ook aan dat u meerdere malen met het college om
tafel bent gaan zitten. U geeft ook aan dat u naast het college kennelijk met twee
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wethouders om tafel bent gaan zitten. Kunt u van alle afspraken daaruit wat meer
informatie geven? Want u heeft een beperkte inspreektijd, kunt u voor mij gewoon eens
rustig het nog eens nalopen en dan ook inclusief de afspraak met de twee losse
wethouders.
De heer De Zeeuw: Ja hoor, dan moet ik alleen eventjes in mijn papieren duiken. Ik zal
overigens u helpen door tussen nu en 15 januari dit uitgebreid in VI te laten zetten en
zeg maar AD de Dordtenaar. Dan is het voor iedereen duidelijk, dan kan je het nog een
keer rustig nalezen in de hele versie.
De voorzitter: Wellicht kunt u het dan nu kort houden.
De heer De Zeeuw: Als mij wordt gevraagd om nog iets aan te geven, ja. Als ik kijk dat
eigenlijk vanaf september 2017, met de eerste gesprekken met de BAMM en zowel Real
Economy als de eerste projectontwikkelaar. Toen we dat plan hebben ingediend bij de
twee wethouders namens het college en met Sandra Neelsen erbij, is ons echt gewoon
gezegd op een gegeven moment van: het is fantastisch, ziet er goed uit, maar het is een
brug te ver. Wij krijgen het niet voor elkaar in het huidige college om zeg maar ruimte
te maken voor deze supermarkt variant. Oké, dan houdt het op. Heb je een alternatief
en toen is mij echt aangedragen, en ik zeg het nogmaals: er is mij aangedragen, ga de
kant op van maatschappelijk financieren. Dit is jouw kans om je stadion plan te kunnen
realiseren. Waarbij ik erg enthousiast werd over het veel breder trekken richting het
hele sportpark. Dan denk ik op een gegeven moment van: als mij wat wordt gevraagd
en ik voer het uit. En ik voer uit naar eer en geweten, en sorry voor het woord, ik ben
verdorie als ik dan kom met het plan helemaal financieel onderbouwd, dat er ook nog
eens een keer wordt gezegd voor de eerste keer door de ambtenarij van deze
gemeente: dit is kansrijk, zo zouden we het moeten kunnen doen. Dan kan ik me niet
indenken omdat de staat in een college akkoord van wat er ook instaat, ik geef alleen
maar aan: waar een wil is, is een weg. En de weg hebben wij nog niet gevonden.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel.
De voorzitter: Volgens mij wil de heer De Boer ook inhaken op dit verhaal.
De heer Den Heijer: Dat snap ik, maar ik heb de vraag gesteld, dus ik zou daar graag
een vervolgvraag op willen stellen.
De voorzitter: Aanvullende vraag. Mijnheer Den Heijer, mijnheer De Boer vroeg al een
hele tijd geleden om een aanvullende vraag en die krijgt toch echt eerst even het woord.
Daarna krijgt u meteen het woord.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het verhaal over de supermarkt,
dat heeft ook te maken denk ik met die structuurvisie 2040. Want daar staat letterlijk
iets over in over eventueel met een bioscoop, supermarkt, wat anders. Ik denk dat we
daar nog eens een keer in moeten duiken.
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De heer De Zeeuw: Nou, om gewoon eerlijk te zijn …
De voorzitter: Heeft u een ogenblikje, want er zijn een aantal mensen met aanvullende
vragen. Dus wellicht is het handig om die even langs te lopen om die te bundelen. De
heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Voorzitter, het is niet voor niets dat die vraag net gesteld heb. En
het luistert voor mij heel nauw wat het antwoord daarop is. Dus ik nodig de voorzitter
van FC Dordrecht nogmaals uit: er zijn kennelijk twee wethouders bij u langs geweest.
De heer De Zeeuw: Nee, ik ben hier geweest op het stadskantoor. En ik ben algemeen
directeur en geen voorzitter.
De heer Den Heijer: U bent algemeen directeur, geen voorzitter. Excuseer.
De heer De Zeeuw: Dat is sinds we een nieuwe structuur hebben.
De heer Den Heijer: U bent hier geweest en ik vraag me nu af: is er in dat gesprek ook
daadwerkelijk aan de orde geweest dat een garantstelling op welke wijze dan ook, of
een gemeentelijke bijdrage op welke wijze dan ook, onbespreekbaar is. Is dat in dat
gesprek bij u duidelijk naar voren gekomen? Want u bent volgens mij geen
onintelligente man, u heeft dat ook ergens gelezen, u wist ook dat dat een afspraak was.
Is dat in dat gesprek duidelijk aan de orde gekomen?
De heer De Zeeuw: Niet zoals u het formuleert, op welke wijze dan ook. Dat is wat u
tegen mij zegt, en dat is niet tegen mij gezegd. Er is ruimte. Waar een wil is, is een
weg. Alleen je moet de weg zoeken.
De voorzitter: Mevrouw Stolk, u had ook een aanvullende vraag.
Mevrouw Stolk: Mijnheer Den Heijer heeft de vraag eigenlijk al gesteld, maar er is geen
antwoord op gekomen. Ik ben ook wel benieuwd wie die twee wethouder waren. Want
het college spreekt volgens mij met een mond.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. U spreekt van het moment dat u met
twee wethouders hebt gesproken over uw plan. En vervolgens noemt u ook wat voor u
een belangrijk moment was, dat de ambtenarij positief was over het plan. En ik ben
benieuwd, volgens mij was dat eerst in november 2018 als u dat zei, dat positieve
bericht vanuit de ambtenarij, in welk tijdspad moet ik dat dan zien? Want vervolgens
bent u blijkbaar verrast door het rapport in december.
De heer De Zeeuw: Jawel, maar er zijn ook een aantal persverklaringen geweest
gewoon gezamenlijk vanuit de gemeente samen met FC Dordrecht. En op dat moment,
als je ook iets gezamenlijk naar buiten brengt, dan is het voor mij heel logisch dat je
dan ook weet wat dan de consequenties zijn. En dat je dan dus moet gaan zoeken naar
een weg die voor ons allemaal zeg maar haalbaar is om het hele plan ook te laten

31

slagen. Dus er zijn 4-5 momenten geweest waarin het hele college, want die praat met
een mond moet ik iedere keer weer aangeven, heeft aangegeven dat ze het begrepen
hebben. Dus er wordt nu aan mij gevraagd of ik dus heb begrepen dat een garantstelling
niet zou kunnen. Nee, er is tegen mij gezegd dat onder voorwaarden dit heel goed
haalbaar zou zijn. Dat is precies de omgekeerde weg. Over de weg gesproken.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Dank u wel, maar dat was niet helemaal de vraag zoals ik hem
bedoelde. Wat ik graag van u wilde weten is: is er een moment geweest waarop de
ambtenaar heeft gezegd: dit plan is fantastisch. Of leidt u dat enthousiasme uit de vijf
verklaringen?
De heer De Zeeuw: Nee, er is een brief die ik hier ook heb. Die ga ik niet helemaal
voorlezen, want dat gaat ver boven mijn vijf minuten. Maar die zal u ook ongetwijfeld
gehad hebben en anders heeft denk ik Irene Koene hem wel. Waar dit dus echt in
geuren en kleuren in staat. Hier wordt gezocht naar de ambtenarij naar een weg. En dat
is de weg die wij nog steeds met zijn allen zoeken. Dus ja.
De voorzitter: Dan neem ik aan dat die brief toegevoegd kan worden aan de stukken,
zodat iedereen hem ook kan zien. Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja, dank voorzitter. Ook een vraag aan de algemeen directeur van FC
Dordt. Ik hoor u eigenlijk voor allebei de casussen eerst de commerciële variant en
daarna het maatschappelijk financieren. Daar hoor ik u uitleggen dat u samen met het
ambtelijk apparaat en het college slaat u een pad in. En iedereen is er heel enthousiast
over, dat zie ik ook terug in de raadsinformatiebrieven die wij daarover hebben gehad.
En op een gegeven moment stopt dat. Waar ik het nog even scherp wil krijgen is van:
wat is er dan aan u teruggekoppeld, waarom die commerciële variant niet door is
gegaan. En wat is er dan nu teruggekoppeld waarom die variant maatschappelijk
financieren niet is doorgegaan. Want bij allebei de gevallen hoor ik u zeggen, het kan
wel zijn dat die supermarkt, dat dat een struikelblok is, maar ik hoor u zeggen: er zijn
ook andere ideeën voor. En als ik vraag van: is het dan misschien mogelijk om de
garantstelling, om dat een deel door het bedrijfsleven te laten doen, dan ziet u daar ook
kansen voor. En ik zie die mogelijkheden, die heb ik niet onderzocht of ergens gezien.
De heer De Zeeuw: Nee, nogmaals: het eerste plan puur commercieel hebben wij dus
niet gedaan omdat wij daar veel te weinig mee vooruit gingen. En wij hadden gevraagd,
de eis, die supermarkt, dat is heel duidelijk aangegeven: dat is een brug te ver. Over
bruggen gesproken, al dan niet met gaten erin ,dat is een brug te ver. Dat gaan wij niet
doen. oké, toen hebben ze nogmaals aan mij aangegeven: pak de weg van
maatschappelijk financieren, dat is de weg die gaat leiden tot succes. Dus ik heb braaf
gedaan wat mij is gevraagd. Ik heb datgene uitgevoerd en er zijn een aantal momenten
geweest waarin dat allemaal is bevestigd wat zeg maar in de pers is geweest. En ik ben
echt zwaar teleurgesteld. Op een gegeven moment als je kijkt wat ik altijd heb gehoord,
en daar ga ik voor de rest ook niet meer op in, dat hiervoor allerlei verhalen waren over
zeg maar stadionplannen met gebakken lucht, zoals ook al werd gezegd. Ik durf te
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stellen dat wij tot twee keer toe een geweldig goed, heel net plan hebben neergelegd.
Tegen de eerste werd gezegd: dat gaan we niet doen, een brug te ver. Daar zat een gat
in de brug. Nu gaan we het met dezelfde lulverhaal komen van: dit is ook een brug te
ver. U moet zich schamen. Dat is wat ik echt vind van dit hele verhaal. Jullie maken FC
Dordrecht kapot. Het college maakt op deze manier FC Dordrecht kapot.
De voorzitter: Dames en heren.
De heer De Zeeuw: Voorzitter, en ik wil echt afronden. Ik hoop dat het ooit tot een
echte stemming komt met zeg maar handopsteking, dat iedereen kan zien wie
verantwoordelijk is van de doodsteek van FC Dordrecht. En hier wil ik het echt bij laten.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Zeeuw. U zegt: ik wil het erbij laten. Dus ik
begrijp als er nog vragen zijn, dat u die … Even voor de helderheid, want volgens mij
zag ik nog wat vingers. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u. Ik probeer samen te vatten wat ik van u hoor en om te
kijken of ik het goed begrepen heb. U vertelt ons dat u een commercieel plan had, dat
leverde 150 duizend euro op. Met een supermarkt erbij leverde dat een aanzienlijk
groter bedrag op, 6,5. Dat werd afgewezen. En vervolgens werd er tegen u gezegd: ga
een plan maken voor het sportpark Krommedijk, dus niet een stadionplan, maar voor de
totale sportpark Krommedijk, waarbij maatschappelijk financieren de truc zou moeten
zijn waarmee het tot uitvoering zou moeten worden gebracht. U ontwikkelt dat plan, dus
u krijgt eigenlijk de opdracht van het college om voor het gehele sportpark te
ontwikkelen. Ontwikkel dat plan en u komt terug met het plan en het struikelblok is de
garantstelling.
De heer De Zeeuw: U ziet het goed.
De heer Van Verk: Goed, dan weet ik voor dit moment even voldoende.
De voorzitter: Geldt dat ook voor de rest van de commissie? Mijnheer De Zeeuw, dank u
wel. Dan gaan we verder met mevrouw Kromkamp, die heeft een presentatie toch, die
een presentatie zal geven over een stukje geschiedenis hoe het een en het ander
gelopen is en de aanleiding. Is die voor iedereen zichtbaar hier? Nou ja, is het scherm
voor iedereen zichtbaar? Want anders is het mogelijk even bijdraaien.
Mevrouw Kromkamp: Volgens mij doet deze microfoon het wel, dus ik blijf er even bij
zitten. En ik blijf een beetje schuin kijken naar de presentatie. Ik wil u graag meenemen
in een stukje geschiedenis rond de stadionontwikkeling. Met de woorden van de heer De
Zeeuw: we hebben een hele lang weg afgelegd al.
De voorzitter: Sorry dat ik je onderbreek. Helpt het je als je even hier komt zitten? Hier
zit de presentatie voor je.
Mevrouw Kromkamp: Dan kan ik het niet zien, laat maar. O ja, dat is goed. Een lange
weg die we afgelegd hebben. En ik ben als clustermanager stad verantwoordelijk voor
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teamsport dat ook in die lange weg betrokken geweest is bij diverse plannen rondom de
stadionontwikkeling. En we zijn teruggegaan in de geschiedenis en ik probeer een beetje
op een rij te zetten voor u allemaal welke plannen de revue gepasseerd zijn en ook mee
te geven welke overwegingen er destijds gespeeld hebben, waardoor die plannen geen
doorgang hebben kunnen vinden. Dit is een overzicht van de plannen op een rij. U ziet:
we beginnen in 2004 en we eindigen bij het laatste plan zoals dat vandaag op tafel ligt
en waarvoor u allemaal hiernaartoe bent gekomen. En dat is best een flinke opsomming.
En ik ga al die plannen even heel kort met u doornemen, zodat u allemaal goed weer
geïnformeerd bent over de voorgangers van het huidige plan zoals het er ligt. Er zijn ook
een aantal andere besluiten in de afgelopen jaren geweest. Ik heb er hier een paar
genoemd, dat is natuurlijk veel meer informatie met de raad gedeeld. Maar ik noem er
een paar. Ter voorkoming van het faillissement van FC Dordrecht is in 2012 een
garantstelling verleend aan de betaald voetbal organisatie. Dus een helemaal onbekend
fenomeen is dit niet voor de gemeente. Dat bedroeg een bedrag van een kleine 4 ton en
dat was een zeer urgente situatie ter voorkoming van het verliezen van de licentie van
de club. En dit speelde rondom de locatieontwikkeling van het kassencomplex, maar
daar kom ik straks op terug. In 2013 is een belangrijk besluit door deze raad genomen
om 1,7 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de infra van de
stadionontwikkelingen. Dat bedrag staat nog steeds te wachten om besteed te gaan
worden. In 2015 zijn we als sportbedrijf begonnen met de ontwikkeling van de
toekomstvisie sportparken. U weet allemaal dat daar op dit moment een herziening voor
gedaan wordt. Maar dat is destijds ook een belangrijk besluit geweest omdat ook
Krommedijk tot een van die sportparken behoort. En in 2016, dat werd vanavond ook al
door de insprekers benoemd, is een belangrijk besluit genomen over de verhuizing van
het OMC. En nu FC Dordrecht amateurs naar de Krommedijk, en ook daar heeft de
gemeenteraad een bedrag voor ter beschikking gesteld. En ook dat bedrag is nog
steeds, nou, staat nog op onze rekening laat maar zeggen. Ik ga naar een aantal
plannen om u even mee te nemen in wat er zoal gepasseerd is. In 2005-2006 is een van
de eerste ideeën die wat verder uitgewerkt zijn, het Amstelwijk rotonde plan geweest. U
kent allemaal de locatie, u ziet aan het plaatje en de plattegrond. Het idee was een
multifunctioneel stadion op een mooie zichtlocatie die toen nog verder ontwikkeld moest
worden. Uitstekend bereikbaar vanwege de snelwegen, weinig overlast voor bewoners,
eigenlijk een prima locatie, die best zonnig eruit zag. Maar het is gestrand op
onderhandelingen met grondeigenaren en de ontwikkelrechten van de VOF Amstelwijk.
En vervolgens kon het om diverse redenen, maar met name dus financieel en de
grondpositie geen doorgang vinden. Bij FC Dordrecht was inmiddels wel het idee pas
gevat dat het de moeite waard was om met een goed locatieonderzoek te komen en niet
op een locatie de pilot te richten. En vandaar dat men begonnen is aan een breed
locatieonderzoek waarbij negen locaties uiteindelijk verkend zijn. U kunt deze stukken
ook allemaal in het raadsinformatiesysteem vinden. En uit dat onderzoek krijgt de
Oostport locatie de voorkeur. In januari 2080 zo’n beetje is die locatie goed in beeld. U
ziet enthousiaste stukken uit de krant. Het plaatje is misschien een beetje lullig, sorry
voor het woord, maar vanwege dat rode streepje erdoorheen. Maar dat komt uit een
later bidbook van Ballast Nedam. Ik kon geen ander plaatje vinden. Er is wel degelijk
dus tot op tekentafelniveau gekeken naar deze stadionontwikkeling. En er werden wat
voorwaarden en beperkingen destijds ook door de gemeente al aan deze ontwikkeling
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verbonden. Een belangrijke beperking voor het wel slagen van dit plan was in dit geval
dat eigenlijk zowel FC Dordrecht als de gemeente Dordrecht geen eigenaar waren van
de grond. Dat was een externe partij, Heja genaamd. En ook toen al heeft de gemeente
aangegeven niet financieel te willen bijdragen, omdat men het een private ontwikkeling
tussen FC Dordrecht, Ballast Nedam en Heja vond. Die partijen hebben ook prima met
elkaar aan tafel gezeten en dat kwam tot een principeakkoord tussen deze partijen in
februari 2009. Die ontwikkeling is uiteindelijk gestokt op de hoge grondprijs van deze
externe partijen en ook omdat de financiering deels gebaseerd was op een programma.
U hoort het vanavond vaker, er is iets nodig om de exploitatie van zo’n stadion draaiend
te kunnen houden. En in dit geval was het idee dat daar leisure zou komen. De
gemeente had daar in tweede instantie niet zo heel veel animo voor en gaf eigenlijk de
voorkeur om in plaats van leisure maritieme bedrijvigheid op deze locatie te willen
hebben. Maar eigenlijk was het al afgeketst op die grondprijzen. En daarmee is het plan
van tafel gegaan. Vervolgens is verder gekeken naar Amstelwijk Noord. Een korte
verkenning, dat zijn mijn woorden, maar dat is een plan geweest wat niet heel lang
stand gehouden heeft. Opnieuw een plan met een stadion met diverse commerciële
functies, een bioscoop, fastfood, een casino en evenementenhal en een ROC zou daar
kunnen plaatsvinden. Allemaal weer kostendragers voor de exploitatie van dit stadion.
En een voorwaarde die FC Dordrecht stelde aan het mede kunnen exploiteren van deze
ontwikkeling was dat op de oude, laat ik zeggen Krommedijk locatie, dan woningbouw
zou moeten plaatsvinden waar FC Dordrecht dan de vruchten van zou plukken. Het
consortium FC Dordrecht en Ballast Nedam moet ik zeggen. De gemeente had destijds
twijfels bij de financiële haalbaarheid van de business case en vervolgens is ook om die
reden en op de structuurvisie het plan afgewezen. En dat had er dus mee te maken dat
de functies van bioscoop fastfood, casino, op andere plekken in de stad ook voorzien
waren. U weet inmiddels waar de bioscoop terecht gekomen is en dat dat niet op
meerdere plekken tegelijk wenselijk, omdat men daarmee de exploitatie van die
bedrijven ingewikkeld maken. Vervolgens hebben we gekeken naar het kassencomplex
aan de provinciale weg, een stadion met 6000 zitplaatsen, 40 duizend vierkante meter
commerciële voorzieningen. En ook hier heeft de gemeente aan de voorkant gezegd: we
stellen geen publiek geld beschikbaar. Waarbij er toen wel gezegd is: als u vertrekt op
de oude locatie willen we wel een vergoeding geven voor de afspraakwaarde van het
opstallen, dus het oude stadion dat gesloopt zou moeten worden. De commerciële
voorzieningen die FC Dordrecht of de plannenmakers zouden aandragen moesten passen
in een bestemmingsplan. Wat daarin dus beperkingen aangaf. En er werd ook gevraagd
om een haalbare ruimtelijke inpassing en een verkeersafwikkeling. En gezien de locatie
aan de provinciale weg was dat ook wel een goede vraag om mee te geven aan de
ontwikkelaars. Hier was de voorwaarde van de ontwikkelaars ook dat herontwikkeling op
de Krommedijk locatie een financiële bijdrage zou kunnen leveren aan de nieuwe
ontwikkeling. En de plannen zijn hier afgewezen omdat op basis van staatssteun op die
Krommedijk locatie, dat deel van de financiering niet gerealiseerd zou kunnen worden.
De gemeentelijke bijdrage in het plan 4 miljoen betrof, het in dit geval een negatieve
business case was van een half miljoen. En voor de commerciële voorzieningen die
voorzien waren, het bestemmingsplan die voldoende ruimte bood. Er is dus aan de
voorkant zijn deze randvoorwaarden meegegeven en die bleven staan. En we hebben
destijds de plannen ook voorgelegd aan de KNVB. En die vonden het aan de
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optimistische kant en had twijfels bij de toename van de bezoekers. Vervolgens is er in
de periode 2013-2018 gekeken naar de huidige locatie Krommedijk. Dus niet verhuizen
naar een ander deel in de stad, maar blijven zitten op de huidige mooie plek. En er zijn
meerdere plannen geweest, maar het plan wat ik hier bovenaan presenteer, daar heeft
mijnheer De Zeeuw net ook een uitgebreide toelichting op gegeven. De plannen voor
nieuwbouw door FC Dordrecht met Real Economy, die 1,7 miljoen die ik net noemde
voor die infrastructurele aanpassingen, die was nodig in dit plan. Maar die hadden wij
ook al toegezegd, dus daar is geen discussie over. Maar ook zoals net in de
beraadslagingen al voorbij is gekomen heeft Real Economy een belangrijke bijdrage van
de gemeente gevraagd. En ook hier speelde het bestemmingsplan en de wens voor de
vestiging van een supermarkt de plannen parten. En vervolgens is, om niet met een
zoveelste plan in de rij te komen dat gebaseerd is op commerciële basis, gekeken naar
een andere mogelijkheid om financiering voor een stadion op een sportparklocatie te
bekijken. En maatschappelijk financieren is een andere methodiek, waar zowel vanuit de
ambtelijke organisatie als vanuit de partijen zoals FC Dordrecht enthousiast op werd
gereageerd. Het is best een lastige methodiek, maar dat wordt u zo meteen nog
allemaal goed uitgelegd hoe dat in elkaar steekt. Het is vooral anders. En wat we gezien
hebben dat we meerdere plannen in de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen,
waarbij meer van het zelfde niet leidt tot een beter plan, leek het goed om ook deze
methodiek grondig te verkennen. Nou, u hebt het raadsinformatiebrief daarover gelezen.
Het behelst een plan waarbij een investering tussen de 17 en 20 miljoen nodig is. Het
maatschappelijk programma is de drager voor het nieuwe stadion. De financiering van
de velden en de sloopkosten van de oude accommodaties zijn overigens nog niet
meegenomen in dat onderzoek, dus dat valt nog buiten het bedrag van laten we zeggen
17 miljoen. En het onderzoek heeft aangetoond dat met de methodiek van
maatschappelijk financiering dit plan haalbaar is. Maar wel als voorwaarde stelt dat er
een garantstelling door de gemeente nodig is. En in november 2019 heeft het huidige
college dit standpunt ingenomen wat u allemaal kent. Samenvattend, dus de laatste
sheet, we hebben een rooie draad waarbij we 7 plannen op 5 verschillende locaties
hebben gehad in de afgelopen 15 jaar. Dat alle plannen tot nu toe een financiële
inspanning van de gemeente vergen, dat alle financiële exploitatie mogelijkheden voor
een stadion vragen om een aanpassing van het bestemmingsplan, dan wel de
structuurvisie. Dat het standpunt in meerdere coalitieakkoorden geweest is dat er geen
financiële bijdrage of garantstelling aan de BVO verleend wordt. Daarnaast wat in de
afgelopen jaren ook wel benadrukt is, is dat de ontwikkelingen van sportparken in relatie
tot de breedte sport een belangrijk item is voor deze gemeente. Dat was in een
vogelvlucht 15 jaar geschiedenis FC Dordrecht stadion. Zijn er vragen?
De voorzitter: Ik hoorde van iemand.
Mevrouw Van der Ham: Hier ben ik. Mag ik eerst op mijn plek gaan zitten voor ik de
vraag stel?
De voorzitter: Graag. Dat kan vast, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. Ik had een vraag aan mevrouw
Kromkamp. En dat was: weet u hoe hoog de gevraagde bijdrage was voor het plan met
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Real Economy en op wat voor basis dat was. Was dat een garantstelling of wat dat echt
een bijdrage?
Mevrouw Kromkamp: Dat weet ik niet ,want die vraag heeft de gemeente in formele zin
nooit bereikt. Wij hebben kennis genomen van de plannen en de investeringen die nodig
waren, maar ik weet niet of dat informatie is die hier gedeeld mag worden, want het is
geen openbare informatie. Dus ik moet daar het antwoord even schuldig op blijven. En
de gemeente heeft daarvoor nooit een concrete vraag gehad wat het zou betekenen wat
de bijdrage zou moeten zijn.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Zoals u weet is dit totaal niet mijn onderwerp. Dus ik ben eigenlijk ook
geen woordvoerder op dit stukje. Goed, maar ik heb aandachtig geluisterd en er valt mij
iets op. Mijnheer De Zeeuw die heeft het steeds over gehad in zijn verhaal over die
supermarkt, zeg maar, waardoor uiteindelijk laten we zeggen dat plan in ieder geval van
tafel is gegaan. Klopt het dat als ik hier, ik heb net goed naar u geluisterd zeg maar, dat
het plan met de supermarkt afgewezen is op het feit dat daar de structuurvisie niet
geschikt voor is en dat we die als zondig hebben vastgesteld dat daar geen supermarkt,
of in ieder geval niet iets met commerciële doeleinden gevestigd kan worden. Klopt dat?
Dus dat zou aanpassing vergen van de structuurvisie.
Mevrouw Kromkamp: Ja, want in de structuurvisie staat dat het nu niet mag. En als we
met zijn allen zouden beslissen dat het wel mag, dan moet daarvoor die structuurvisie
aangepast worden. Dat klopt, ja.
De voorzitter: Mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Ik ben wel de woordvoerder, dus bedank voor
je vraag in ieder geval. Ik heb nog twee korte vragen aan de hand van de presentatie.
Op een gegeven moment wordt er gesproken over dat de KNVB twijfels heeft over de
toename van publiek. Maar dat was volgens mij nog in een tijdperk dat er nog niet werd
gesproken over maatschappelijk financieren. Nu er wel over maatschappelijk financieren
wordt gesproken, wordt die zelfde vraag nog een keer gesteld aan de KNVB? Of komt
die zelf daarmee? Zal ik meteen mijn tweede vraag stellen? Ik ben even benieuwd naar,
in de presentatie stond net iets over dat de financiering van de velden en sloopkosten
van de oude accommodaties niet is meegenomen. Ik ben benieuwd naar wat dat wel
gaat kosten dan straks.
Mevrouw Kromkamp: Dat lijkt me ook een vraag voor Eelco zo meteen.
De voorzitter: Kunnen we die vragen even bewaren dan voor de volgende ronde.
Mijnheer Noels.
De heer Noels: Voorzitter, mijn vraag ging eigenlijk ook over de supermarkt, maar dan
misschien een iets breder kader. Het is dus zeg maar puur wel politieke wil en het is niet
in wet- en regelgeving of bij machten zeg maar niet zijnde de gemeenteraad die dat kan
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wijzigen. Als wij dat wel toe zouden staan, dan zou je leisure of andere commerciële
functies op de plek van het stadion kunnen ontwikkelen.
Mevrouw Kromkamp: Het is niet zo dat alleen de gemeente daar over gaat. Ook de
provincie heeft een stem in de verspreiding zal ik maar zeggen van dit soort functies. En
we hebben destijds in het bestemmingsplan en de structuurvisie met zijn allen
afgesproken op welke plekken in de stad we dit soort grootschalige commerciële functies
zouden willen toestaan. Er is natuurlijk in eerdere plannen ook vaak sprake geweest van
een grote supermarkt op andere locaties, waarbij de gemeente natuurlijk ook altijd de
afweging te maken heeft dat als we op deze plek een hele grote supermarkt neer zetten,
dat er dan een aantal anderen in de stad wellicht gaan verdwijnen, omdat ze dan
onvoldoende business hebben. Dus de totale ruimtelijke ordeningsvraagstuk en het
distributie planologisch vraagstuk speelt hier een rol in. Omdat we natuurlijk ook niet
willen dat andere ondernemers hiervan de dupe worden. En dat is destijds een
belangrijke reden geweest om op een aantal plekken dit soort grootschalige
bedrijvigheid niet te willen faciliteren.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Acht de ambtelijke ondersteuners, of in ieder geval de
ondersteuners vanuit de gemeente, de kans heel groot dat provincie deze wijziging zou
toestaan? En mijn tweede vraag is: er is onlangs is de derde structuurvisie Dordrecht
2040 vastgesteld. Is er in de ambtelijke organisatie op enige wijze een discussie
geweest om dit in die structuurvisie op te nemen, die wijziging?
Mevrouw Kromkamp: Op deze vraag ga ik geen antwoord geven, want dat zou
speculatie zijn, dat weet ik niet. Wij hebben die vraag niet gesteld aan de provincie. En
de tweede vraag is, dan keert u de volgorde om. Want het is natuurlijk eerst een politiek
besluit om te willen op deze locatie en vervolgens om dan ambtelijk de opdracht te
krijgen om te zorgen dat deze wijzigingen in de plannen worden verankerd.
De voorzitter: Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Ja, voorzitter, dank u. Ik heb twee vragen, de eerste gaat over zeg
maar de supermarkt variant. Ik hoorde de heer De Zeeuw zeggen dat daar in dat plan
geen bijdrage van de gemeente noodzakelijk was. Ik hoor u zeggen dat daar wel om een
gemeentelijke bijdrage werd gevraagd. Dus daar zou ik iets meer duidelijkheid over
willen hebben. De tweede vraag, we hebben net in negen sheets hebben we 15 jaar
stadiongeschiedenis voorbij zien komen. Er zijn veel gesprekken geweest, gesprekken
ambtelijk, bestuurlijk. De heer De Zeeuw heeft ook aan een aantal gesprekken
gerefereerd. Een hele concrete vraag: zijn er verslagen van gesprekken die
plaatsgevonden hebben met FC Dordt over de stadiondekking?
Mevrouw Kromkamp: Nu ben ik uw eerste vraag alweer kwijt, dus ik ga even de tweede
beantwoorden. Ongetwijfeld. U heeft als raad natuurlijk ook meerdere keren gesproken.
Ik ben ten behoeve van deze presentatie in het archief gedoken en er is erg veel met u
gedeeld als u doelt op verslagen van overleggen bijvoorbeeld, dus tussen ambtenaren
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en FC Dordrecht, dan zou ik echt op zoek moeten gaan. Wij proberen eigenlijk zo veel
mogelijk in actielijstjes vast te leggen. Dus ik kan niet beloven dat ik daar heel veel van
ga opdiepen, maar ik wil daar best mijn best voor doen om te kijken wat daar van te
vinden is. En de eerste vraag nog even?
De heer Boersma: De eerste vraag ging over de variant met de supermarkt dat de heer
De Zeeuw zei: er is geen gemeentelijke bijdrage gevraagd. En u gaf aan dat er wel een
bijdrage werd gevraagd.
Mevrouw Kromkamp: Dat was een gesprek tussen het college en FC Dordrecht. Daar
was ik zelf niet bij aanwezig, dus ik moet daar echt het antwoord op schuldig blijven. Ik
praat dus uit de tweede hand als ik heb gehoord dat daar een concrete bijdrage van de
gemeente voor dat plan werd gevraagd.
De voorzitter: Mevrouw Koene heeft een aanvullende vraag, maar mevrouw Van
Benschop stak ook alweer haar hand op. Eerst mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Nou ja, ik heb al eerder aan de griffie gevraagd op welke data het
college of de ambtelijke organisatie met de club heeft gesproken. Of in ieder geval met
betrekking tot sportpark Krommedijk heeft gesproken. En ik heb ook verslagen
opgevraagd, notulen, van al die overleggen. En er is toegezegd dat die komen, dus dan
kan mevrouw Kromkamp in ieder geval vast ter aanvulling.
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Dank u wel, voorzitter. Ik zit eigenlijk al drie uur, is het
ongeveer geloof ik, of 2 uur, te luisteren naar een heleboel verhalen en er blijft bij mij
gewoon een vraag bestaan. En ik weet niet of ik hem aan u moet stellen of toch aan
iemand anders, maar als ik de laatste raadsinformatiebrief lees, dan staat er in dat er op
voorhand bekend was dat er een garantstelling gegeven zou moeten worden voor dit
laatste plan, dat de omvang daarvan niet bekend was en dat niet bekend was of dat ook
voor de BVO zou moeten gelden. En vervolgens lees ik dan dat de garantstelling 17 tot
20 miljoen zou moeten zijn, en dat er dan uiteindelijk besloten wordt dat dit te
omvangrijk is omdat het dan te zwaar op de gemeente zou leunen. En dat daarom het
college heeft besloten om toch maar het coalitieakkoord te handhaven. Ik vraag me dan
echt af: waar is dit misgegaan? Waar ga je zulke gesprekken voeren, waar ga je dit
soort plannen uitwerken, voordat je …
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, dat is eerder een politieke vraag dan een vraag
aan een ambtenaar. Dus die mag u bewaren voor de bespreking. Zijn er nog andere
vragen om toelichting? Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Sorry, ik ga er toch nog eventjes op reageren. Het is misschien
een politieke vraag, maar ik kan me voorstellen dat dit soort plannen niet met het
college wordt uitgevoerd. Dus er is ook een moment geweest waarop bekend moet zijn
geweest dat dit het verhaal was en toch het gesprek gevoerd is met zowel FC Dordt als
met de stichting. Dus het is misschien in die zin een politieke vraag dat je daar
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verantwoording voor zou moeten afleggen, maar ik vraag me wel af of die informatie,
zoals in de raadsinformatiebrief staat, ook daadwerkelijk bekend was.
De voorzitter: Dat is op zich een wat meer technische vraag. Of op het moment dat men
in gesprek ging , dat die informatie bekend was zoals het daar staat.
Mevrouw Kromkamp: Mag ik er een technisch antwoord op geven? De VSP heeft artikel
40 vragen gesteld, onder andere deze. Dus als u de beantwoording daarvan leest, dan
heeft u hopelijk een antwoord op uw vraag.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: En die worden besproken bij de volgende bespreking als we het
inderdaad inhoudelijk gaan bespreken.
De voorzitter: Het staat bij de stukken van vanavond inderdaad. Zijn er verder nog
vragen? Nee, dan dank ik u heel hartelijk. En dan wil ik graag het woord geven aan de
heer Derks, die een toelichting zal geven aan het uitgewerkte plan en mogelijk
realistische alternatieven. En heeft u voldoende zicht daarop? Prima, dan blijf ik hier
zitten.
De heer Derks: Hartelijk dank dat wij vanavond op jullie verzoek nog verduidelijking
mochten geven op de plannen die verder zijn uitgewerkt. Ik denk dat vanavond duidelijk
laat zien dat het de moeite waard is om hier even wat dieper op door te gaan. Het is ook
voor mij helemaal duidelijk dat het hier gaat om een maatschappelijk vraagstuk en niet
om een commercieel vraagstuk van een betaald voetbal organisatie. We praten hier over
een sportpark met hele grote potentie. Voor niet alleen financieel rendement, maar ook
zeker maatschappelijk rendement. Misschien is dat wel de basis, waar gekozen is voor,
of ik denk dat dat de basis is, maar ooit is gekozen vanuit het college om door te pakken
op maatschappelijk financieren. En niet vanuit de commerciële varianten die vele malen
al voorbij zijn gekomen in deze gemeente, om daarop voort te borduren. Dus die wil ik
even benadrukken. Het gaat daarbij voor jullie helderheid, want ik wil jullie proberen te
helpen met wat verduidelijking zeg maar door het proces wat ik heb doorlopen als
adviseur van de gemeente vanuit stadium consultancy, om een aantal vragen weg te
nemen. Eentje wil ik in ieder geval al duidelijk maken, daarom noem ik het maar even
een time out momentje. Ik kom uit de basketbalsport, als het chaos wordt dan doet de
coach dit en dan gaan we allemaal naar hem toe en dan gaan we het even bespreken
voordat we weer verder gaan. Het gaat niet om een garantstelling voor FC Dordt. Het
gaat niet om een garantstelling voor een stadion. Het gaat om een garantstelling van
een stichting die maatschappelijke waarde gaat teven, inclusief het stadion, om het
stadion maximaal te benutten voor de gemeente Dordrecht. Dat is zeg maar waar de
garantstelling voor wordt gegeven. Niet om die spits te betalen uiteindelijk of niet om
een of ander verdekt iets te realiseren. Nee, om maximale waarde te halen voor de
gemeente Dordrecht, van uit het sportpark, inclusief stadion. De keuze die moet worden
gemaakt is: willen we een sportparkontwikkeling met stadion of willen we een
sportparkontwikkeling zonder stadion? Dat is de keuze die heeft voorgelegen. En dan
heeft het college heeft een besluit genomen om een betaalbaarheidsonderzoek, niet om
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een online project. Dus er zitten geen breedte sport verenigingen in de plint, dat is nog
helemaal open. Alleen de keuzes die je in het vervolg gaat maken, hebben wel effect op
zeg maar het totaal bedrag van het project, daar zal ik zo iets meer over vertellen. Maar
het gaat dus niet over een projectwaarde waar een keuze over is gemaakt. Maar een
keuze over een haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast hebben wij meegekregen dat de
opdracht was om vanuit maatschappelijke context te denken. Dus wij hebben helemaal
niet gekeken, of dat was ons al snel duidelijk, naar de supermarktvariant zeg maar,
want dat was gewoon niet haalbaar, punt. Daarnaast een ander belangrijk punt is dat
we vanuit het financieringsmodel, die was ook al vastgelegd, dat was maatschappelijk
financieren. Dus daarin zijn we ook al gekaderd, maatschappelijk financieren is
bovendien een hybride model. Daar is ook ruimte in voor commercie, maar Wim zal daar
straks meer over vertellen, dus ik wil niet te diep in gaan op de financiën, want daar
krijgen jullie straks een uitgebreid verslag van Wim. Dat haalbaarheidsonderzoek en
binnen dat financieringsmodel is duidelijk geworden dat er een potentie in het project
ligt dat het een waarde vertegenwoordigd van tussen de 17 en tussen de 20 miljoen.
Dat kan ook 25 miljoen nog worden, dat kan ook misschien wel 12 miljoen zijn. Dit is
helemaal gebaseerd op een uitgebreid traject wat is doorlopen door de gemeente met
twee externe mensen die dat hebben uitgezocht en daar allerlei gesprekken met
maatschappelijke partijen voor heeft gevoerd, die graag vanuit het concept wat is
neergelegd en ik net een beetje min of meer beschrijf, graag op het stadion, in het
stadion, of noem het maar, het maatschappelijk vastgoed sportstukje wat dan
gerealiseerd wordt op sportpark Krommedijk, die daar heel graag willen zitten om
gebruik te willen maken van de ruimte, van de uitstraling, van de
vitaliteitsmogelijkheden, van de samenwerkingen, et cetera, et cetera. Dat houdt ook in
dat wij in die 17 tot 20 miljoen praten over een geïntegreerde accommodatie. Daar is
dus al meer of min gerekend met dat er gebruik wordt gemaakt van elkaars faciliteiten.
Dus om alleen het stadion uit te lichten is iets te kort door de bocht, of alleen zeg maar
de commerciële fitnessexploitant eruit lichten is te kort door de bocht. Of alleen een
stukje onderwijs daar uit te lichten, is te kort door te bocht. Dit is vanuit een
geïntegreerde aanpak al naar gekeken. Dat is ook eentje die jullie moeten meenemen,
dus je kan niet zomaar ergens even een streep door zetten. Dat zou in een vervolg fase
voor een haalbare business case een commitment van de partijen waar gesprekken mee
zijn gevoerd in intentieverklaringen doorgerekend niet op algemene vierkante meters,
maar op specifieke ruimtes en specifieke vierkante meters, dan kom je op een bedrag
uit waarover een besluit kan worden genomen, inclusief 1 of 2 of 3 varianten. Dat is
graag de vervolgfase en dat hebben wij ook voorgesteld aan het college om dat op te
pakken. Maar daar is wel, dus die fase wordt concreter. Maar dat is wel al zo klaar als
een klontje. Aan de ene kant de regie, ik kan niet anders verwoorden dan wat Herman
Odijk net heeft gedaan van RCD: waarom niet een betaald voetbal organisatie dit traject
moet trekken, maar dit is een gemeentelijk vraagstuk. Dus hier zou de gemeente meer
regie in moeten willen voeren. Aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook duidelijk
dat het om een substantieel bedrag gaat, aan de ene kant voor garantstelling, of aan de
andere kant van een bijdrage die de gemeente Dordrecht hierin zou willen steken als ze
deze kant op willen. En deze kant is dan een sportparkontwikkeling inclusief stadion.
Heb ik nu alles gezegd? Even ten aanzien van het onderzoek. O, sorry. Aan de hand van
het onderzoek wil ik een aantal dingen duidelijk maken door deze bespreekpunten. Wat
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was nou precies onze opdracht, wat waren nou precies de uitkomsten, wat is dat nul
scenario nou precies? Die kansen, hoe hebben die zich nou voorgedaan?
Ontwikkelscenario, wat is dat nou precies? Aanbevelingen in vervolgstappen. En ik wil
even heel kort stilstaan bij een benchmark studie. Ik zal daar proberen zo snel mogelijk
door te gaan, want ik wil niet herhalen wat jullie feitelijk al in het rapport hebben
kunnen lezen. Maar we hebben misschien een aantal punten daaruit lichten om het een
en ander te verduidelijken. Onze opdracht was: hoe revitaliseer je sportpark
Krommedijk? Hoe is dat haalbaar, hoe is die revitalisering haalbaar? En daarin is min of
meer gekaderd dat het op een toekomstige en duurzame wijze moest gebeuren, waarbij
de uitstraling van topsport het groene en open karakter van een recreatiegebied, de
maatschappelijke en sociale waarde van de breedte sport en de activiteiten van alle
gebruikers op het sportpark. Aan de ene kant wordt het bestendigd, waar kan
uitgebouwd en het liefst wordt het gemoderniseerd. De randvoorwaarden die we daarin
hebben meegekregen is dat coalitieakkoord. Nou ja, de bal ligt bij FC Dordrecht. Geen
bijdrage of garantstelling, 1,7 miljoen infra, 0,8 OMC. Een belangrijke waar we veel tijd
in hebben gestoken op dat moment, en dat is vanaf mei vorig jaar geweest, is om
draagvlak of om wederom vertrouwen te creëren bij de sportvereniging. Ook daarbij kan
ik niet beter verwoorden dan wat Herman Odijk van RCD daarover heeft gezegd. Het is
bespreekbaar geworden, waarbij het in het begin niet bespreekbaar was. Dus zover zijn
we gekomen en daar komt dat zinnetje uit die u zo mooi voorlas over het bespreekbaar
maken van een geïntegreerde accommodatie. Daarnaast moesten we rekening houden
met het bestemmingsplan en de nota garantstelling en leningen. De ingeslagen route
was maatschappelijk financieren heb ik al gezegd, maatschappelijke insteek.
Toekomstvisie sportparken is niet onbelangrijk, waarbij heel erg wordt gestuurd op
geïntegreerde accommodaties, ook met datgene wat er landelijk met sport aan de hand
is, waarbij vrijwilligersorganisaties moeite hebben om hun accommodatie overeind te
houden. Zo niet nu, dan over 5 of over 10 jaar. En wie gaat die rekening weer krijgen?
Talentontwikkeling, leer/werkomgeving, gezondheid en duurzame innovatie, binnen die
randvoorwaarden komt het onderzoek vandaan. De uitkomst was al vrij snel duidelijk.
Wat gevraagd wordt kan helemaal niet. Want FC Dordt kan het niet betalen. Structuur
en bestemmingsplan geven geen commerciële mogelijkheden en de systematiek
maatschappelijk financieren gaat onder andere over garantstelling. Daarnaast wat wel
erg positief was, uiteindelijk is dat de vereniging in ieder geval hebben uitgesproken dat
ze het betaald voetbal en de stadionontwikkeling ondersteunen. Maar ze willen
betrokken, ze willen een stem. Ze willen rekening houden met wat heel belangrijk is, we
willen onze eigen identiteit behouden. We willen zichtbaarheid op de locatie. En we
willen er zeker niet op achteruit gaan. En dat zijn dingen die zeker in vervolgtrajecten
zouden moeten worden meegenomen. Als het dan niet haalbaar is, dan heb je een nul
scenario. En wat heb je dan? Dan heb je nog steeds een sportpark waar je wat mee
moet. Maar je kan je 0,8 miljoen OMC kan je geen plek geven, je 1,7 miljoen infra kan
je geen plek geven. Maar nog veel belangrijker, en dat is wel heel erg duidelijk
geworden met Hans de Zeeuw zijn presentatie, het wordt realistisch dat het einde is
voor betaald voetbal, in ieder geval op termijn, in Dordt. Dat is een serieus scenario
waar rekening mee zal moeten gehouden worden. Want de faciliteiten zijn niet meer in
concurrentie met datgene wat er gebeurt in de voetbalmarkt. Dus op een gegeven
moment wordt je gewoon daaruit gedrukt, als het al niet is financieel, dan is het
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misschien vanuit de KNVB eisen, die steeds strenger worden ten aanzien van veiligheid,
hospitalitymogelijkheden en dat soort zaken. En er is dus geen oplossing voor de
verouderde opstallen op het sportpark. Aan de andere kant kwamen er ook heel veel
kansen voorbij. Want zoals ik al zei zijn er twee mensen op pad geweest vanuit de
maatschappelijke context en binnen de kaders van maatschappelijk financieren. Wat is
nou mogelijk en wie zijn hier nou in geïnteresseerd? En daaruit kwamen best wel veel
mogelijkheden, wat uiteindelijk tot het 17 tot 20 miljoen bedrag heeft geleid. En
daardoor kwam de mogelijkheid ook daar om de opstallen te vervangen, wat ook een
goed signaal was wat we eruit hebben gehaald is dat een exploitatie, waar Wim straks
verder op in zal gaan, dat die mogelijk positief te halen valt in de haalbaarheid. Maar dat
zou je met de concretisering van de partijen die mondeling zeg maar dat hebben
toegezegd, een aantal vierkante meters op hebben gegeven waarop wij hebben
gerekend, met name Wim, dat daar een mogelijke positieve exploitatie uit te halen valt
voor de stichting. Mind you, voor de stichting. En je creëert natuurlijk een mogelijkheid
om het sportpark toekomstbestendig te maken, duurzaam, sociaal, veilig, levendig en
toegankelijk en open. Wat wij hebben meegekregen. En er is een grotere zekerheid wat
natuurlijk vooral FC Dordrecht zelf moet gaan realiseren. Maar je creëert faciliteiten voor
FC Dordrecht om een volgende stap te kunnen maken. Dus je creëert een grotere
zekerheid van behoud voor betaald voetbal voor de stad met een verbeterde uitstraling.
Zo kwamen we tot een ontwikkelscenario, daar hebben we naar gekeken. Rekening
houden met alle informatie die we hebben gekregen, hier staat dan al wel FCD, The
Hawks, DFC, zoals zij terecht noemen in de plint. Maar dat wordt zeker niet hiermee
gesuggereerd. Hiermee wordt een geïntegreerde accommodaties gesuggereerd. In de
volgende fase ga je met elkaar in gesprek om daar concrete plaatjes voor te maken.
Wat wel zo is, wat ik al in het begin heb aangegeven. Als je hier dingen gaat uitknippen,
dan krijg je een ander plaatje. Dus het is prima te doen om zeg maar vanuit een totale
sportparkvisie de keuze te maken dat iedereen op zijn plek blijft zitten en dat je daar
gaat kijken hoe je elkaar kan ondersteunen, dat is prima te doen. alleen dat zal een
ander kostenplaatje hebben dan dat je het vanuit een geïntegreerde aanpak gaat doen.
en dat was waar wij naar hebben gekeken om te kijken om dat zo goed mogelijk te
maken en zo veel mogelijk waarde te creëren met elkaar op het sportpark. Dus een
positieve exploitatie heb ik al genoemd. Open, veilig en bereikbaar heb ik al genoemd.
Dan moet nog wel de herverdeling van het sportpark kan worden geoptimaliseerd en er
is een vernieuwing van verouderde gebouwen. Dit heb ik denk ik ook al gezegd, genoeg
positieve exploitatie is daarmee haalbaar. Door middel met gesprekken met potentiële
deelnemers, als we dan doorrekenen op huuropbrengsten, kapitaallasten en
onderhoudskosten van het gebouw, dan komen wij, maar daar moet nog wel de
organisatiekosten van de stichting worden meegenomen, op een potentie van 144
duizend positief. Maar nogmaals, dit is vanuit een haalbaarheidsonderzoek. Dit is
indicatief, in ieder geval voor ons een signaal om een volgende stap te maken, want er
zit heel veel potentie in dit project. Even over de exploitatie en de organisatie en de
mogelijkheid om zeg maar de risico’s te minimaliseren vanuit de gemeente. Een
stichting gaat zeg maar dit exploiteren. Die stichting die gaat met de gemeente praten
over erfpachtmogelijkheden en die gaat dus verhuren aan de ene kant. Aan de andere
kant gaat deze stichting met kredietverleners afspraken maken over geld. En de
kredietverleners zijn te sturen door middel van voorwaarden daarvoor te verstrekken
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van een lening. En op die manier kan een gemeente sturen en dit zijn ook zaken die
door zijn gesproken binnen de gemeente met de ambtenaren die daarover gaan. Maar
het is dus een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk belang die zeg maar
handen en voeten gaat geven aan datgene wat er op dit sportpark gaat gebeuren,
inclusief stadion als het aan ons ligt. Want daar mee kan je in onze optie het meeste
maatschappelijke rendement halen als je wilt samenwerken en dat vanuit een
maatschappelijke visie gaat doen. Daarom kwamen wij tot de aanbeveling om in ieder
geval een keuze te maken. Maak een keuze tussen een nul scenario of een
ontwikkelscenario en bedenk dan de randvoorwaarde om de risico te minimaliseren die
je aan de garantstelling onder voorwaarden zou willen afgeven. Committeer de huurders
waar uitgebreide trajecten mee zijn gevoerd zo snel mogelijk, omdat je dan zekerheid
hebt dat ze zeker gaan komen. Twee belangrijke dingen die nog moeten worden
meegenomen in een hopelijke vervolgfase is dat er een afwijking is, en daarom zijn de
velden bijvoorbeeld niet meegenomen in deze 17 tot 20 miljoen, omdat de gemeente nu
beleid heeft dat de velden bij de gemeente liggen in beheer en onderhoud en niet bij een
onafhankelijke stichting. En de accommodaties, lees gebouwen, kantines en
verenigingsgebouwen bij de verenigingen zelf. Dus daar zou iets in moeten worden
besloten. Daar zijn wij niet verder op ingegaan, want dit is het beleid. Maar dit is wel
iets wat je dan mee moet nemen in de volgende fase. En dat gaat hier ook over meer
dan alleen een stadionontwikkeling, het gaat hier misschien wel over uiteindelijk een
gebiedsontwikkeling waarbij je moet afvragen of je dit alleen als sport binnen de
gemeente moet dragen, misschien wel in een breder kader moet gaan trekken. Dus de
vervolgstap is dan: ga zo snel mogelijk dat PVE maken en die business case met elkaar.
Betrek de breedte sport verenigingen intensief hierbij en uiteindelijk kom je dan tot een
concreet plaatje waarbij je met dubbel gebruik een synergie in bouwkosten een
uiteindelijk verhaal kan neerleggen waar jullie als gemeente een besluit over kunnen
nemen. Of misschien wel in meerdere varianten. In de benchmark hebben wij meerdere
voorbeelden gegeven. Ik wil er een aanstippen, omdat die actueel is op dit moment. En
omdat die ook wel vergelijkbaar is, niet zo zeer qua omvang, want hier is een groot
scholencomplex ingestapt die al 30 miljoen zeg maar meebrengt. Overigens ook
overheidsgeld. Maar wel om het zichtbaar te maken dat als er gepraat wordt over
ontwikkeling van stadions dat breed en geïntegreerd gaat vanuit de vitaliteit van een
gemeente. Hier zie je loop- en wandelpaden eromheen, er zit een zwembad in, er zitten
meerdere sporthallen in, et cetera, et cetera. Plaatjes die jullie trouwens ook al hebben
voor bij zien komen in meerdere of delen van de varianten die de afgelopen jaren hier
voorbij zijn gekomen. Maar deze is aanbesteed, deze wordt gerealiseerd. Maar welke ik
helemaal interessant vind is dat ze dus zeg maar het doortrekken met de betaald
voetbal club, waarbij de voetbal club gaat uitdragen met alle
communicatiemogelijkheden die zij hebben met op het shirt: heel Helmond sport. Dus
de vitaliteitsgedachte wordt niet alleen fysiek vorm gegeven, maar ook in de uiting van
potentiële helden die zo’n gemeente kan creëren met betaald voetbal. En we praten hier
over een project wat de komende 20 jaar misschien wel moet gaan draaien, dus je moet
vooruit durven kijken en je moet ook wel een beetje opportuun zijn en durven dromen
dat je dit gerealiseerd kan krijgen met elkaar. Dat was mijn verhaal.
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De voorzitter: Dank u wel. Het verzoek was van de heren of zij beiden hun verhaal
kunnen doen en dat de vragen daarna tegelijkertijd gaan. Dus dan geef ik het woord aan
de heer Van Rijswijk, die wat meer zal toelichten over het maatschappelijk financieren.
De heer Van Rijswijk: Dames en heren, goedenavond, daar is die dan, maatschappelijk
financieren. Wij zijn van maatschappelijk financieren en ik ben hier niet alleen, want ik
heb niet alleen aan dit ontwerp gebouwd, die financiële ontwerp. Dat heb ik gedaan met
een collega Rijmakers, die zit ook in de zaal. En als er heel specifieke vragen zijn, dan
kunnen we nog dieper de materie in. Ik ga kort in op de oorsprong van de
financieringsmethode, om enige duidelijkheid te geven: waar komt het nou vandaan?
Tweede aspect wat aan de orde komt is het financieringsplan wat gemaakt is, wat
ontworpen is voor Krommedijk. En daar komen uitgangspunten aan de orde van het
financieringsplan en we laten zien hoe we tot een financieringsplan zijn gekomen. Dat
zijn drie modellen geweest die uiteindelijk hebben geleid tot het finalemodel van die 17
tot 20 miljoen, onder gemeentegarantie. Er zijn vragen gesteld, en die heb ik zo
gaandeweg de avond opgeschreven. En een daarvan is ook van: wat maakt
maatschappelijk financieren nou zo interessant? Of wat zijn nou de oplossingen die
maatschappelijk financieren te bieden heeft? Zit dat nou in die garantie? Nou, voor alle
duidelijkheid, dat zit wel in die garantie, maar garanties zijn er in soorten en maten. Er
zijn twee richtingen, vier methodes, elf uitvoeringen. Ik bespaar het u, maar ze bestaan.
Maar wij hebben dat niet bedacht. Het model bestaat al sinds 1816. En het uitgangspunt
was: de overheid heeft geen geld. Maar de overheid heeft wel een positie, een juridische
positie. En het is een overheid kan subsidiëren en kan faciliteren. Maar als de overheid
geen geld heeft ,dan kan die niet subsidiëren, dus kan de overheid faciliteren. En een
garantie in al zijn uitvoeringen is een vorm van faciliteren. Nou, hoe gebeurde dat
vroeger 200 jaar geleden? Nederland had geen geld en er moesten allerlei dingen
geïnvesteerd worden in het algemeen belang. Dat woord kenden ze toen nog helemaal
niet, maar intussen was dat dus het algemeen belang. En wat was dat? Dat waren
scholen, dat waren polders, dat waren kanalen, dat was van alles aan infrastructuur,
maar het allerbelangrijkste in die tijd was armoedebestrijding. En daardoor zijn er
onderwijsvoorzieningen gekomen en allerlei zorgvoorzieningen gekomen. Die
voorzieningen noemen we tegenwoordig DAEB, diensten van algemeen economisch
belang. En daar is wetgeving over. Wie deden dat in die tijd? Dat waren drie mensen,
koning Willem de eerste, dat was Johannes van der Bos, een leeftijdsgenoot van Douwes
Dekker, kwam ook uit Indië. En iemand die we niet kennen, maar die ontzettend
belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het model, dat is Johanna Borski. Zij
heeft de Nederlandsche Bank gered. Anders was die er nooit geweest. Waardoor het
tegenwoordig voor in de moderne burgermaatschappij gaan we met die methode van
financieren het volgende doen. We gaan investeren in voorzieningen die een algemeen
belang dienen, dus in diensten van algemeen economisch belang. En ik zal straks een
aantal voorbeelden laten zien die hier dus bij zitten. Het zijn ook altijd voorzieningen die
niet langs economische weg haalbaar zijn. Dat zijn zwembaden, dat zijn sporthallen, dat
is onderwijs, ga zo maar door. Maar dat zijn ook sociale woningbouw. En de methode
wordt altijd toegepast bij gebrekkige marktwerking of geen marktwerking of bij een
financieringsblokkade. En wat we vaak bij betaald voetbal organisaties zien, dat zijn
financieringsblokkaden. Niemand wilt een betaalde voetbal organisatie financieren. Voor
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alle duidelijkheid, ik hoorde ook ergens de opmerking, dat was zo niet bedoeld
overigens, maar: is het een truc? Nee, het is geen truc. De methode van financieren is
omgeven door wetgeving. En die wetgeving op zijn hoogste niveau is Europese
wetgeving, dat is staatsteun. En op zijn laagste niveau is dat gemeentelijke verordening.
En in de gemeentelijke verordening staat: we staan onder de volgende voorwaarden wel
of niet garant bijvoorbeeld. En staatsteun zegt: wie mag er nog meer van profiteren?
Staatsteun zegt: wie mag nog meer profiteren van die garantie? Dat zijn voorzieningen
van diensten van algemeen economisch belang bijvoorbeeld. Zorgvoorzieningen,
onderwijsvoorzieningen, maar ook sportvoorzieningen, breedte sport voorzieningen
bijvoorbeeld. Dan hebben dus drie financiële modellen gemaakt en die hebben dus
geleid, nummer 1 en 2 hebben dus geleid naar numero 3. En dat is dus het voorgestelde
model geweest. Dat eerste model, dat hebben we het breedte model genoemd, daar
gaan we straks iets dieper op in financieel. Dat tweede model hebben we het breedte
sport en zorg model genoemd. En dat heeft dus geleid tot dat voorgestelde model. We
gaan nog even terug naar dat breedtesport model. Alle modellen zijn gebaseerd op
verhuurvariant. Dat betekent dus, wat Eelco ook zei: er komt een stichting, een stichting
is een ideële rechtsvorm. En die ideële rechtsvorm gaat verhuren aan breedte sport
verenigingen, aan zorgvoorzieningen, aan de BVO, wie dan ook. Als we kijken naar
model 1, dat breedte sport model, daar is dus een jaarlijkse subsidie nodig van 141
duizend euro, elk jaar weer. Kijk je nu naar het breedte sport model, numero 2, dus
wanneer er voorzieningen bij komen. Zorgvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen,
fitnessvoorzieningen, dan hoeft die subsidie niet hoger te zijn dan 48 duizend euro. En
dan komt er een interessante. Ga je nou kijken naar het derde model, waarin de BVO
erbij komt, dan is er ineens geen subsidie meer nodig. En die ga ik straks uitleggen,
want dat is heel bijzonder. Het uitgangspunt voor de achtergrondinformatie van dit
verhuurmodel is dus geweest: zorg er nou voor dat bij die vernieuwingen die ontstaan,
dus dat nieuwe sportpark, dat integrale sportpark, dat de huur voor de vereniging niet
hoger wordt dan ze nu betalen. Zorg er ook voor dat de huur die de BVO betaalt voor de
accommodatie die ze nu hebben, niet hoger wordt dan ze nu betalen. En zorg ervoor dat
die subsidie die de gemeente betaald voor het sportpark minimaal wordt, het liefst nul
wordt. Je zou kunnen zeggen: met die variabelen hebben we gewerkt naar een
financieringsmodel. Nu gaan we kijken naar die investeringsopgave en het
financieringsplan wat erachter zit. Het uitgangspunt voor het financieringsplan is dus
geweest, en het is goed te zien, dat is dus breedte sport. En het zijn dus de breedte
sport verenigingen die daar staan. En die zijn opgeteld 3 miljoen 375. Kijken we naar de
herschikking en aanleg van nieuwe velden, daarvan is ook gezegd: dat loopt via de
gemeentebegroting, is uitdrukkelijk aanwijzingen geweest: hou dat er nog even buiten.
Dan krijgen we dus een derde financieringselement, zou je kunnen zeggen, dat zijn dus
de DAB voorzieningen, diensten van algemeen belang. Dus dat is een zorginstelling, dat
is kinderopvang, dat is fitness. Maar het mag ook onderwijs zijn en het mag ook sociale
woningbouw zijn bij wijze van spreken. Niet vanwege het bestemmingsplan, maar
vanwege de staatsteun. Dat is dus een investering van 7 miljoen 284. Dan staan er dus
onderwijsvoorzieningen, die had ik al genoemd, en dan hebben we exclusieve ruimte
voor de BVO. Dat is een oppervlakte wat exclusief is voor de BVO. En tribunes. En dat is
dus een bedrag van 7,2 miljoen. 7,2 miljoen, we dachten 5,2. Maar dat zit in dat
financieringsplan. Want dit zijn de investeringen. Die investeringen komen dus uit op 20
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miljoen 447. In deze opzet. In deze haalbaarheidsfase. Als we dat gaan financieren, dan
gaan we kijken van: maar waar komt dat geld nu vandaan? Een daarvan is, dat is
daaronder, de financiering door derden. Dat is de bijdrage van de gemeente, en die is al
aan de orde gesteld ,dat is dus de inhuizing van de amateurs van FC Dordrecht. Dat is
800 duizend euro. De tweede is dus die prognose, dat is dus geen zekerheid, maar dat is
een voorlopige prognose, van de inbreng door de BVO. En het is de BVO FC Dordrecht
en het is dus die bewuste 1,3 miljoen. Dan komt er nog een bijzondere, dat is het terug
lenen van de opstalvergoeding door de BVO. Nou, hoe steekt dat in elkaar, lang verhaal
kort. Het staat nu op erfpachtrecht, dat stadion. En de wet zegt daar wat over: als het
stadion daar weg zou moeten ,dan geldt er een vergoedingsplicht. En die
vergoedingsplicht hebben we uitgerekend en die is 700 duizend euro. Maar wij zeggen:
die 700 duizend euro, die krijg je niet BVO. Ja, daar heb je wel recht op, maar die betaal
je terug. Die ga je uitlenen als het ware, die krijgt de stichting. En tel ik die 1,3 op, plus
die 700 duizend, dan kom ik aan 2 miljoen. En 2 miljoen, afgetrokken van die 2,7
miljoen, dan kom ik weer op 5,2 miljoen. Dan heb ik nog een bijdrage van de gemeente,
dat is dus die bewuste 1,7 miljoen, en die hebben we er ook buiten gehouden, omdat
dat ook instructies waren. Dat geld voor het sportpark, hou dat er nog even buiten. En
op die manier kom je dus inderdaad aan 2,8 miljoen. En we hadden 20 miljoen en het
een minder het ander, dat is A – B wordt dan 17 miljoen nog wat. Zo steekt het
financieringsplan in elkaar en zo steekt het investeringsplan in elkaar. Dan krijgen we:
hoe zijn we nu daartoe gekomen. En dus nu krijgen we een mengvorm zou je kunnen
zeggen van investeringen en exploitatie. Wat u daar ziet is eigenlijk het volgende. Dit is
dus het voorgestelde model. En het voorgestelde model betekent dus eigenlijk van links
naar rechts de subsidie aan het sportpark is nul euro. Dus met de vernieuwingen die zijn
bedacht en de investeringen die zijn gesteld is er in dit model geen subsidie nodig voor
de breedte sport. Dan krijg je de eerste groene staaf, zeg ik dan maar even, dat is dus
bijvoorbeeld een zorginstelling of bijvoorbeeld een fitness of bijvoorbeeld een andere
voorziening. Dat noemen we dus even de DAB. En die leveren dus op 44 duizend en die
andere levert op 48 duizend. En wat zien we gebeuren, de BVO die ondanks gewoon zijn
eigen huur betaalt, wat die nu ook betaalt, 325 duizend euro per jaar, met een index
van 1,5%, levert een netto bijdrage van 69 duizend euro in dit model. En u voelt hem al
aankomen. Als u de groene cijfers bij elkaar optelt, dan kom je aan een positief
resultaat. Nou gaat dat er mij niet om dat positieve resultaat van 20 duizend euro te
laten zien, maar om te laten zien dat door het toevoegen van DAEB, diensten van
algemeen economisch belang, die mogen profiteren van de garantstelling onder
voorwaarden die de gemeente bepaalt, dan ontstaat er dus een financieel gunstige
situatie. En in die tabel daar rechtsboven ziet u dus staan: hoe steekt het nou in elkaar?
Dan ziet u dus weer die 17 miljoen terugkomen en daaronder ziet u dus: wat is dan die
exploitatie? Nou, dat is dus de rente en de aflossing die betaald moet worden over alle
financieringen, dus die bewuste 17,5 miljoen zullen we maar zeggen, plus het beheer en
onderhoud. Want de financiering voorziet daarin: het moet niet alleen betaal worden
voor rente en aflossing, maar het moet ook in stand gehouden worden. Voor de BVO, die
dus 69 oplevert, dus een netto betaler is, hebben we drie financiële veiligheidskleppen
ingebouwd. En het is namelijk van: hoe ver mag je zakken in je huur als je de
toeschouwers niet haalt? Of als je de huur niet kunt betalen. Dan kunnen ze nog een
aantal procenten zakken, zal ik u zeggen, bijna de helft. En dan gaat de stichting nog
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niet failliet. Een tweede financiële veiligheidsklep die is ingebouwd en staat ook in het
rapport is: zorg ervoor dat er een financiële buffer ontstaat bij de start van de
operationele exploitatie zou je kunnen zeggen. En dan is er nog een derde en die ben ik
heel even kwijt, moet ik eerlijk zeggen. O ja, we hadden een achterstelling van de huur.
Neem me niet kwalijk. Die bewuste 7 ton, met de complimenten, met die 700 duizend
euro was een achterstelling. Met andere woorden: die wordt pas als het ware uitgekeerd
als je ook de huur hebt betaald. Dus we hebben als het ware hebben we een spaarpotje
in de pot zitten. Als je niet betaalt, dan krijg je ook je 700 duizend euro niet terug. En
die loopt dus 40 jaar lang, want deze leningen zijn uitgelegd over 40 jaar. Tot zover dus
het voorgestelde model. Het college, hoef ik niet meer te herhalen, heeft gezegd: we
doen het niet. We doen het niet, want deze garantie geldt voor het breedte sport park.
Dus voor de DAEB, diensten van algemeen belang, voor de breedte sport, en inderdaad
ook voor die 5,2 miljoen. Hoe zijn we daar nu toe gekomen? Hier zien we dus hoe dat
nou ontstaat met de breedte sport. Dat zijn dus alle breedte sport verenigingen. Rechts
bovenaan ziet u dus de investeringen voor die breedte sport. Dat was 3 miljoen nog wat
en het is geworden 2 miljoen 500 nog wat. En hoe komt dat? Dat is dus die 800 duizend
euro is daarop in mindering gebracht. Zo kom je dus aan die 2 miljoen 575. Hoe ziet die
exploitatie eruit? Alle rente en aflossingen bij elkaar opgeteld van de breedte sport
voorzieningen, en dat zijn alleen maar gebouwen, dus waar ze staan gaan wij niet over,
het is alleen maar huisvesting. Die rente en aflossing is opgeteld 82 duizend euro. En
om het in stand te houden, die huisvesting, dus de gebouwen, de clubgebouwen, kost
dat 108 duizend euro. Opgeteld zoveel. Als je daar de huur vanaf haalt, de huur die ze
nu ook betalen, de huren bij elkaar opgeteld. Dat kan huur zijn, maar dat kan ook
eigendomskosten zijn, eigendomsuitgaven zijn. Die zijn opgeteld 47 duizend euro. Het
gevolg is: alle kosten minus de opbrengsten kom ik aan -154, herstel, -141. Aan ons
dus de oplossing: los dit op. Haal dit weg of minimaliseer dat in ieder geval. Daar
hebben we het volgende voor gedaan. Daar komt het volgende model. Dat volgende
model ziet er als volgt uit. Dat is dus het breedte sport model en we hebben daar
zorgvoorzieningen aan gekoppeld. Waarom zorg? Nou, zorg is bij wet een DAEB, dienst
algemeen economisch belang. Dus je mag, en dat zegt dus de wet op staatsteun, je mag
dus garant staan voor voorzieningen die een algemeen belang dienen. En wat is dat?
Dat is zorg. En wie dat is, dat laat ik in het midden. Maar er zijn partijen, die hebben
zich aangemeld en die willen hier dolgraag zitten. En waarom? Dat is nogal wiedes. Zij
mogen profiteren van het goedkope geld, onder voorwaarden. Want de wet zegt erover:
u moet wel gewoon een markt conforme huur betalen. Maar de voordelen boven de
kosten, en dat is dus die bewuste 44 duizend euro, de voordelen boven de kosten
komen ten gunste van het terugdringen van de subsidie aan de breedtesport. En u ziet
dus links die breedte sport, die was 141, maar hij is dus al teruggedrongen naar 840
duizend. Dan komt die tweede daarbij, en wat dat is laat ik in het midden, maar laat dat
nou ook een soort breedtesportvoorziening zijn. Maar dat mag ook een fitness zijn en
dat mag zelf horeca zijn. Want Eelco benoemde dat net, het hybride karakter van
staatsteun is, of de hybride voorwaarden die gesteld worden aan maatschappelijk
financieren zijn: maatschappelijk financieren betekent dat commerciële partijen mogen
onder voorwaarden profiteren van het geld. Horeca is zo’n commerciële club, mag er
toch van profiteren, onder voorwaarden. En die voorwaarden gelden dan bijvoorbeeld:
voordelen boven de kosten komen ten gunste van en je moet je houden aan een aantal
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restricties, bijvoorbeeld zoals een horecavoorziening in een zwembad. Wat is het gevolg
hiervan? Wat we zien in die kolom rechts, alle rentes bij elkaar opgeteld, alle in stand
houdingskosten bij elkaar opgeteld. Dan zien we dus: wat is het resultaat van die twee
groene minus die rooie. En dat betekent: ik heb nog maar een tekort van 48 duizend
euro voor het sportpark. Dit is dus de oplossing om te komen naar, en we kijken nog
een keer terug naar dit model, om te komen naar deze. We kunnen dus helemaal terug,
maar wat zit er niet bij, bij die laatste, daar zit de BVO niet bij. En het gekke is, en dat
zal ik nog even goed toelichten: de BVO is een netto betaler. En een netto betaler,
schrik niet, die maakt het mogelijk dat er dus geen of nauwelijks geen subsidie nodig is
voor de breedte sport. Dus ik heb eigenlijk een slachtoffer gevonden in de vorm van een
betaald voetbal organisatie. Dat was even slikken voor Hans de Zeeuw, maar uiteindelijk
begreep Hans natuurlijk ook wel, maar iedereen ook wel, van: dat zou nog wel eens een
oplossing kunnen zijn. We zijn een netto betaler geworden. En niet omdat er meer
bezoekers komen of dat er meer kaarten worden gekocht of wat dan ook. Nee, je betaalt
gewoon de bestaande huur met een index. Maar dat doen de verenigingen ook. We
hebben dus belang, hoe gek het ook klinkt, bij een betaald voetbal organisatie. Het kan
me niet schelen wie het is zou je kunnen zeggen. Omgekeerd zou je kunnen zeggen,
maar dat is, en ik ga niet over de politiek. Het is natuurlijk een financieel veilig besluit
om na te denken: hoe zou je nou voorwaarden kunnen stellen aan een maatschappelijk
financieringsplan waarin je zegt: ik wil eigenlijk geen of nauwelijks geen garantstelling
geven voor de betaald voetbal organisaties. Maar bedenk dat zelfs die 48 duizend euro
nog verder wordt teruggedrongen. Dat zou een voorwaarde kunnen zijn, een
denkrichting kunnen zijn voor een toekomstige situatie, hoe kan het dan wel. Daar zijn
voorbeelden van in het land. En de voorbeelden daarvan zijn in Leeuwarden, u mag ze
bellen, dat heeft niets met voetballen te maken, maar dat is met een methodiek die
maatschappelijk financieren ook mogelijk maakt. Hoe speel je kapitaal vrij ten gunste
van in dit geval de breedte sport. En dan hebben we het over een structureel kapitaal,
want dit model, dit hele financieringsplan, is uitgewerkt voor een periode van 40 jaar.
Dus de cijfers die u ziet zijn jaarbedragen over een periode gerekend gemiddeld 40 jaar.
Voorzitter, dit was mijn bijdrage.
De voorzitter: Dank u wel. Dat was een behoorlijk lange zit, zo laat op de avond, hadden
we nog even heel erg bij blijven. Zijn er nog vragen voor de twee heren? Mijnheer Van
Verk zie ik.
De heer Van Verk: Ja, voorzitter, ik heb een aantal vragen. Ongeacht het tijdstip. Naar
de aanleiding van het verhaal van de collega van de heer Van Rijswijk, u praat over het
huisvesten van commerciële, semi-commerciële en amateurverenigingen op het terrein.
Heeft u ook getoetst in hoeverre het bestemmingsplan c.q. de structuurvisie dat soort
zaken toelaat? Dan heeft u het in uw verhaal over een potentie van 17 tot 20 miljoen.
En als ik dat lees, dan denk ik: dat is 17 à 20 miljoen opbrengst, potentie. Ik weet niet
hoe ik dat moet duiden. Ik lees voortdurend over 17 tot 20 miljoen garantstelling en
daar lees ik opeens potentie. En dat brengt me misschien bij het wat ingewikkelde
verhaal op de late avond van mijnheer Van Rijswijk. Ik kan geen aansluiting vinden in
de cijfers. Met name in de een na laatste sheet, misschien dat u die nog even naar voren
kan halen. Daar zie ik een aantal jaarcijfers staan, nee, nog eentje verder terug, in het
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totaalplan, die. Daarin zie ik een aantal groene balken staan met geld. Ja, die drie. Daar
bovenin zie ik een financieringsplan om de gemeentegarantie, dat is dus totaal wat
gefinancierd moet worden. Dat heeft u uitgerekend op basis van de informatie die u
heeft gekregen van de verschillende mogelijke partners. Met partners bedoel ik de
zorginstellingen, het onderwijs, u heeft daar gesprekken mee gevoerd, die hebben
gezegd: dit willen we. En dat leidt tot dit plaatje. Dan zie ik vervolgens de exploitatie
ervan en daar vind ik geen aansluiting tussen het totaal aan jaarlijkse uitgaven, 1,2
miljoen ,dat over 40 jaar genomen. Ja, dan kom ik toch iets hoger uit als 17 miljoen.
Dus daar raak je me kwijt.
De heer Derks: Zal ik even beginnen, dan kan jij hem afmaken. Ja, er is gekeken naar
de structuurvisie en de mogelijkheden daarin. En de structuurvisie en het
bestemmingsplan geven mogelijkheden om te werken met de partijen waar mee is
gesproken en waar dus uitgebreid gesprekken mee zijn gevoerd, wat ik in mijn
presentatie ook al zei. Die vierkante meters hebben opgegeven en hun behoefte. En
daarmee is Wim gaan rekenen. Dat is een. Twee, ik praat over potentie omdat de
huurders de potentie van datgene wat maatschappelijk financieren via huurpenningen
onder andere uit externe marktpartijen, kredietverleners, met de garantstelling van de
gemeente kan ophalen. Dus het is geen financiering vanuit, het is een financiering
vanuit de markt die op basis van maatschappelijk financieringsmethodiek zeg maar de
potentie van zo’n project wordt groter als je meer huurders hebt, omdat je meer geld
kan gaan lenen. Dus daarom praat ik over potentie en niet over huur. Dus in het traject
dat we hebben belopen is het zwaan kleef aan geweest feitelijk. Een partij
vertegenwoordigd zoveel waarde, 12 partijen vertegenwoordigt zoveel potentie. Dat is
waarom ik potentie zei. En daar is Wim mee gaan rekenen en dan kom ik op zeg maar
die vragen.
De voorzitter: Ogenblikje, mevrouw Stolk, want de vragen waren nog niet helemaal
beantwoord en dan staan er nog twee mensen in de rij. Maar ik kom bij u terug.
De heer Van Rijswijk: Ja, mijnheer Van Verk, ik weet niet of de vraag nu voldoende
beantwoord is?
De heer Van Verk: Ik zie de aansluiting tussen 1,2 miljoen aan jaarlijkse uitgaven over
gemiddeld 40 jaar. Dat moet gedekt worden uit de huur. Die is ook ongeveer 1,2
miljoen. Maar als ik dat kapitaliseer, dan kom ik op een opbrengst over 40 jaar die
aanzienlijk hoger is als de 17 miljoen die geresulteerd wordt.
De heer Van Rijswijk: U moet eigenlijk, als u dat op deze manier doet, dan moet u
eigenlijk alleen maar de rente en de aflossing nemen. En dat kunnen we helemaal laten
zien hoe de rente erin zit, en die is heel laag, want het is maatschappelijk financieren
onder gemeentegarantie. En als u dus die 649 uitsmeert over die 40 jaar, dan komt u
dus aan een bedrag van aflossing van 17 miljoen 647 plus een rentebedrag
daaroverheen. En als je dat bij wijze van spreken … Maar wat wij hebben gedaan is
precies hetzelfde. Rente en aflossing over die reeks van jaren van 40, delen van 40, en
dan krijg je dus dit bedrag, 649. En het onderhoud en het in stand houden en het
beheer in dit geval, dat is dus die 560 gemiddeld per jaar over de reeks van 40 jaar.
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De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Ik weet niet of ik het niet goed begreep of miste, maar de laatste
mijnheer had het over voorbeelden die die zou geven in Leeuwarden. En daar ging ik
even, nou ja goed, mis zelf. Want volgens mij heeft die die voorbeelden helemaal niet
gegeven. Want u zei ook van: u kunt ze zelfs bellen. En misschien willen wij dat wel.
De heer Van Rijswijk: Moet je doen. Maar ik zal u vertellen. Die voorbeelden … Nee kijk,
het gaat om het volgende. Die voorbeelden heb ik hier gemeld, er zijn voorbeelden van.
Die voorbeelden staan niet in het rapport. Maar wij worden gevraagd door het hele land
en onder andere in Leeuwarden, ook een vergelijkende vraag, heeft niks met voetbal te
vragen, een totaal andere vraag, waarin ook een vraag gesteld wordt: zorg ervoor of
maak sport onafhankelijk van overheidsgeld. Dat was eigenlijk. En dat hebben we dus
gedaan. En dat is een methodiek om te laten zien: hoe zorg je ervoor dat die 48 nu naar
0 gaat bijvoorbeeld, die subsidie naar nul gaat.
De voorzitter: Volgens mij is ten dele de concrete vraag ook: heeft u een
telefoonnummer?
De heer Van Rijswijk: Ik zal u die nummers geven, geen punt.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank. Ik zoek nog even ook naar de risico’s. want er zitten
natuurlijk een aantal dingen in het plan die kosten zeg maar geld. En wat u dan volgens
mij doet, en u moet me ook vooral corrigeren als ik dat niet begrijp, is dan voegt u daar
zaken aan toe die die kosten kunnen dragen. Dus de fitness en de zorginstellingen. Maar
u gaat er in de prognoses van uit dat de gebouwen die u voor die dingen neer zet, dat
die ook 40 jaar gevuld blijven. En dat die huren 40 jaar betaald worden. Maar dat is
natuurlijk wat u zegt: hoe meer huurders wij kunnen committeren, hoe meer vermogen
we vrijspelen voor de sport, zeg ik hoe groter het risico is dat we als gemeente aangaan.
Dus kunt u even duiden van: hoe moet ik dus nu zien?
De heer Van Rijswijk: Dat is ook zo. Het gaat er dus om dat die voorzieningen die er
komen dus of het nou onderwijs is, of het nou cultuur is of sport is of wat dan ook, die
ene netto bijdrage leveren. Die huren dus in dit model huren, je kunt ook voor een
ander model kiezen, maar we hebben hier gekozen voor het verhuurmodel. Die huren
van de stichting. Je gaat dus een huurovereenkomst aan van 5 plus 5 jaar. 10 jaar.
Maar er zijn ook organisaties die willen langer huren. Dus je kunt zeggen: het risico zit
er dus in: wat gebeurt er als het leegstaat? Dat is het risico wat je loopt als gemeente.
Wat zegt de wetgeving daarover? Je kunt daar ook, wij noemen dat financiële
veiligheidsmaatregelen, je kunt financiële veiligheidsmaatregelen daarvoor nemen. Een
daarvan is: moet je nou 40 jaar garant staan of moet je korter garant staan? Dat zijn
overwegingen die niet in het rapport zijn, maar dat is dus voor de uitwerking. Welke
partij wilt huren 10-15-20 jaar. En wat betekent dat voor de garantstellingen? Op die
manier ga je dus de garantie veilig stellen. Een ander punt wat aan de orde is gesteld:
zijn er bedrijven, dus commerciële bedrijven, die ook garant willen staan? Dat is
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misschien wel een interessante in dit geval. Staatsteun zegt daarover: dat mag. Maar
dat noemen we de contragarantie. En dat betekent: de overheid staat garant tegenover
een kredietverlener. Maar als bijvoorbeeld de BVO zijn rente en aflossing niet zou
kunnen betalen, dan zegt, ik geloof de sponsor zegt: dat tekort, dat dek ik dan wel. Dus
dan spring ik wel in op het moment dat. En dat noemen we de contragarantie. Daar
gelden ook weer regels voor. Het mooie van staatsteun is: het maakt dingen mogelijk
die anders niet of gebrekkig tot stand komen. Dat is het uitgangspunt van staatsteun.
En maatschappelijk financieren was er eerder dan staatsteun.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, mijnheer Noels was mij even voor, want ik had ook de
vraag van: welke risico’s loopt nou de gemeente? En als dit een project is van 40 jaar,
ja, wat gebeurt er dan als het leeg is? Dan lopen we toch wel risico’s. Maar u zegt ook:
de totale lening voor de gemeentegarantie, die is geraamd op 17 miljoen en gaat uit van
een geïntegreerde accommodatie. Er zijn al verenigingen die aan hebben gegeven van:
we willen niet in de plint functie zitten waar het gaat over het hele sportcomplex. Maar
nou staat er ook op pagina 18, want ik heb het ook helemaal door zitten akkeren:
waarom zijn de kosten die genoemd zijn, de terreininrichting, de sloopkosten, een buffer
van de aanloopkosten in uw berekeningen niet meegenomen? Want als je dat allemaal
mee gaat nemen, dan kom je volgens mij uit op meer dan 20 miljoen.
De heer Van Rijswijk: Dat klopt wat u zegt. Maar wij hebben ook de instructies gevolgd
van de vak ambtenaren. En die hebben ook gezegd: let op, die infrastructuur en die
velden, die verlopen via de gemeentelijke begroting. Dat is hoofdregel 1 zou je kunnen
zeggen. Twee is: de sloopkosten kunnen wel opnemen, maar u noemde het net
integraal. We weten helemaal niet of die integraal wordt. Er komt wel een integrale
samenwerking en integraal, maar niemand heeft nog gezegd dat de voetbalverenigingen
in de plint moeten. Dus we weten helemaal nog niet precies wat er gesloopt moet
worden. Maar ik ben wel met u eens: het is niet per definitie zo dat die 17,5 miljoen nu
het eindbedrag is. Dat hangt ook af welke kandidaat, noem het maar even DAEB
voorzieningen, komen er wel en komen er niet. Dat weten we nog niet. Dat weten we
nog niet zeker in ieder geval.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik heb nog even een aanvullende vraag daarop. Als je het
dan ook kijkt in dit plan, dan ga je ook kijken naar een groeiend draagvlak vanuit de
verenigingen. En mijnheer Odijk gaf dat vanavond ook mooi aan van: ja, hij ziet dat wel
zitten. Alleen hoe ga je dat invullen en wat gaat het kosten? Want u geeft aan van: het
hangt er ook van af van hoeveel jaar ze gaan huren. Maar stel nou dat ze voor 5 jaar
gaan huren. Wie bepaalt dan over 5 jaar de nieuwe huur?
De heer Derks: In principe, even terug naar het gedachtegoed. Dat is ook de reden
waarom we eigenlijk verder moeten dan we nu zijn gekomen. Het doel is dus: we gaan
nu concreet uitwerken: wie kunnen er meedoen, wie doen er mee en hoeveel jaar doen
ze mee. En hoe gaat het er dan uitzien? En dan krijg je inderdaad de vraag: stel dat er
een huurder is die zegt: ik wil vijf jaar. Nou liever niet, dan zoeken we een andere die
wel tegen deze gunstige voorwaarden langer dan vijf jaar wilt huren. Want als er een
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partij zou zijn die zegt, een zorginstelling, ik wil 40 jaar huren. Dan hebben we die liever
dan dat er een fitnessexploitant komt die zegt: ik wil het eens een jaartje proberen.
Nee, dan gaan we natuurlijk voor die zekerheid.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, mag het nog even.
De voorzitter: Als het een aanvullende vraag is wel, want er staan nog twee mensen in
de wacht.
De heer Van Rijswijk: Mag ik even aanvullen, een hele kleine aanvulling .als een breedte
sport club niet mee gaat in het geïntegreerde accommodatie, dan wordt de investering
lager, want die blijft op een huidige plek zitten in een huidige accommodatie. En dan kan
je nog wel kijken hoe je in de samenwerking alles op elkaar gaat afstemmen, dus dat is
niet dat je dan separaat van elkaar. Maar dan maak je alleen een keuze over dat stukje
vastgoed.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. U geeft in uw presentatie aan dat FC
Dordrecht wel bijna 50 procent minder kan gaan betalen en dan nog gaat de stichting
niet failliet. Waaruit ik dan afleid dat als dus minder dan 50% betaald wordt, dat dat dan
wel het geval is. En ik zou heel graag van u weten van: hoe verhoudt zich dat tot het
risico van die andere partij, zoals ook mijn andere collega’s aangeven. En ter
beeldvorming: om hoeveel partijen gaat het nou? Moet ik denken aan drie partners of
aan 15 of aan 25? Ik heb daar geen beeld bij. Ik zie daar twee balkjes.
De heer Van Rijswijk: Klopt. Eerst even terug naar de BVO. Die huurdaling is natuurlijk
een gevolg van die andere twee groene balkjes. Want hoe meer, en dat is dus wat Eelco
ook zei, naar mate je dus meer partijen hebt die in de DAEB categorie vallen en die
mogelijk profiteren van de voordelen boven de kosten, zou je kunnen zeggen, heb ik
steeds minder de BVO nodig, wordt de BVO steeds minder netto betaler zou je kunnen
zeggen. Dus de netto betaler, de BVO in dit geval, is ook min of meer afhankelijk van:
hoeveel partijen kunnen er komen die ook netto betaler zijn. Zoals de zorginstelling en
een fitness. En dan de vraag: hoeveel partijen hebben nu gesproken. Ik meen dat er
met een stuk of 4-5 partijen hebben gesproken, waaronder ook onderwijsinstellingen,
maar ook zorginstellingen en fitnessorganisaties.
De heer Derks: Even aanvullend. 4-5 partijen hebben daadwerkelijk al toegezegd, er zijn
met veel meer partijen gesproken uiteindelijk. Dit gaat om de concreetheid van: wie
heeft er al concreet toegezegd? Dat gaat om 4-5 partijen. Maar er zijn meer partijen in
de scope die ook zeg maar het laten afhangen van: wat gaat de gemeente Dordt nu
doen? dus we zitten ook wat dat betreft een beetje in een kip ei discussie, die op zich
ook wel logisch is, omdat je een bepaalde financieringskant bent ingeslagen. Dus het is
dat je beide kanten op moet kijken.
De voorzitter: Een aanvullende vraag? Mevrouw Van der Ham.
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Mevrouw Van der Ham: Moet ik dan concluderen wat u zegt is: als er meer netto
betalers komen, dan gaat de BVO minder betalen. Zo heb ik het wel begrepen.
De heer Van Rijswijk: Zo moet u het niet stellen. Hoe meer netto betalers er komen, zou
je kunnen zeggen, hoe beter het sportpark rendeert. En hoe minder subsidie nodig is. En
in dit voorbeeld, dit financiële eindplan, is de BVO een netto betaler. En die heb ik
geïntroduceerd als het slachtoffer wat we nodig hebben om ervoor te zorgen naar nul te
gaan.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Ik had nog een vraag en ik weet niet wie in deze zaal die kan
beantwoorden van deze tafel. Er is sprake van opstalrecht met FC Dordrecht en de
opstallen van FC Dordrecht. In hoeverre zijn de juridische gronden en op basis waarvan
is die 7 ton daarop berekend?
De heer Van Rijswijk: Daar kan ik antwoord op geven. Die 700 duizend euro, die is
bepaald op basis van de boekwaarde. Van het bestaande opstallen. Dus dat is de
grondslag voor die 700 duizend euro. En waarom nou die 700 duizend euro en waarom
niet 7 euro, want dat is die oude meuk waard als ik dan mijnheer De Zeeuw moet
geloven. Nou, als je het niet zou doen, dus niet de boekwaarde zou nemen, dan zou de
BVO ook een boekverlies lijden. En als de BVO een boekverlies lijdt, dan zegt de KNVB:
dan hoor je in een andere klasse thuis. En daar heb ik geen verstand van, maar dat is
niet positief voor de BVO. Dus daarom kunt je veel beter zeggen: de boekwaarde is de
boekwaarde. Financieel gezien maakt het niet zoveel uit. Want of ze nou 700 duizend
krijgen, of nog veel meer, ze krijgen het niet, ze stoppen het weer terug in de pot als
het ware en het wordt een lening.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Even voor de duidelijkheid. Stel nou dat er iets gebeurt waarvan
volgens mij de hele zaal hoop dat het niet gebeurt, dat de heer De Zeeuw zegt: ik trek
de stekker eruit, ik neem de sleutel mee. Hoe veel krijgt de heer De Zeeuw dan mee aan
opstal mee?
De heer Van Rijswijk: Dan krijgt die niks, ik zal u vertellen waarom. De wet zegt daarop
het volgende. Bij einde van het erfpachtrecht, ik doe het even uit mijn hoofd, is artikel
599 van het burgerlijk wetboek. En die zegt: dan verliest u uw recht op vergoeding.
Maar als de gemeente zegt: ik zeg het op, want ik wil daar iets moois hebben. Dan komt
artikel 2,87 of 78. En die zegt: lid 2, betalen. En dan zegt het artikel de economische
waarde. Nou, die is er niet, want niemand wilt dat ding hebben. Dan geldt de
boekwaarde. Zo steekt het in elkaar.
De voorzitter: Mijnheer De Boer had nog een vraag.
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De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Even heel andersom gedacht. Ik zie dus nu een
financieringsplan onder gemeentegarantie. Als je het nou eens omdraait en zegt: we
hebben een plan zonder gemeentegarantie. Is dat mogelijk?
De heer Van Rijswijk: Niet met maatschappelijk financieren, want dat is nou wel
duidelijk. Maar de wet zegt wel een aantal dingen, wat ik net zei van welke
mogelijkheden van garantie zijn er. Nou, dat zijn twee richtingen, vier methoden, 11
uitvoeringen. Dus er is nog wel wat te doen zou je kunnen zeggen hoe je die garantie
kunt, en welke vorm van garantie je voor welke voorziening zou kunnen invoeren. En
voor de BVO mag je iets anders doen dan voor de ander, dat mag.
De voorzitter: Dank u wel. Het is inmiddels ruim half 12 geweest. Ik weet niet of er nog
hele dringende vragen zijn voor nu of nog eentje. Zijn er nog meer? We hebben ik
begrijp nog twee vragen aan de heren. Drie zie ik zelfs. Dan houden we het bij drie en
dan hoop ik dat zowel de vragen als de antwoorden kort gehouden kunnen worden.
Mijnheer Bosman.
De heer Bosman: Ja, voorzitter, bedankt. Gelet op het tijdstip een vrij simpele vraag.
Het is een positief verhaal wat u afsteekt. Maar stel dat we uitgaan van worst case
scenario, kunt u een inschatting maken hoe groot het risico voor de gemeente is? In
euro’s.
De heer Van Rijswijk: Het risico voor de gemeente is, nee, dat is niet zo. Je kunt niet zo
zeggen. Het risico voor de gemeente is eigenlijk afhankelijk van: wat als het misgaat
met die groene balken? Want die andere risico’s, dat weten we wel, dat is 141 duizend.
Dus alles wat minder is dan 141 duizend zou je kunnen zeggen. Ja, want zonder die
toevoegingen ben je 141 kwijt. En alles wat je er aan toevoegt wordt minder ,maar dat
vormt dan ook je risico.
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, voorzitter, dat gaat over iets anders .ik zou graag zeg maar van de
clubs die op het sportpark zitten alle ledenaantallen willen hebben. Voor volgende week.
De voorzitter: Ik neem aan dat die genoteerd is. En dan had de heer Den Heijer nog een
vraag.
De heer Den Heijer: Er is net bij het maatschappelijk financieren heeft u ons
meegenomen in een aantal scenario’s. nu is er zowel onduidelijkheid over dat er overal
scenario’s rondslingeren. Er zijn misschien nog wel wat meer scenario’s. Zijn dit de enige
scenario’s die u met ons gedeeld heeft, of zijn er ook nog alternatieve scenario’s?
De heer Van Rijswijk: nee, dit zijn de enige. Maar je kunt wel nadenken en dat hebben
wij natuurlijk ook wel gedaan: wat kun je nou doen in een vervolgtraject? Wat zijn nou
de mogelijkheden in een vervolgtraject? En daar hebben we goede beelden bij van: hoe
zou het nou kunnen? Maar ook omdat we het al eens eerder gedaan hebben natuurlijk.
Wat kan nou wel en wat kan nou niet? Wat zou hier haalbaar zijn? Bij FC Twente speelde
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iets anders dan bij Tiel bijvoorbeeld. In Tiel speelde weer iets anders dan bij weer een
ander sportpark. Dat is een compleet andere. Maar we hebben er wel beelden bij: hoe
zou het kunnen? En daarom ook de gedachte van: stop nou nog niet, geeft het nog een
kans.
De heer Derks: Wel de opmerking daarbij makende dat het nooit kan zonder financiële
bijdrage, substantiële financiële bijdrage c.q. garantstelling vanuit de overheid. Dus ga
niet denken, tenzij een structuurvisie en een omgevingsplan wordt aangepast, dat je
met enorme commerciële ideeën dit voor elkaar kan krijgen. Onmogelijk. Als je wat wilt,
dan zal je moeten mee participeren. En de hoogte daarvan, die kan nog heel veel kanten
op gaan op basis van commitment van partijen wel of niet, de omvang van partijen, de
wel of niet bereikbaarheid van de breedte sport om in een geïntegreerde accommodatie
te zitten. Maar zonder financiële bijdrage c.q. garantstelling van de gemeente,
onmogelijk.
De voorzitter: Die is heel helder. Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Dan nog op zijn scherpst. Geldt dat dus ook voor een garantstelling
op de BVO. Want ik hoor net van: er is van alles mogelijk. Maar ik wil nu hard horen: is
het ook mogelijk als er geen garantstelling op die BVO af wordt gegeven, op dat deel.
De heer Van Rijswijk: Dat is alleen mogelijk als er een private partij is die zegt: dan doe
ik het. Anders krijg je het geld niet tegen gunstige voorwaarden en kan het stadion of
die voorziening voor de BVO niet gebouwd worden, dat geef ik je op een briefje.
De heer Den Heijer: En hoe hoog is die kans dat dat überhaupt ooit op deze aardbol
gaat gebeuren?
De heer Van Rijswijk: Dat die private partij er komt? Dat kan ik je vertellen dat dat zou
kunnen als we die private partijen duidelijk zouden maken hoe die methode werkt van
maatschappelijk financieren en hoe staatsteun mogelijk maakt hoe partijen daarop
kunnen inspelen zeg maar. Want het is lonend voor die private partij om het te doen,
dat is lonend. En dat hebben we uitgewerkt in dit eindmodel. En dat is ook de reden
waarom we vooralsnog 1,3 miljoen private partijen, vooralsnog.
De voorzitter: En ik begrijp net ook dat de presentatie nog niet bij de stukken zit, maar
dat die wel komt. Mijnheer Noels, en dat is dan echt de laatste vraag, behalve die van
mevrouw Van der Ham, die ze aan de commissie wilt stellen.
De heer Noels: Dat zou dus ook kunnen in een hybride vorm, waarbij je als gemeente
zou zeggen: we doen toch een deel, omdat het bedrijfsleven er ook in stapt.
De heer Van Rijswijk: Klopt ,dat is een vorm.
De voorzitter: Korte vraag en kort antwoord. Mevrouw Van der Ham, u had een vraag
aan de commissie.
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Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. We hebben vanavond heel veel
informatie tot ons gekregen. En daarbij blijkt toch ook wel van belang: wat is nou op
welk moment met wie besproken en wat is de inhoud van die gesprekken geweest? Mijn
collega naast me, mevrouw Koene, heeft al vragen gesteld aan de griffie en er zijn
artikel 40 vragen gesteld. Maar ik zou heel graag willen dat de vragen die mevrouw
Koene heeft gesteld eventueel aangevuld een soort feitenrelaas ontvangen van: wat is
er nou gebeurd, wie heeft met wie gesproken op welk moment en wat is de inhoud van
die gesprekken geweest. En daarbij kijk ik mijn commissieleden aan: ik zou dat heel
graag willen krijgen voordat we hierover gaan debatteren. Want het zou een beetje
jammer zijn als het uiteindelijk in de raad zitten en dan weer opnieuw over een
feitenrelaas praten. en ik wil even toetsen bij de anderen: hoe zitten jullie daarin, wat
vinden jullie van mijn voorstel?
De voorzitter: Ik zie al een heleboel mensen knikken. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik zou dat voorstel van harte willen ondersteunen. Maar ik
heb dan eigenlijk wel de behoefte dat dat onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd,
zodat er een bureau is wat gewoon alles doorloopt van de afgelopen 10-15 jaar, de
geschiedenis gaat terug naar 2004, dat is misschien heel erg ver. Maar het kan ook de
afgelopen 2, 3, 4 jaar zijn. Dat moeten we misschien dan nader vaststellen, maar ik zou
het ook onafhankelijk willen zien uitgevoerd worden.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik zou dat ook door een onafhankelijk
onderzoek willen laten doen.
De voorzitter: U realiseert zich dat daar wel enige tijd over heen gaat. Dat dat eerder
maanden dan weken wordt. Dat is even ter check. Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ik vind dat op zich prima, maar ik denk dat het weinig zin heeft om 15
jaar terug te gaan. Ik vind van dit proces wat we nu met elkaar hebben doorlopen, dus
dat is vanaf de opdracht ga het met maatschappelijk financieren doen. vanaf dat
moment.
De voorzitter: Ik hoor een aantal mensen die zeggen nog: iets daarvoor. Want er is
ergens is dat maatschappelijk financieren ook op tafel gekomen. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Als je het mij zou vragen, dan zou ik terug willen gaan naar het plan
zoals de heer De Zeeuw melde, dat commerciële plan, en wat er toen allemaal is
gebeurd in de processen met de gemeente en het college. Dus dat is een jaar of 2-3
terug. Ik zie Heleen knikken, dus ongeveer dat als startpunt nemen tot op heden.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Daar kan ik me volledig bij aansluiten.
De voorzitter: Ik zie meerdere mensen knikken. Mijnheer Den Heijer.
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De heer Den Heijer: Ik snap de lokroep naar een onafhankelijk onderzoek, ik wijs de
commissie er ook op dat wij het college ook vertrouwen in een feitenrelaas opstellen.
Dat hebben we in eerdere casussen ook gedaan. En het is niet dat dat vanuit mijn hart
gegrepen is, eerlijk gezegd, daar ga ik ook niet voor zitten strijden hier. Maar omwille
van de tijd zou mij het toch aangelegen komen, en onze partij, om het van de afgelopen
twee jaar te doen en namens het college feitenrelaas. En als mensen twijfelen over de
integriteit van het onderzoek, dan horen we dat wel in het debat zelf terug.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Het gaat me niet over integriteit of wat dan ook. Het gaat erom dat
je op een gegeven moment een onderzoek hebt waarvan je kan zeggen: dit is op een
onafhankelijke basis gedaan, niet ambtelijk, niet door betrokkenen, dit geeft een beeld
van hoe het proces verlopen is, wat helder en duidelijk is. Er zijn, als ik het hele verhaal
hoor, als ik de verschillende verhalen hoor, dan zijn er toch op een aantal momenten
zaken gebeurd waarbij je kan afvragen of dat allemaal wel de toets van de kritiek zou
kunnen doorstaan. Dat is 1. 2, ik wil het onderzoek als zodanig los zien van
besluitvorming rondom dit project, want dat moeten we daarmee niet gaan lopen
frustreren. Dus wat mij betreft gaan we wel gewoon door met de besluitvorming rondom
dit dossier.
De voorzitter: Nou, dan worden er toch verschillende dingen aan tafel gezegd. Want de
eerste vraag was namelijk om het te hebben bij de bespreking van het dossier. En dan
wijs ik er nog maar op dat ons op dit moment ook helemaal niet om besluitvorming
wordt gevraagd. Dus aan de commissie is wat zij zelf op de agenda wilt zetten bij de
bespreking ervan en wat zij daar wel of niet bij wilt betrekken. Mijnheer Bosman wilde
daar iets over zeggen.
De heer Bosman: In die zin van het onafhankelijke. Volgens mij kunnen we gewoon
inderdaad een feitenrelaas in eerste instantie in de commissie bespreken. En als daar
aanleiding toe is, dan kunnen we altijd nog vragen om een onafhankelijke partij.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, we hadden aan het begin van de avond ook aangegeven dat de
overige bewoners van de Krommedijk ook nog de gelegenheid zouden krijgen.
De voorzitter: Ik wil deze graag eerst even afhandelen. Mevrouw Van der Ham wilde
daar nog iets over zeggen.
Mevrouw Van der Ham: Het gaat bijna over hetzelfde, maar niet helemaal ,want dit
hoort wel bij mijn vraag aan de commissie. Niet alleen de overleggen die hebben
plaatsgevonden met FC Dordrecht, maar ook met overige bewoners van het sportpark.
Die zou ik ook wel graag in dat dossier terug willen zien.
De voorzitter: Dus als ik dat stukje even mag samenvatten is er volgens mij op dit
moment consensus om het college te vragen om een feitenrelaas op een aantal zaken

58

die genoemd zijn. Ik moet zeggen, het is voor mij ook laat dus ik ben even kwijt wat nu
de aanvulling was, maar volgens mij is het genoteerd. En om dat te vragen over de
laatste twee jaar, maar om op dit moment wel het college te vragen om een
feitenrelaas. En als dat aanleiding geeft eventueel alsnog naar een onafhankelijke partij
voor te vragen. Volgens mij is daarmee overigens ook de vraag van het begin van de
vergadering beantwoord dat dit niet volgende week op de agenda staat. Maar dan kijk ik
even de commissie rond of dat inderdaad het geval is, of moeten er nog een aantal
zaken bij betrokken worden. En mevrouw Stolk wilde nog iets zeggen over insprekers.
Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, dank. Dat de overige insprekers van de Krommedijk nog
de gelegenheid krijgen, of de bewoners van de Krommedijk, het is laat hoor jongens,
toch nog de gelegenheid krijgen als zij dat willen om nog in te komen spreken.
De voorzitter: En dat hebben we bij het begin ook al bevestigd. Dat is de normale
procedure, dus ik zou ook niet weten waarom dat nu niet het geval zou zijn. Mevrouw
Koene.
Mevrouw Koene: Even voor de zekerheid. Naast dat feitenrelaas dus nog steeds, of
gekoppeld aan de verslagen, voor zover … Nee, ik wil ze gewoon allemaal hebben, punt.
De voorzitter: En de beantwoording van de vragen en de presentaties die vandaag zijn
geweest. Dus het wordt nog een flinke dossierstudie voor de volgende bespreking. Dan
zijn we hiermee aan het eind van de vergadering gekomen.
12. Sluiting
De voorzitter: Dan wil ik alle insprekers en aanwezigen nogmaals hartelijk bedanken
voor hun inbreng. Ik wil jullie ook, want het is een onderwerp wat jullie aan het hart ligt,
hartelijk danken en een compliment maken voor jullie discipline en bijdragen aan deze
vergadering. En dan sluit ik bij deze de vergadering.
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