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Onderwerp 

Het Sporthuis Abcoude – aanvullend budget 

Voorkeur uit te spreken voor één of meerdere van de onderstaande opties:  

a. de gemeentelijke investeringsbijdrage voor de gymzalen ad € 3,6 miljoen te indexeren; 

b. de gemeentelijke investeringsbijdrage ad € 3,6 miljoen niet te indexeren; 

c. aanvullende gemeentelijke middelen beschikbaar stellen voor de aspecten van duurzaamheid 

& de bijdrage voor het zwembad te indexeren;  

d. geen aanvullende gemeentelijke middelen beschikbaar stellen voor de aspecten van duur-

zaamheid & de bijdrage voor het zwembad niet te indexeren;  

e. een bedrag van maximaal € 100.000,- beschikbaar te stellen als cofinanciering van een LEA-

DER, een Europees subsidieprogramma voor lokale initiatieven; 

f. geen bedrag van maximaal € 100.000,- beschikbaar te stellen als cofinanciering van een LEA-

DER, een Europees subsidieprogramma voor lokale initiatieven. 

Inleiding 

Raadsvoorstel 28 september 2017  

In de vergadering van 28 september 2017 heeft uw raad bijna unaniem besloten over een burgerinitiatief 

tot oprichting van een gecombineerd sportgebouw te Abcoude, Het Sporthuis Abcoude (HSA). Meer 

concreet: de gemeente draagt 3,6 miljoen euro bij aan de investering; de gemeente stelt zich borg voor 

een lening van 4,4 miljoen van de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) bij de Bank Nederlandse Ge-

meenten (BNG); en dat de initiatiefnemers het college moeten aantonen dat dit voor de gemeente de 

maximale bedragen zijn. Behalve deze twee genoemde bedragen rekenen de initiatiefnemers met een 

minimale grondopbrengst van 0,5 miljoen euro van de verkoop van de huidige Kees Bonlocatie waar de 

Stichting Abcoude Sport (SAS) eigenaar van is. Het beoogde HSA zal voorzien in een zwembad (ter 

vervanging van het voormalige Meerbad), sportzalen voor gymnastiekonderwijs en sportverenigingen 
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(ter vervanging van de per 2020 te sluiten Kees Bonzaal), en een ruimte voor ontmoeting en ontspan-

ning.      

 

Andere informatienota’s  

Over de voortgang van de realisering is de raad eerder geïnformeerd met de volgende documenten:  

- informatienota van 19 december 2017 (voortgang samenwerking); 

- informatienota 23 januari 2018 (beantwoording raadsvragen bevoorschotting); 

- informatienota 24 januari 2018 (concept collegebesluiten over ondertekenen Samenwerkingsover-

eenkomst en borgstelling); 

- opinienota van 8 februari 2018 (voorkeur voorschotten op de voorbereidingskosten);  

- informatienota 17 april 2018 (motie vrijstelling leges en voortgang); 

- informatienota 9 juli 2018 (voortgang over diverse onderwerpen); 

- informatienota van 23 oktober 2018 (voortgang over diverse onderwerpen).  

 

Reden opinienota  

De initiatiefnemers hebben samen met hun bouwmanagementadviesbureau een definitief ontwerp en 

offerte-uitvraag opgesteld voor de realisering van het HSA. Vrijdag 19 oktober 2018 was de sluitingsda-

tum voor het indienen van offerten. Een aantal bedrijven heeft een aanbieding gedaan. De inschrijvings-

prijzen van de inschrijver zijn hoger dan begroot op basis van de berekeningen die als onderlegger 

hebben gediend bij het raadsbesluit van 28 september 2017, mede door de hogere duurzaamheids-

ambities en de gestegen prijzen. In de verificatiefase van de offertes worden aanpassingen gedaan in 

het ontwerp om uitvoering te geven aan uw raadsbesluit. Op basis van huidige inzichten kan gekozen 

worden voor aanvullende financiële middelen. Voor de initiatiefnemers is het relevant om te weten wat 

hun speelruimte is en welke bezuinigingen daardoor wellicht niet nodig zijn.  

 

Om te beproeven hoe hier door de gemeenteraad, bij monde van de commissie SI, over wordt gedacht 

leggen wij deze opinienota voor. Meer specifiek vraagt deze nota om duidelijkheid over aanvullende 

financiële middelen om zicht op de realisatie van HSA te behouden.  

 

Toelichting bij a: de gemeentelijke investeringsbijdrage voor de gymzalen ad € 3,6 miljoen te indexeren 

Een belangrijke conclusie die uit het vergelijk van de offerten getrokken is, is dat de door de initiatiefne-

mers oorspronkelijk geraamde budgetten door de tijd zijn achterhaald. De oorspronkelijke berekeningen 

van de gymzalen die ten grondslag liggen aan het initiatief raadsbesluit van september 2017 zijn geba-

seerd op prijzen van begin 2017; thans is het bijna twee jaar nadien. De oorspronkelijk berekende be-

dragen zijn zolang onderhevig geweest aan enerzijds de structurele (gebruikelijke) prijsindexering en 

anderzijds aan de conjuncturele marktwerking. De ‘bouwers’ hebben op dit moment ‘hun handen vol’ 

en opdrachten genoeg. Dus vooral de conjuncturele marktwerking maakt dat de prijzen tussen begin 

2017 en heden 15% zijn toegenomen. Indien de gemeente de bouw van de verplichte gymvoorziening 

ter vervanging van de huidige Kees Bonzaal locatie had voorbereid, was de indexatie ten laste van de 

gemeente gevallen.  

 

Toelichting bij b: geen indexering op bouwkosten gymzaal 

Indien geen indexering wordt toegepast betekent dit dat er onvoldoende middelen zijn om in de bouw-

kosten te voorzien. Het is dan aan de initiatiefnemers om de mogelijkheden voor additionele financiering 

te verkennen. In geval van optie B blijft de gemeente verantwoordelijk voor een nieuwe gymvoorziening 

per 1 januari 2020, waarbij de hogere bouwkosten tevens van toepassing zijn. 
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Toelichting bij c: aanvullende gemeentelijke middelen beschikbaar stellen voor de aspecten van duur-

zaamheid & de bijdrage voor het zwembad te indexeren 

Net als bij de sportzaal geldt voor het zwembad dat de oorspronkelijk geraamde budgetten door de tijd 

zijn achterhaald. Ten opzichte van de geambieerde hoge duurzaamheidsambities in 2017 is de situatie 

tevens gewijzigd; het is in 2019 mogelijk om ‘all-electric’ (zonder gasaansluiting) sportgebouw te reali-

seren. 

 

Duurzaamheid 

De gemeentelijke investeringsbijdrage en de borgstelling voor de lening zijn echter gebaseerd op een 

gymzaal en zwembad die moeten voldoen aan de (EPC) eisen van het vigerende Bouwbesluit. Gelet 

op de gemeentelijke doelstelling ten aanzien van duurzaamheid en energieneutraal zou dit nieuwe ge-

bouw echter zo veel als mogelijk moeten worden voorzien van duurzaamheidsaspecten. De initiatiefne-

mers hebben in oktober 2018 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van extra inzetten van zonne-

panelen, verwarmen middels warmtepompen, LED verlichting, en een optimaal niveau van isolatie. De 

meerkosten voor deze duurzaamheidsaspecten worden geraamd op een bedrag van € 420.000,- exclu-

sief btw. Door de initiatiefnemers is onderbouwd dat deze maatregelen in september 2017 nog niet 

waren voorzien. Voor wat betreft de financiering van die kosten kan worden besloten om de volgende 

twee samenhangende besluitpunten: 

- SZA een aanvullende lening te laten afsluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ad 

€ 220.000,- waarbij de gemeente borg staat; 

- de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage aan SZA  te verhogen met € 4.240,- onder gelijke 

voorwaarden als de reguliere exploitatiebijdrage en dit laatstgenoemde bedrag is opgebouwd uit de 

uitgangspunten: 

o de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage te verhogen met € 9.240,- om de duurzaam-

heidslening terug te betalen aan BNG;  

o De jaarlijkse energiekosten bedragen circa € 5.000,- per jaar. Door de voorgestelde duur-

zaamheidsmaatregelen zijn de energiekosten lager. Het voorstel is om deze bezuinigingen 

in de energielasten om te draaien door de exploitatiebijdrage van de gemeente te verlagen 

met € 5.000,- (over 40 jaar) en de eenmalige gemeentelijke investeringsbijdrage ten aan-

zien van duurzaamheid met een evenredig bedrag te verhogen met € 200.000,-.  

 

Indexering zwembad  

Tevens kan het overige budget van € 4,9 miljoen (€ 8,5 miljoen minus 3,6 mln. voor de gymzalen) voor 

het zwembad geïndexeerd worden. Uitgaande van 15% betekent dit een verhoging van het budget met 

€ 735.000,-. Aangezien het Sporthuis één integraal gebouw wordt waarbij de functies en bouwkundige- 

en installatie elementen verweven zijn, is het niet eenvoudig om de kosten over de diverse functies te 

knippen. Het voorstel is daarom om van deze indexeringverhoging de duurzaamheidsmaatregelen ad 

€ 420.000,- in mindering te brengen waardoor het aanvullende budget € 315.000,- bedraagt. Stichting 

Zwembad Abcoude zal voor € 315.000,- een aanvullende lening afsluiten bij BNG, de gemeente zal 

borg staan en de gemeentelijke exploitatiebijdrage wordt verhoogd om de lening te kunnen aflossen.  

 

Toelichting bij d: geen aanvullende middelen voor duurzaamheidsaspecten en geen indexering 

Indien geen financiële middelen worden vrijgemaakt om de duurzaamheidsambities van de gemeente 

en het Sporthuis te realiseren zal dit als consequentie hebben dat er onvoldoende middelen zijn om in 
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de duurzaamheidsambities en hogere bouwkosten te voorzien. Het is dan aan de initiatiefnemers om 

de mogelijkheden voor additionele financiering te verkennen.  

 

Toelichting bij e: een bedrag van maximaal € 100.000,- beschikbaar te stellen als cofinanciering van 

een LEADER, een Europees subsidieprogramma voor lokale initiatieven 

SZA heeft bij LEADER (onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) een 

subsidie ad € 100.000,- aangevraagd om een centrale ontmoetingsruimte te realiseren. Op dit centrale 

punt kunnen mensen van het dorp, het land en de naastgelegen stad Amsterdam elkaar ontmoeten en 

sociaal-culturele activiteiten met elkaar ondernemen. De plaatselijke LEADER-Aanjaaggroep Weidse 

Veenweiden, de regionale adviesgroep, heeft reeds positief geadviseerd op de aanvraag. Voorwaarde 

om in aanmerking te komen voor de subsidie is cofinanciering van de gemeente van € 100.000,-. 

 

Toelichting bij f: geen bedrag van maximaal € 100.000,- voor LEADER 

Indien geen financiële middelen worden vrijgemaakt voor LEADER kan dit als consequentie hebben dat 

de Leader subsidie ad € 100.000,- niet wordt toegekend.  

 

Financiële overzicht van de opties 

In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de opties berekend. 

Nr Optie  Aanvullend 

budget € 

 Leidt tot  Jaarlijks € 

a 15% indexering van de gemeentelijk in-

vesteringsbijdrage voor de gymzalen ad 

€ 3,6 mln.  

540.000  Kapitaallasten  

40 jaar en 1,2% 

 

19.980 

b Geen indexering  0   0 

c Duurzaamheid & indexering     

 1. Nieuwe lening door SZA bij BNG, met 

borgstelling door de gemeente en ver-

hoging exploitatiebijdrage 

220.000  Exploitatie 

bijdrage 

40 jaar, rente 1,7% 18 

jaar vast  

9.240 

 2. Gemeentelijke investeringsbijdrage 

voor het omdraaien van de gaskosten  

200.000  Kapitaallasten 

40 jaar en 1,2% 

 

Energiebesparing 

7.400 

 

 

- 5.000 

 3. Indexering zwembad. Nieuwe lening 

door SZA bij BNG, met borgstelling door 

de gemeente en verhoging exploitatie-

bijdrage  

315.000  Exploitatie 

bijdrage  

40 jaar, rente 1,7% 18 

jaar vast  

13.230 

d Geen duurzaamheid & indexering  0  0 0 

e Cofinanciering Leader 100.000  Kapitaallasten 

40 jaar en 1,2% 

3.700 

f Geen cofinanciering Leader 0   0 

De consequenties voor opties a, c en e zijn voor de gemeente: 

 totale extra investeringen  € 840.000,- verdeeld over 40 jaar  (a, c2 en e); 

 extra kapitaallasten € 31.080,- vanaf 2020    (a, c2 en e); 

 borgstelling voor een extra lening ad € 535.000,-   (c1 en c3); 

 hogere exploitatiebijdrage aan HSA van € 17.470,- vanaf 2020 (c1 en c3 minus € 5.000,-). 
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Overigens 

Kees Bonzaal locatie 

In de opstelling van de investeringskosten zoals in het raadsbesluit van september 2017 is opgenomen, 

wordt ervan uitgegaan dat er een grondopbrengst van tenminste € 0,5 mln. euro over blijft uit de ver-

koop. Deze opbrengst wordt volledig ingezet voor de dekking van de bouwkosten van HSA. 

De gemeente heeft aangegeven te willen onderzoeken of deze locatie ingevuld kan worden, in samen-

werking met woningcorporatie, voor specifieke doelgroepen vanuit de woonvisie.  

Met de SAS is in 2005 schriftelijk overeengekomen dat de SAS de gemeente een voorkeursrecht tot 

koop van de Kees Bonzaal gegeven heeft. Het college en de raad dienen nog een besluit te nemen 

over het voorkeursrecht. Het college streeft naar een besluit in de maand november. 

 

BTW  

De planvorming van HSA is gebaseerd op verhuur en exploitatie van HSA onder de gunstige voorwaar-

den van het btw belast exploiteren. Op basis van een standpuntbepaling van de belastingdienst uit april 

2019 meent HSA dat de door haar gekozen (fiscale) constructie voor bouw en exploitatie van het Sport-

huis ook na 1 januari 2019 van toepassing is en gebruikt kan maken van de fiscale voordelen van btw 

belast exploiteren. Na het Belastingplan 2019 van het Kabinet bestaat echter onzekerheid over de btw-

sportvrijstelling. Mocht de beoogde fiscale constructie van HSA vanaf 1 januari 2019 inderdaad niet 

meer mogelijk zijn, dan vervalt daarmee de mogelijkheid tot verrekening van de btw op de investerings-

kosten en de exploitatielasten van HSA. In dat geval komt HSA wel in aanmerking voor de Subsidiere-

geling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, waarmee zij subsidie kan aanvragen voor 

de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen. Het college zal een 

opdracht geven aan een extern onafhankelijk bureau om afdoende zekerheid te krijgen op dit punt. 

 

Duurzaamheidsambities voor ander maatschappelijk vastgoed gerelateerde gebouwen 

Met de wijze waarop de duurzaamheidsambities worden gefinancierd voor dit project kunnen meer or-

ganisaties, stichtingen en instellingen met een maatschappelijke betekenis zich beroepen op de cofi-

nanciering van duurzaamheidsmaatregelen.  

 

Vervolg 

Om te beproeven hoe de gemeenteraad, bij monde van de commissie SI, wordt gedacht over de aan-

vullende middelen wordt deze opinienota aan u voorgelegd. Na de behandeling zullen de stichtingen 

SAS en SZA over gaan tot het controlemoment conform artikel 7a van het raadsbesluit van 28 septem-

ber 2017. 

Overeenkomsten 

Bij de opties a, c en e kunnen de benodigde voorbereidingen voor de realisatie van HSA onder voor-

waarden doorgang vinden. 

Verschillen 

Bij de opties b, d en f kunnen de benodigde voorbereidingen voor de realisatie van HSA geen doorgang 

vinden. 
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Communicatie 

De uitwerking van het raadsbesluit van september 2017 gebeurt in voortdurend overleg met de verte-

genwoordigers van de initiatiefnemers (SZA en SAS).      

 

Deze opinienota is besproken met Alberta Schuurs, wethouder.     



 

 

 


