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Onderwerp
Toekomst schaats- en zwemvoorzieningen

Voorstel
1. Kennis te nemen van de eindrapportage van Drijver en Partners betreffende “Toekomst 

schaats- en zwemvoorzieningen”.

2. Het voorgenomen besluit te nemen om op termijn één stedelijke voorziening op de huidige 
locatie van Glanerbrook te realiseren, uiterlijk gereed in 2025 en bestaande uit de volgende 
basisconfiguratie: ijshockeyhal; 2x 25-meter zwembad (8 banen); doelgroepen bad; recreatie 
bad(en) binnen; recreatie bad(en) buiten.

3 In te stemmen met het volgende vervolgtraject:
a. Verkenning draagvlak cofinanciering voor de plusvariant, bestaande uit 

respectievelijk 50-meter bad en 333-meter ijsbaan;
b. Planbeoordeling van de stedelijke centrumvoorziening op de locatie Glanerbrook 

inclusief beoordeling bestemmingsplannen, parkeren, ontsluiting en overige aspecten 
ruimtelijke ordening en veiligheid;

c. Onderzoek bezetting overige binnen- en buitensportvoorzieningen in relatie tot de 
totale beschikbare capaciteit in Sittard-Geleen (binnensport). Doelstelling: sluitende 
businesscase ‘achterblijvende locaties’.

d. Uitwerking voorkeursvariant op basis van planbeoordeling.

4a. Met het oog op de bezuinigingstaakstelling op Sport vanaf 2021 in overleg treden met de 
exploitanten van de huidige schaats/zwemvoorzieningen over het realiseren van 
mogelijkheden tot versobering van de dienstverlening en afstoten van accommodatie- 
onderdelen welke niet tot de toekomstige basisconfiguratie horen.

4b. In het licht van het gestelde onder 4a de overeenkomsten met de exploitanten opzeggen, 
gericht op beëindiging per 1-1-2021, met dien verstande dat de opzegging opgeschort kan 
worden tot realisatie van de nieuwe voorziening als overeenstemming wordt bereikt over de 
besparingen.
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Samenvatting / openbare besluitenlijst

Het bureau Drijver en Partners (D&P) heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van schaats- 
zwemvoorzieningen in de gemeente.
Op basis van onderzoek naar de onderhoudssituatie van de huidige complexen, het gebruik van 
de accommodaties, de wensen van verenigingen en exploitanten en gemeentelijke 
uitgangspunten ten aanzien van voorzieningen komt D&P tot het advies het voorgenomen 
besluit te nemen om op termijn één stedelijke voorziening op een bestaande of een nieuwe 
locatie te realiseren, uiterlijk gereed in 2025 en bestaande uit de volgende basisconfiguratie: 2x 
25-meterbad( 8 banen), doelgroepen bad; recreatie bad(en) binnen; recreatie bad(en) buiten en 
een ijshockeyhal.
Tevens wordt geadviseerd een 333 meter ijsbaan en een 50 meter zwembad in een plusvariant 
mee te nemen, waarvan realisatie afhankelijk wordt gesteld van cofinanciering.

Voorgesteld wordt dit advies over te nemen met dien verstande dat het college voorstelt reeds 
nu een voorgenomen besluit te nemen over de locatie, nl de huidige locatie Glanerbrook, dit op 
grond van financiële overwegingen. Op basis van de uitkomsten van nadere 
informatieverzameling kan vervolgens definitieve besluitvorming plaatsvinden.
Tevens is een voorstel gedaan voor een vervolgtraject, waarbij de voorkeursvariant nader 
uitgewerkt dient te worden alsmede gekeken moet worden hoe omgegaan kan worden met de 
achterblijvende accommodaties.

Met het oog op de in de programmabegroting 2018 opgenomen bezuinigingstaakstelling op 
Sport vanaf 2021 van € 1mln. wordt tevens voorgesteld nu in overleg te treden met exploitanten 
van de huidige schaats/zwemvoorzieningen over het realiseren van mogelijkheden tot 
versobering van de dienstverlening en afstoten van accommodatie-onderdelen welke niet tot de 
toekomstige basisconfiguratie horen. In het licht hiervan wordt voorgesteld de overeenkomsten 
met de exploitanten op te zeggen, gericht op beëindiging per 1-1-2021, met dien verstande dat 
de opzegging opgeschort kan worden tot realisatie van de nieuwe voorziening als 
overeenstemming wordt bereikt over de besparingen.
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Toelichting voorstel

Inleiding

In de in december 2015 door Raad vastgestelde Agenda Sport en Bewegen 2016-2020 is 
opgenomen dat onderzoek zal worden gedaan naar de wijze waarop vanaf 2021 invulling gegeven 
kan worden aan het voorzieningenniveau op het gebied van schaatsen/zwemmen. Toegezegd is 
dat besluitvorming daarover door de Raad eind 2017 zou kunnen plaatsvinden..
De strekking van het raadsbesluit zou betrekking moeten hebben op het gewenste toekomstige 
voorzieningenniveau. Een eventuele hieruit voortvloeiende kredietvotering is een 
verantwoordelijkheid voor de nieuwe Raad.

De gekozen datum van eind 2017 heeft te maken met de afgesloten overeenkomsten in het kader 
van de privatisering van Glanerbrook. Er is voor onbepaalde tijd een recht van erfpacht op de 
ondergrond gevestigd alsmede een recht van opstal. Gedurende de eerste 
20 jaren kunnen deze zakelijke rechten niet eenzijdig worden opgezegd en beëindigd.
Na en vanaf de periode van 20 jaren (1 januari 2021) kan de gemeente deze zakelijke rechten 
opzeggen, rekening houdende met een opzegtermijn van 3 jaren en met in acht name van een 
aantal voorwaarden. Dus wil de gemeente per 1 januari 2021 beëindigen dan zal voor uiterlijk eind 
2017 een besluit genomen moeten zijn.
Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat ook het contract met Het Anker een looptijd heeft tot 1 
januari 2021. Hierin is opgenomen dat 1 jaar van te voren helderheid gegeven moet worden over al 
dan niet verlengen. Ook het huurcontract met de Nieuwe Hateboer kan jaarlijks met een 
opzegtermijn van een jaar opgezegd worden.

Na een aanbestedingstraject doorlopen te hebben is aan het bureau D&P
de opdracht voor het onderzoek schaatsen en zwemmen gegund. (Het programma van eisen is u
begin dit jaar aangeboden).
Kort samengevat ziet de onderzoeksopzet er als volgt uit: Er heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden naar het huidige gebruik en de technische staat van de accommodaties, de wensen 
van verenigingen en exploitanten, de huidige exploitatie- en kapitaallasten en de consequenties van 
contractbeëindiging met de huidige exploitanten. Daarnaast zijn relevante trends en ontwikkelingen 
inzichtelijk gemaakt die van invloed zijn op de toekomstige schaats- en zwembehoefte. Vervolgens 
zijn aan de hand van de uitkomsten van deze inventarisatie enkele toekomstscenario’s op 
hoofdlijnen beschreven en is op basis van afwegingscriteria een voorkeursvariant benoemd. Tevens 
wordt ingegaan op de problematiek van eventuele ‘achterblijvende’ accommodaties.

In het kader van het sluitend maken van de meerjarenbegroting is in de programmabegroting 2018 
vanaf 2021 een taakstellende ombuiging op de totale exploitatiekosten van Sport opgenomen van 
structureel € 1 miljoen. Ten tijde van het verlenen van de opdracht aan D&P en de uitvoering van 
het onderzoek was deze taakstelling niet bekend.
In een aparte paragraaf zal hierop ingegaan worden.

A. Samenvatting onderzoek.

Het onderzoeksrapport is als bijlage toegevoegd. In hoofdstuk 9 ( pag. 66 e.v.) treft u een 
samenvatting aan in de vorm van een korte beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen. 
Onderstaand wordt ingegaan op de belangrijkste bevindingen:
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1. Kosten huidige accommodaties, onderhoudsstaat en consequenties contract 
beëindiging.

n onderstaand overzicht zijn kosten van de verschillende accommodaties weergegeven.
2017

De Nieuwe Hateboer
2017

Glanerbrook
2017

Het Anker
2017
Totaal

2025'
Totaal

Boekwaarde € 2.477.702 € 648.776 - € 3.126 478 € 1.479.567

Kapitaa lias ten € 198.937
Overige lasten in gemeentebegroting € 46 057
Exploitatietekort/bijdrage € 1.202.000

Huur/pacht aan gemeente € -426.013

€ 199 323
€
€ 976.195

€ 511

€
€
€ 788654

€

€ 398260
€ 46.057
€ 2 966 849

€ -425.502

€ 132.421
€ 46.057
€ 3.086.636

€ -443,724

Totaal accommodatiekst gemeente € 1.020.981 € 1.176.029 € 788.654 € 2.985.664 € 2.821.389
'Subsidie en huur jaalijks geindexeerd

De kosten Glanerbrook en Het Anker hebben betrekking op de totale accommodaties. Indicatief kan 
bij Glanerbrook aan schaatsen en zwemmen plus bij Het Anker aan zwemmen gezamenlijk ruim € 
1,4 mln. worden toegerekend.

Op basis van informatie van de exploitanten is de verwachting dat de huidige accommodaties, 
zonder grote onderhoudsinvesteringen nog tot plm. 2025 mee kunnen. Dan zullen ofte wel 
accommodaties gerenoveerd moeten zijn, dan wel nieuwbouw gereed zijn. Gelet op de ‘leeftijd’ van 
met name Het Anker en Glanerbrook geldt voor deze accommodaties dat nieuwbouw, dan wel 
renovatie tot “vernieuwbouw” dan aan de orde is.

Voor alle exploitatiecontracten geldt dat deze op enig moment door de gemeente eenzijdig kunnen 
worden opgezegd. Dit brengt (financiële) consequenties met zich mee.
Consequenties contractbeeindiging

De Nieuwe Hateboer Laco Glanerbrook Het Anker

Mogelijke opzegging jaarlijks per 1-1-2018 per 1-1-2020

Opzegtermijn 1 jaar

Beeindigingsdatum jaarlijks

3 jaar

31-12-2020

1 jaar

31-12-2020

Ontbindingsvergoeding

Vergoeding (overname) activa

Afvloeiingskosten personeel pm

€ 909.256

pm

€ 26.600 

pm* 

pm

Totaal ontbindingskosten € € 909.256 € 26.600

'in de jaarrekening zijn eveneens reserveringen en voorzieningen opgenomen. Deze zijn qua omvang redelijk gelijk aan de activa. 

Vooralsnog is aangenomen dat indien de activa tegen de boekwaarde dient te worden overgenomen, dan ook 

de reserves te goede komen aan de verkrijgende partij (de gemeente indien zij gebruik maakt van haar voorrangsrecht).

Beëindiging van de overeenkomsten betekent ook het beëindigen van de subsidierelatie. Hierbij 
dient de gemeente zich te houden aan de bepalingen van de AWB.

Buiten de ontbindingsvergoeding en de vergoeding voor overname van de activa is specifiek voor 
Het Anker opgenomen dat de afvloeiingskosten van medewerkers voor rekening komen van de 
gemeente.
Ook bij de Sportstichting komen eventuele afvloeiingskosten van medewerkers van De Nieuwe 
Hateboer (welke de CAR/UWO volgen) voor rekening van de gemeente. Daarnaast heeft de
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Sportstichting voor een deel van haar overheadkosten geen dekking meer, wat betekent dat de 
overheadkosten van de overige sportaccommodaties, in beheer bij de stichting, naar rato zullen 
stijgen;
Voor zowel Sportcentrum Glanerbrook als sportcentrum Het Anker geldt dat deze voorzieningen 
bredere sportfaciliteiten hebben dan alleen voor zwemmen en schaatsen. De subsidie- en 
instandhoudingskosten van deze twee accommodaties houden dus niet alleen verband met de 
zwem- en schaatssport, maar ook met de sporthallen, sportvelden en overige faciliteiten. Louter het 
eventueel beëindigen van de schaats- en/of zwemfaciliteiten betekent niet dat evenredig op de 
subsidie- en instandhoudingskosten kan worden bespaard.

2. Beoordeling gebruik huidige accommodaties.

Gelet op het gebruik is er een overcapaciteit aan zwemwater. Er is vooral een fors overschot aan 
recreatief water en in nog sterkere mate aan buitenwater. Hiertegenover staat dat er een beperkt 
tekort is aan wedstrijd/verenigingswater.

Benodigde capaciteit m2 water 25-meter

bassin

Doelgroepen

bassin

Recreatie

binnen

Recreatie buiten Totaal

25 meter bad8banen(25x21) 525 525

25 meter bad 8 banen (25x21) 525 - 525

Overige baden 250 300 1.250 1.800

Totaal 1.050 250 300 1.250 2.850

Totale capaciteit nu 941 300 632 3.430 5.303

Over-/ondercapaciteit 109- 50 332 2.180 2.453

Ook voor het schaatsen geldt dat er slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen. 
Dit geldt voor de buitenbaan in nog sterkere mate dan voor de ijshal. Gangbare drempelwaardes 
voor het bestaansrecht van een 400 meterbaan ( plm. 220.000 bezoekers) zullen ook bij nieuwbouw 
van een goed geoutilleerde overdekte 400 meterbaan hier nooit gehaald worden.
Ook voor een ijshal geldt dat de drempelwaarde (135.000) niet gehaald zal worden. Echter de 
bezetting is een stuk beter. Het gegeven dat in feite maar één vereniging ( Eaters, inclusief 
jeugdbelang) gebruik maakt van de ijshal maakt de exploitatie wel kwetsbaar. De ijshockeysport 
kent echter een lange geschiedenis in Geleen en is wel sterk verankerd in de lokale samenleving.

3. Wensen verenigingen en exploitanten.

De zwemverenigingen willen graag dat de huidige spreiding van voorzieningen in stand blijft. 
Concentratie zal leiden tot ledenverlies. Met de sluiting van het 50-meterbad in Kerkrade is het 
laatste 50-meter bad in Zuid-Limburg verdwenen. Met name Hellas Glana en ook Watervrienden 
Geleen pleiten voor het realiseren van een 50-meter bad. Nu is men hiervoor aangewezen op 
Eindhoven.
De ijshockeyverenigingen pleiten voor behoud van de huidige accommodatie. Dit geldt ook voor de 
schaatsvereniging. Het bestaansrecht van de verenigingen hangt samen met het voortbestaan van 
de voorziening. Indien een 400 meterbaan geen optie meer is pleit men voor een 333-meterbaan 
rondom een ijshockeyvloer.
Ook de exploitanten pleiten voor behoud van de huidige accommodaties. Bij concentratie zal, zo is 
hun overtuiging, een bezoekersdaling optreden. Met betrekking tot de wens van verenigingen om te 
kunnen beschikken over een 50-meterbad wordt door de exploitanten erop gewezen dat deze duur 
is vanuit exploitatie-oogpunt en voor breedtesport niet nodig.
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4. Verschillende toekomstscenario’s.

Gelet op de informatie vanuit de inventarisatiefase zijn een aantal mogelijke toekomstscenario’s 
financieel op hoofdlijnen in beeld gebracht. Meerdere (sub)varianten zijn mogelijk. De weergegeven 
varianten geven echter een goed beeld voor een aantal hoofdkeuzes.

Samenvatting investering»- en kapitaallasten scenario’s

Accommodatie*
Investeringskosten

Kapitaallasten 
renovatie/nieuw bouw

Exploitatiesaldo
beheer

Totaal lasten

Scenario 1; renovatie huidige 3 voorzieningen € 24659 859 € 1.263.088 € 2.422 118 € 3685.206
Scenario 2; een stedelijke voorziening € 61 400 000 € 2.632.520 € 1.157.000 ’€ 3789 520
Scenario 3; renovatie Hateboer en 't Anker € 12.540 938 € 627.832 € 1.623.224 < 2.251.056
Scenario 3a; stedelijke voorziening zonder schaatsen € 34.187.000 C 1 468.677 € 943.590 ’€ 2.412267
Scenario 4. renovatie Hateboer en Glanerbrook € 25.070.000 € 1.269.618 € 2047.888 ’€ 3.317.506
Scenario 5; renovatie/uitbreiding Glanerbrook en 't Anker € 33.808425 € 1.579.947 € 1 397.252 ’€ 2.977 199

In scenario 1 worden de huidige schaats/zwemvoorzieningen opgeknapt. (De huidige kosten van 
deze voorzieningen bedragen afgerond € 2,4 mln.). Met deze variant wordt dus op hoofdlijnen 
tegemoet gekomen aan de wensen van de verenigingen, echter overcapaciteit aan recreatief water 
en het tekort aan verenigingswater blijft bestaan, hetzelfde geldt ten aanzien van de onderbenutting 
van de schaatsvoorzieningen. Tevens wordt niet voorzien in de wens van een 50-meter zwembad.
In scenario 2 wordt een nieuwe centrumvoorziening gerealiseerd op een centrale locatie. In dit 
scenario is zowel een binnen- (incl. 50-meter bad) en buitenzwembad opgenomen als een 
overdekte 400 meterijsbaan en een ijshockeyhal. Omdat sprake is van een nieuwe locatie is 
rekening gehouden met kosten van grondverwerving plus parkeervoorziening e.d. In deze variant 
kan aan alle wensen van de verenigingen worden voldaan, met uitzondering uiteraard van de wens 
van decentrale beschikbaarheid van de voorzieningen.
Scenario 3. renovatie Het Anker en de Nieuwe Hateboer, is in feite een voorziening zonder 
schaatsen. In deze variant is rekening gehouden met uitbreiding van de Nieuwe Hateboer met een 
25 meter bad. Optioneel kan dit vergroot worden naar een 50-meter bad (tegen meerkosten). Het 
nadeel van deze variant is dat er geen schaatsvoorziening meer is en de voorzieningen decentraal 
liggen. Scenario 3a, een nieuwe centrale zwemvoorziening, is in feite hetzelfde als scenario 2, maar 
dan exclusief schaatsen. Er zijn dus geen decentrale voorzieningen meer, maar de centrale 
voorziening ligt centraal.
Scenario 4. renovatie Glanerbrook en de Nieuwe Hateboer, impliceert dat Born geen 
zwemvoorziening meer heeft. In deze variant is rekening gehouden met uitbreiding van een van de 
zwembaden met een 25-meterbad, waarbij de optie aanwezig is om dit uit te breiden tot een 50- 
meterbad. In deze variant blijft dus de (onderbenutte) schaatsvoorziening overeind en de 
overcapaciteit aan recreatief water bestaan. Een van de buitenbaden zou echter gesloten kunnen 
worden en hoeft derhalve niet gerenoveerd te worden. (In het financieel overzicht is hier nog niet 
van uit gegaan. Dit zou leiden tot een structurele besparing van plm. € 50.000 per jaar).
Scenario 5. renovatie Glanerbrook en Het Anker. Deze variant betekent sluiting van de best 
geoutilleerde zwemvoorziening. Omdat het 25 meter bad van Glanerbrook niet voldoet aan de eisen 
voor wedstrijdzwemmen, betekent deze variant dat Glanerbrook ingrijpend verbouwd moet worden. 
Dusdanig ingrijpend dat er feitelijk sprake is van vervangende nieuwbouw van de zwemfaciliteit. In 
deze variant kan dus voorzien worden in een 50-meter bad. De (onderbenutting van de) 
schaatsvoorziening blijft bestaan.

Financieel gezien betekent vorenstaande dus dat alle varianten, behalve de variant zonder 
schaatsen, duurder zijn dan de huidige kosten van de schaats-zwemvoorzieningen. Dit wordt
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veroorzaakt door de investeringskosten. De lasten ervan zijn hoger dan de besparingen in de 
exploitatie.
Daarbij komen afhankelijk van de gekozen variant, uiteraard ook nog kosten van ontbinding 
contracten, vergoeding overname activa, afvloeiing van personeel, aanpassing/renovatie van 
achterblijvende accommodaties, sloopkosten en afboeken boekwaardes.

5. Voorkeursvariant.

Op grond van een beoordeling van de relevante criteria is een voorkeursvariant benoemd.
De gehanteerde criteria zijn: Onderhoudsstaat; wensen verenigingen en exploitanten; bezoek, 
gebruik en bezetting van de accommodaties; investerings- en exploitatielasten; gemeentelijke 
uitgangspunten ( voorzieningenniveau dat past bij behoefte, stedelijke/regionale voorzieningen 
dienen op stedelijk niveau te worden georganiseerd en efficiency in beheer en exploitatie).

Onderhoud:
Alle exploitanten hebben aangegeven dat de voorzieningen, uitgezonderd calamiteiten, met de 
huidige middelen nog tot 2025 in stand kunnen worden gehouden.
De onderhoudsstaat heeft daarmee ook een beperkte invloed op de scenariokeuze.

Wensen verenigingen en exploitanten:
De wensen van de verenigingen en exploitanten om de huidige spreiding te handhaven leiden tot de 
voorkeursvariant scenario 1. Indien aan alle wensen gehoor zou worden gegeven betekent dit een 
scenario 1+ variant met aanbouw van een 50-meter bad en een overdekte schaatsbaan. Dit leidt 
uiteraard dan wel tot hogere kosten dan bij renovatie.

Huidig en toekomstig gebruik en bezetting van de accommodaties:
Op basis van het huidig en toekomstig gebruik ziet de configuratie van de zwem- en 
schaatsportvoorziening(en) er als volgt uit:
Basisfaciliteiten ongeacht spreiding of centrumvoorziening:
2x 25-meterbad (afhankelijk van het scenario kan een 50-meter bad worden gerealiseerd); 
Doelgroepen bad; recreatie bad(en) binnen; recreatie bad(en) buiten en ijshockeyhal*.

‘Hierbij wordt opgemerkt dat sec gezien vanuit het gebruik er onvoldoende bestaansrecht is voor 
een ijshockeyhal. Hij is toch opgenomen vanwege de lange traditie en de sterke verankering in de 
lokale gemeenschap.

Als Plusvariant is opgenomen een 333-meter schaatsbaan geïntegreerd met ijshockeyhal.

Het bezoek en gebruik van de schaats- en zwemvoorzieningen leidt in de keuze tot het best 
passende scenario naar de voorkeursvariant 2 of 3a: een stedelijke voorziening op een bestaande 
of op een nieuwe locatie. De huidige configuratie van de zwem- en schaatsvoorziening is niet 
(meer) passend voor de behoefte die er bestaat. Dat betekent dusdanig ingrijpende aanpassingen 
in de bestaande accommodatie(s) dat uit bedrijfseconomisch perspectief nieuwbouw op een 
bestaande of nieuwe locatie prevaleert.

Kapitaalslasten en exploitatielasten.
Aan de hand van de basisconfiguratie zoals hiervoor beschreven komt scenario 3 of 3a niet in 
aanmerking. Dit zijn immers de scenario’s zonder schaatsvoorzieningen. Ook scenario 2 is niet 
meer aan de orde. Dit scenario is inclusief een overdekte 400-meter ijsbaan.
De totale lasten van de overige scenario’s liggen wat dichter bij elkaar: € 3,2 miljoen tot € 3,8 
miljoen. Het verschil wordt niet alleen bepaald door de kapitaallasten maar ook door de beheer- en
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exploitatiekosten. De exploitatiekosten bij een stedelijke voorziening zijn lager dan bij drie 
afzonderlijke voorzieningen met drie verschillende beheerconstructies.
Vanuit efficiency in beheer en exploitatie is het scenario welke leidt tot één stedelijke voorziening als 
voorkeursvariant te benoemen. Dit kan gerealiseerd worden op een nieuwe of een bestaande 
locatie.

Gemeentelijke uitgangspunten:
Op basis van de drie gemeentelijke kernpunten:
• voorzieningenniveau dat past bij de behoefte;
• stedelijke/regionale voorzieningen op stedelijk niveau organiseren;
• efficiency in beheer en exploitatie ten einde een bijdrage te leveren aan de financiële opgave 
is het scenario met één stedelijke voorziening op een nieuwe of op een bestaande locatie te duiden 
als voorkeursvariant.

Op grond van de afweging van deze criteria wordt als voorkeursvariant geadviseerd: een 
stedelijke voorziening op een bestaande locatie of op een nieuwe locatie.
In de voorkeursvariant is opgenomen een binnen -en buitenzwemvoorziening plus een 
ijshockeyhal. Hoewel de ijshockeyhal qua bezetting niet aan de normen voldoet wordt door D&P 
toch geopteerd voor het opnemen van een ijshockeyhal in de voorkeursvariant vanwege de traditie 
van ijshockey in de stad en de verankering in de lokale samenleving.

De kosten van deze variant zijn als volgt geraamd:
Kosten voorkeursvariant

Investeringskosten kapitaalslasten Exploitatiesaldo
beheer

Totale lasten

48.763.987* 2.094.202 1.282.332 3.376.534
*ln de kostenraming is uitgegaan van nieuwbouw op centrale locatie.

In het rapport wordt een 50 meter zwembad, dat door de zwemverenigingen gewenst wordt en ook 
een 333 -meter ijsbaan, die door schaatsverenigingen als alternatief genoemd is voor een 400 
meter baan, als plusvariant genoemd.
Uitgaande van het gemeentelijk standpunt dat voor de (boven)regionale voorzieningen ook 
bovenregionale (co-)financiering dient te zijn, kan hier dus alleen sprake van zijn indien de 
meerkosten ervan in belangrijke mate gedragen worden door derden.
Temeer door concentratie aan spreiding wordt ingeboet, wordt geadviseerd dat de accommodatie 
zo centraal mogelijk komt te liggen. In dat kader worden de Sportzone dan wel Glanerbrook als voor 
de hand liggende locaties genoemd.

Voor het kunnen effectueren van de voorkeursvariant zullen de huidige overeenkomsten opgezegd 
moeten worden en de exploitaties beëindigd.
In het verlengde daarvan dient rekening te worden gehouden met ontbindingskosten, vergoeding 
overname activa en kosten afvloeiing personeel. Daarnaast zal er sprake zijn van sloopkosten en 
kosten afboeken boekwaarden plus kosten “herontwikkeling” oude locaties.
Met het oog op dit laatste punt is het van belang inzicht te hebben in het gebruik van de 
“achterblijvende” accommodatie-onderdelen, eventuele mogelijkheden om activiteiten elders onder 
te brengen c.q. activiteiten op een hoger niveau te organiseren.

6. Vervolgstappen

Op grond van het advies van de voorkeursvariant 'een stedelijke voorziening op een bestaande of 
een nieuwe locatie’ wordt het volgende vervolgtraject geadviseerd:
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• Voorgenomen besluit voorkeursvariant.
o verkenning draagvlak cofinanciering voor de plusvariant (50-meter bad en 333-meter 

ijsbaan)
• Planbeoordeling van de stedelijke centrumvoorziening op de locatie Glanerbrook inclusief 

beoordeling bestemmingsplannen, parkeren, ontsluiting en overige aspecten ruimtelijke 
ordening en veiligheid.

• Onderzoek bezetting overige binnen- en buitensportvoorzieningen in relatie tot de totale 
beschikbare capaciteit in Sittard-Geleen (binnensport). Doelstelling: sluitende businesscase 
‘achterblijvende locaties’.

• Uitwerking voorkeursvariant op basis van planbeoordeling.

Benadrukt zij dat, zoals eerder in het advies ook is aangegeven, bestaande accommodaties nog tot 
plm. 2025 mee kunnen. Op dat moment zal renovatie c.q. nieuwbouw gerealiseerd moeten zijn. In 
het verlengde daarvan is er nu, zo geeft D&P aan, geen aanleiding om de overeenkomst met 
Glanerbrook al op te zeggen. Er is tijd om vorenvermeld traject eerst te doorlopen. Daarbij komt dat 
de kosten van de voorkeursvariant (rekening houdenede met kosten samenhangende met de 
realisatie van de voorkeursvariant) hoger zijn dan de huidige kosten.

B. Advies naar aanleiding van het rapport van D&P.

Voorgesteld wordt het advies van D&P advies over te nemen met dien verstande dat het college 
voorstelt reeds nu een besluit te nemen over de locatie, nl de huidige locatie Glanerbrook, dit op 
grond van financiële overwegingen: er hoeven geen gronden verworven te worden: geen 
parkeervoorzieningen en overige infra aangelegd te worden; de investeringsbedragen kunnen lager 
zijn omdat ( deels) volstaan kan worden met renovatie. Tenslotte zullen ook de financiële implicaties 
voor de achterblijvende accommodatie kleiner zijn.

Met in acht name van vorenstaande wordt voorgesteld in te stemmen met het advies van D&P. 

Relatie naar Sportzone.
De dóórontwikkeling van Glanerbrook naar dé centrale locatie voor zwemmen en ijshockey 
verhoudt zich met de dóórontwikkeling van de Sportzone. De ontwikkelingen zijn complementair 
aan elkaar. Voor de Sportzone is ingezet op een organische ontwikkeling, waarbij sport en 
economie in samenhang met elkaar worden ontwikkeld. De kernsporten hierbij zijn: bike, running en 
urban sports.

C. Aanscherping advies naar aanleiding bezuinigingstaakstelling ad. € 1 mln. per 
jaar, vanaf 2021.

Uit het rapport van D&P blijkt dat in de voorgestelde eindsituatie - als er sprake is van één centrale 
voorziening - een besparing op exploitatie en beheer kan worden gerealiseerd op schaats- 
zwemvoorzieningen ten opzichte van de huidige situatie van tussen € 1 mln. en € 1,4 mln. Hierbij 
dienen echter een aantal kanttekeningen te worden geplaatst.

• Voor het realiseren van de concentratie zullen grote investeringen gedaan moeten worden.
In de meerjarenraming zijn hiervoor geen bedragen geraamd.

• De huidige exploitanten verliezen als gevolg van concentratie een stuk dekking van de vaste 
overheadkosten. Dus de exploitatiekosten van de overige exploitaties zullen toenemen.
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• Om de concentratie te kunnen realiseren zullen frictiekosten gemaakt moeten worden, 
bestaande uit onder meer ontbindingskosten contracten, vergoeding overname activa, 
afvloeiingskosten personeel, sloopkosten en afboeken boekwaardes.

• Indien schaats/zwemvoorzieningen vervallen, dient nader bezien te worden wat er moet 
gebeuren met de achterblijvende accommodaties. Zijn aanpassingen nodig, zijn er 
mogelijkheden om activiteiten elders onder te brengen of op een hoger niveau te 
organiseren? Opgemerkt zij dat zowel voor Het Anker als voor Glanerbrook geldt dat deze 
achterblijvende onderdelen ook uiterlijk 2025 gerenoveerd dienen te zijn, indien hiervoor 
geen alternatieven worden gevonden.

Gelet op vorenstaande is de conclusie dat het niet haalbaar zal zijn te komen tot een structurele 
besparing van € 1 mln. (ten opzichte van de huidige kostenramingen in de gemeentebegroting) 
via de realisatie van één centrale voorziening.

In het licht hiervan wordt voorgesteld in overleg te treden met de exploitanten van de 
voorzieningen over mogelijkheden tot het realiseren van besparingen via enerzijds 
aanpassing/versobering van de dienstverlening en anderzijds via het sluiten van accommodatie- 
onderdelen. Bij dit laatste gaat het om het in beeld brengen van de mogelijkheden en 
consequenties van sluiting van een van de buitenbaden en bij het schaatsen om sluiting van de 
400-meter ijsbaan. De Raad zal over de uitkomsten hiervan worden geïnformeerd.
Voorshands is de insteek dat in onderling overleg tot overeenstemming wordt gekomen over 
aanpassing van de overeenkomsten met de huidige exploitanten.
Toch wordt voorgesteld de overeenkomsten nu reeds op te zeggen. Met dien verstande dat de 
opzegging opgeschort kan worden tot realisatie van de nieuwe voorziening als 
overeenstemming wordt bereikt over de besparingen. Op deze manier creëert de gemeente zich 
een onderhandelingspositie.
Indien de uitkomst mocht zijn dat vorenstaande ertoe leidt dat de overeenkomsten per 31 
december 2020 met Het Anker en Laco Glanerbrook worden beëindigd, dan bestaat de 
mogelijkheid om de exploitatie op te dragen aan de Sportstichting, zodat in elk geval continuïteit 
in dienstverlening geborgd kan worden

Per saldo wordt dus voorgesteld te opteren voor een tweesporen traject.
Spoor 1: onderzoek doen naar en realiseren van besparingsmogelijkheden binnen de lopende 
overeenkomsten met de huidige 3 exploitanten.
Spoor 2: Uitwerking van een voorstel om te komen tot één centrale accommodatie op de locatie 
Glanerbrook, gericht op realisatie uiterlijk 2025, dit conform het advies naar aanleiding van het 
rapport van D&P.

Financiën
Op dit moment zijn aan het voorliggend voorstel nog geen financiële consequenties verbonden.

Inspraak
Schaats/zwemverenigingen en exploitanten zijn in het voortraject door het adviesbureau D&P 
betrokken bij het onderzoek. Via een terugkoppelingsbijeenkomst zijn betrokkenen geïnformeerd 
over de resultaten ervan.

Voorstel aan Gemeenteraad 2034911 pagina 10 van 12



Sittard-Geleen
boi

Planning
Commissiebehandeling: 23 november 2017 
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Bijlagen
Bijlage 1:Eindrapportage “Toekomst schaats- en zwemvoorzieningen”.
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