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Voorkeursscenario Hillegoms voetbal 
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Gevraagde beslissing: 
 
1.1. Kennis te nemen van de voorkeuren van de projectgroep, die de toekomstige 

samenwerking van het Hillegomse voetbal onderzoekt 
1.2. In te stemmen met de voorkeur dat een fusie van sv Concordia, vv Hillegom en vv 

SIZO het gewenste toekomstscenario is voor het veldvoetbal in Hillegom, 
1.3. In te stemmen met de voorkeur dat de gefuseerde vereniging op sportpark Zanderij 

komt te spelen, waarbij het door Grontmij ontwikkelde model 6 wordt uitgewerkt 
voor 3 kunstgrasvelden en 4 natuurgrasvelden, 

1.4. Vast te houden aan een beheersvorm, waarbij beheer, onderhoud en verhuur van het 
sportpark volgens het Sportbesluit binnen een stichting zijn ondergebracht 

1.5. De bekostiging en dekking van de uitvoering van de voorkeursvariant binnen de 
verantwoordelijkheden van partijen én binnen de onder 1.2, 1.3 en 1.4 aangegeven 
kaders verder te onderzoeken,  

1.6. De raad te informeren over de vorderingen van het samenwerkingstraject 
1.7. Besluitvorming in de raad van december voor te bereiden. 
 
 

Beslissing B&W: Procedure Raad 
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  Aanhouden 
 

 
 Leesmap 
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 Informatiebijeenkomst 
 Ter besluitvorming 

 
Aantal pagina’s toelichting: diverse 
 

 

GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 
Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 
 E info@hillegom.nl 
 I www.hillegom.nl 

 



 

  2 

 
 
 
Onderwerp:  
Voorkeursscenario Hillegoms voetbal 
 
Wij stellen voor:  
 
1.1. Kennis te nemen van de voorkeuren van de projectgroep, die de toekomstige 

samenwerking van het Hillegomse voetbal onderzoekt 
1.2. In te stemmen met de voorkeur dat een fusie van sv Concordia, vv Hillegom en vv 

SIZO het gewenste toekomstscenario is voor het veldvoetbal in Hillegom, 
1.3. In te stemmen met de voorkeur dat de gefuseerde vereniging op sportpark 

Zanderij komt te spelen, waarbij het door Grontmij ontwikkelde model 6 wordt 
uitgewerkt voor 3 kunstgrasvelden en 4 natuurgrasvelden, 

1.4. Vast te houden aan een beheersvorm, waarbij beheer, onderhoud en verhuur van 
het sportpark volgens het Sportbesluit binnen een stichting zijn ondergebracht 

1.5. De bekostiging en dekking van de uitvoering van de voorkeursvariant binnen de 
verantwoordelijkheden van partijen én binnen de onder 1.2, 1.3 en1.4 aangegeven 
kaders verder te onderzoeken,  

1.6. De raad te informeren over de vorderingen van het samenwerkingstraject 
1.7. Besluitvorming in de raad van december voor te bereiden. 
 
 
 
Inleiding:  
Met de vaststelling van de Sportvisie heeft de Raad begin 2009 uitgesproken het voetbal 
op één locatie te willen concentreren. Daarbij dient de inrichting en beheersstructuur 
bij te dragen aan de oplossing van de huidige knelpunten van het voetbal in Hillegom. 
Alle mogelijkheden tot en met diverse vormen van fusie van verenigingen moeten  
nadrukkelijk in beschouwing te worden genomen om tot een zo efficiënt mogelijke 
beheersstructuur te komen. 
projectgroep 
In maart 2009 hebben we samen met de voetbalverenigingen een projectgroep gevormd. 
Onder begeleiding van de KNVB heeft die projectgroep de voor- en nadelen van 
samenwerkingsvarianten in kaart gebracht. De KNVB heeft hierover eind 2009 
gerapporteerd. Op basis van dit rapport hebben we de Grontmij gevraagd een aantal 
scenario’s uit te werken.  Doel was het verkrijgen van inzicht in de ruimtelijke, 
infrastructurele, financiële en beheersmatige aspecten van verschillende scenario’s en 
varianten. Grontmij heeft begin september haar conclusies gepresenteerd (zie bijlage). 
Op 21 september heeft de projectgroep zich over het rapport van Grontmij gebogen en –
zoals gepland- haar voorkeur voor scenario, inrichtingsvariant en beheersvorm 
uitgesproken. 
De voorkeuren van de projectgroep worden in oktober voorgelegd aan “de achterban” . 
Voor de verenigingen zijn dat hun algemene ledenvergaderingen, voor de gemeente is dat 
uiteraard het college en de raad. 
 
Argumenten: 
1.2.  Een fusie van de drie verenigingen is de meest efficiënte samenwerkingsvorm. 
Andere varianten zorgen voor planningsproblemen, en vragen om grotere investeringen. 
1.3. 1. Model 6 (zie modellenstudie Grontmij) is relatief snel en zonder grote ingrepen in 
de infrastructuur van het sportpark door te voeren. De uitvoering past binnen de 
bestaande structuren. Er hoeft geen kostbare tijdelijke kleed- en doucheaccommodatie te 
worden gebouwd. Vergraven van watergangen, watercompensatie, rooien van 
bomensingels en dergelijke is niet aan de orde. 
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1.3.2.  In de modellenstudie gaat Grontmij uit van 8 beschikbare velden. Op basis van de 
aangeleverde gegevens blijken 7 velden, waarvan 3 in kunstgras uitgevoerd, voldoende te 
zijn om één gefuseerde voetbalvereniging goed te accommoderen. Bij elke andere 
samenwerkingsvorm zijn minimaal 8 velden nodig. Eén vereniging kan efficiënt plannen. 
De KNVB-norm van 60% thuiswedstrijden op een zaterdag plannen is met 7 velden goed 
haalbaar. Toekomstige ledengroei in (komende 20 jaar) is op te vangen door omzetting 
van nog een grasveld in kunstgras. 
1.4.  Beheer en exploitatie regelen via een beheersstichting of vergelijkbare constructie 
kan belangrijk fiscaal voordeel opleveren. Door toepassing van het Sportbesluit kan de 
belastinginspecteur toestemming geven de 19 % BTW op de investeringen terug te krijgen. 
De verhuur dient dan wel BTW-belast (6%) te geschieden. 
1.5. 1 Realisatie van deze (en andere!) varianten vraagt een stevige investering en hoge 
exploitatiekosten.  De raming van de investeringskosten heeft een marge van 20%. Een 
belangrijk deel van de dekking zou gevonden moeten worden in de opbrengst van de 
grondexploitatie van (sportpark) Weerestein. De waarde daarvan moet nader worden 
bepaald. De hoogte van de mogelijke bijdragen van de voetbalclubs in investering en de 
wijze waarop die bijdragen gevraagd kunnen worden, moet nog in kaart worden gebracht.  
1.5.2. Al met het vaststellen van Bestemmingsplan Horst ten Daal in 1995 en 
Bestemmingsplan Polders in 2000 zijn er andere bestemmingen genoemd  voor  delen van 
de locatie van Sportpark Weerestein. In de Structuurvisie (2008) wordt die lijn voortgezet. 
VV SIZO hebben we  enkele jaren geleden al aangekondigd dat de huurovereenkomst en 
de opstalovereenkomst voor dit sportpark worden opgezegd. 
1.6. We informeren de raad over de vorderingen van de projectgroep en de voorkeur 
van het college. Na de informatieronde werken we het voorkeursscenario verder uit. We 
streven ernaar om de raad in december van dit jaar een uitgewerkt voorstel ter 
besluitvorming aan te bieden. 
 
Kanttekeningen: 
1.2. De delegatie van vv SIZO heeft in de projectgroep een voorbehoud gemaakt bij het 
uitspreken van een voorkeur voor fusie. De ledenvergadering van SIZO heeft haar geen 
mandaat verleend om in te stemmen met een voorkeur voor fusie. De 
projectgroepdelegatie van SIZO legt de komende algemene  ledenvergadering de 
verschillende scenario’s zonder advies voor. Ze zal de voor- en nadelen van de 
verschillende scenario’s uitgebreid toelichten.  
1.4. De verenigingen zijn geen voorstander van een beheersstichtingconstructie. Gezien 
de fiscale gevolgen is het van groot belang samen met de verenigingen een oplossing voor 
dit verschil van opvatting te vinden. Bij het uitwerken van het voorkeursscenario is dit een 
bijzonder aandachtspunt. 
1.5. De financiële ramingen uit het Grontmijrapport van investeringskosten en 
dergelijke hebben we opgenomen in een vertrouwelijke bijlage. Met het oog op het 
vervolgtraject waarin we aanbestedingsprocedures verwachten, is het in het algemeen 
belang deze informatie vertrouwelijk te behandelen. 
 
 
Financiële dekking: 
Op dit moment hoeft er nog geen beslissing te worden genomen over kosten en dekking.  
Voor wat de kosten voor de gemeente betreft is het uitgangspunt dat die primair gedekt 
moeten worden uit de opbrengst van de grondexploitatie van sportpark Weerestein.  
We laten nu onderzoeken tot welk bedrag deze dekking is gewenst.  
We verwachten van de verenigingen dat ze een structurele financiële bijdrage in de 
exploitatie van het  vernieuwde sportpark Zanderij leveren. In overleg met de clubs willen 
we bezien wat daarin mogelijk en verantwoord is. 
Bij het uitwerken van het voorkeursscenario komen kosten, baten en dekking, alsmede de 
exploitatieopzet uitgebreid aan de orde.  
De investeringskosten die voor realisatie van ons voorkeursmodel gemaakt moeten 
worden komen uit op in totaal ruim 6 miljoen euro. 
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Dit totaalbedrag wordt bepaald door de  aanleg van 3 kunstgrasvelden, het slopen van de 
bestaande opstallen van SV Concordia en VV Hillegom, het bouwrijp maken van een 
nieuwe locatie voor een gezamenlijk clubgebouw, met kleed- en doucheruimten, kantine 
en dergelijke, de bouwkosten van dit gebouw en aanpassingen aan de toegankelijkheid 
van het sportpark.  
In de begroting voor 2011 hebben we de volgende posten opgenomen: 
onderhoud sportvelden € 65.000, subsidies voetbalverenigingen € 17.877, huren 
voetbalvelden € 27.083 
 
Communicatie: 
We brengen ons standpunt in tijdens de projectgroepvergadering van 10 november 2010.  
 
Uitvoering: 
Een stuurgroep waarin de portefeuillehouders sport en grondzaken zitting hebben stuurt 
de uitwerking van de voorkeursvariant aan. 
Een ambtelijke projectgroep, waarin financiën, ruimtelijke ordening, communicatie, 
openbare werken en welzijn deelnemen werkt het scenario verder uit. De 
penningmeesters van de verenigingen betrekken we daarbij om de financiële aspecten 
helder te krijgen. Dit moet leiden tot een afgerond voorstel, waarover de raad in december 
een besluit kan nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens voorstel door burgemeester en wethouders besloten op 5 oktober 2010. 
 
ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
 
 

 


