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In haar rapport werkt Grontmij een reeks varianten uit. Dat heeft zowel betrekking op de indeling van 
het terrein qua velden, als op de gebouwde accommodatie. 
 
Het rapport is woensdag15 september  in een ambtelijke projectgroep  besproken met Stephan van 
der Pols (Openbare werken), Marcel Meulendijks (Financiën) en Elske Kraay (RO). Vervolgens 
donderdag 16 september ook nog met Jorrit Smit (KNVB), Frans Rinsema en Rob van Vliet (Grontmij), 
Marcel Meulendijks en Diana Stijger. 
 
Onze conclusies en aanbevelingen 
Aanname capaciteit 
Er wordt door Grontmij uitgegaan van een behoefte van 8 velden.  
We (dat wil zeggen ook de KNVB) constateren dat 7 velden voldoende is. Dat maakt indeling van het 
sportpark er eenvoudiger op. Het aangegeven knelpunt van een dispensatieveld (een veld dat qua 
afmetingen volgens de KNVB-normen niet voldoet voor wedstrijden) is daarmee eenvoudig op te 
lossen. Bovendien drukt het de kosten van de investering met € 400.000. 
 
Kosten 
In alle gevallen zijn de kosten bij een fusie van 3 verenigingen het laagst. Dat is logisch en 
rechtvaardigt een keuze voor deze variant. Een gefuseerde vereniging kan beslist uit de voeten met 7 
velden. De norm van 60% thuiswedstrijden is daarmee te bedienen.  
Minimaal 3 velden moeten in kunstgras uitgevoerd worden.  
 
Ruimtelijk 
In alle gevallen is voor het gebouw een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Ook voor Model 1, 
omdat het bouwvolume niet past binnen de grenzen. Grontmij gaat uit van een maximale bouw 
hoogte van 8 meter. Dat is niet juist: het is maximaal 6,90 meter om binnenplanse vrijstelling te 
kunnen verlenen. 
 
Infrastructureel 
In een aantal modellen / varianten  wordt uitgegaan van het verschuiven of kantelen van velden.  
1. Daardoor moet er in een aantal gevallen water worden gedempt. Dat is niet gewenst, omdat er 
elders compensatie voor moet worden gevonden én omdat er inklinking optreedt van het gedempte 
deel. In één geval moet er ook nog en kostbare damwand worden geslagen. 
2. In andere gevallen betekent het verschuiven van velden het rooien van bomensingels. 
3. Bij de aanleg van het park  zijn watergangen gedempt met het puin van de voormalige 
gereformeerde kerk aan het Karel Doormanplein. ( de voorganger van De Hoeksteen ) 
 
We willen zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur intact laten. Zowel bij Model 1 als model 6 is 
dat mogelijk. 
 
Kiezen tussen Model 1 of 6 ? 
Model 1 gaat uit van herbouwen van een nieuwe accommodatie op het bestaande bouwvlak. Dat 
impliceert de aanleg van een voorlopige voorziening. Die brengt extra kosten (€ 370.000) met zich 
mee én extra ongemak.  
 
Model 6 –zeker als  we uitgaan van 7 velden- biedt de mogelijkheid  een nieuw gebouw te stichten 
zonder daaraan voorafgaand eerst de oude gebouwen te moeten slopen. In principe kan dat. Een 
tijdelijke voorziening is dan niet nodig.  



Grof geraamd betekent uitvoering van Model 6 met 7 velden (in plaats van 8) , waarvan 3 in 
kunstgras uitgevoerd een investering van € 6.050.000. Exclusief BTW. 
 
Met een exploitatiebegroting van het vernieuwde sportpark (rente- en afschrijvingskosten, huur, 
bijdrage sportverenigingen, onderhoud, etc) komt er meer duidelijk over de lasten en baten en zien 
we de financiële gevolgen voor de gemeentebegroting. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de 
exploitatieresultaat van het Sizo-terrein. 
 
Bij een gefuseerde vereniging kan tot de realisatie van het nieuwe park sportpark Weerestein 
gebruikt worden als uitwijkmogelijkheid voor trainen en wedstrijden. Daarmee blijft de beschikbare 
capaciteit voor trainen en wedstrijden op peil. 
 
Conclusie: model 6, variant 3 (liefst met 7 velden)  heeft onze voorkeur. 
 
Beheersvorm 
We hebben de behoefte om beheer en exploitatie “op afstand” te zetten. Als we dat doen in de vorm 
van een (beheers)stichting, is de BTW in principe aftrekbaar. Daarvoor moet de stichting wel meer 
dan doen alleen de velden beschikbaar verhuren: ook kleed- en doucheaccommodatie moeten mee 
verhuurd en de huur is in principe BTW-belast met 6%. Uiteraard is medewerking van de Inspectie 
Belastingen onontbeerlijk. 
 
Mogelijk kan  Sportfondsen een partner zijn daarin. In Lisse  beheert de plaatselijke Sportfondsen BV 
een deel van de velden. 
 
Kanttekeningen 
 
De parkeerbalans – wat is het effect van de komst van de SIZO-voetballers?- is nog niet onderzocht. 
De kosten voor sloop en bouwrijp maken zijn nog niet opgenomen.  
De exploitatieopzet  van  het (voorkeurs) model wordt nog uitgerekend. Daarin moet de opbrengst 
van sportpark Weerestein ook worden opgenomen. 
 


