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De ambities: 

De sportnota (dec 2012) en vervolgrichting(besluiten) 

• Realisatie topsportwaardige breedtesporthal 2000 plaatsen 

o 2016: besluit: opname 3500-4000 plaatsen variant 

 

• Vervangende nieuwbouw voor het Vijfmeibad en het 

openhouden van het buitenbad De Vliet 

o 2015-2016 KB Combibad op de Vliet, 

duurzaamheidspakket 

 

• Renovatie bestaande ijshal (bij amendement) geld 

gereserveerd (deels te dekken uit heroriëntatie sport) voor 

renovatie bestaande (private) hal 

o 2016 businesscase keuze nieuw hal aan de Vliet. Naast 

250m eveneens 333m variant met cofinanciering 
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Tijdlijn vastgestelde raadsbesluiten sport  

  

 
  
  

  
2012   

2013   
2014   

2015   
2016   

2017   
2018   

2019   
2020 

Sportnota 12-2012 
Sportnota 
‘Verleiden tot 
bewegen’ RV 
12.0018 

       04-02-2016 
Tussenevaluatie 
Sportnota RV 
15.0147 

        

Zwembad   
  
  
  

    10-09-2015 
Kaderbesluit 
Combibad De 
Vliet RV 
15.0081 

21-04-2016 
Locatieonderzoek 
en duurzaamheid 
Combibad De Vliet 
RV 16.0037 
 

  
 
 
Uitvoeringsbesluit 
Combibad De 
Vliet RV … 

      

Topsporthal   
  
  
  

      29-03-2016 Quick 
Scan Locatie 
onderzoek 
Topsporthal RV 
16.0028 
 

  
 
 
Kaderbesluit 
Topsporthal RV 
… 

      

IJshal 
 

      05-07-2016 
Businesscase 
compacte nieuwe 
IJsbaan RV 
16.0042 
 

 
Kaderbesluit  
IJsbaan RV… 

      

Voetbal 
Vitaal   

  
  
  

       
 

Vitalisering 
Voetbal RV… 
 
Contourenplan 
Buitensport 
accommodaties 
RV… 

      

Sport overig     15 -12-2016 
Sportstimulerings 
fonds RV …. 
 
 

 
Vereenvoudiging 
Tarieven 
 
Verzelfstandiging 
(Tennis) 

   

 

2015-2016 

 

• Programma tempo 

 

• Projecten uitwerking 

in div. stadia 

 

• Informatie stroom en 

richting  
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Stand van zaken per project 
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Sporthal 

2012: Opgave: vervanging bestaande hal met 2.000 

 toeschouwersplaatsen en Leonardo da Vinci 

 

o Raming € 11,0 miljoen,  

o dekking onderwijsmiddelen  € 5,5 miljoen ten 

behoeve van de sportfaciliteiten voor het Leonardo 

o kapitaallast  € 370.000 

o Exploitatielast PM 

o Het ambitieniveau van ZZ-Leiden  

 

* 
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Sporthal 

2016 actuele raming 

 

Exclusief: sauna en +/-15% onzekerheidsmarges 

* Dekking onderwijsmiddelen  € 5,5 miljoen ten behoeve van de sportfaciliteiten van het 

Leonardo College  
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Sporthal 

Verkende oplossingsrichtingen: 

 

1. richting 1: realisatie 2000 toeschouwerplaatsen (€13,9 mio, raming 2016) 

a. voorwaarde: ZZ Leiden garandeert 10 jaar huur voor kaderbesluit 

 

2. richting 2: realisatie 3000 toeschouwerplaatsen (€ 17,1mio, raming 2016) 

a. voorwaarde: ZZ Leiden garandeert 10 jaar huur voor kaderbesluit 

b. aanvullende voorwaarde: ZZ Leiden financiert benodigde aanvullende dekking 

voor 3000 variant 

 

3. richting 3, realisatie meer dan 3000 toeschouwersplaatsen. ZZ Leiden neemt deel in 

privaat initiatief evenementenzaal (> 3000 plaatsen, > € 17,1 mio) 
a. voorwaarde: gemeente realiseert sporthal met 500 plaatsen tbv breedtesport, Leonardo da Vinci en 

trainingsfaciliteit ZZ Leiden 
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Zwembad 

 In het kaderbesluit is rekening gehouden met structurele 

indexatie van 4%. 

 Resultaat onderzoek prijsindexatie risico max 12%van 

de bouwkosten, tot € 1,5 miljoen (extra) 

 Bij Uitvoeringsbesluit voorgelegd in hoeverre het project 

binnen de huidige financiële kaders blijft 

 Combinatie met ijshal minimaal 9 maanden vertraging 

 

(Dekking RV 15.0081) 

2016 actuele raming 

zwembad raming 2015 raming toename bouwkosten toename kapitaallasten  

  € 14,4 miljoen € 1,5 miljoen   € 65.000* 
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Zwembad 

 

• Dekking, bij uitvoeringsbesluit, van verwachte 

prijsindexatie bouwkosten in de markt 

 

 

Aanbestedingsprocedure t.b.v. optimale prijs/kwaliteit 

verhouding 

o Optimale benutting kennis, ervaring en kunde uit de markt 

o Scherpe uitvraag voor optimale prijs/kwaliteit verhouding 

o Extra wensen bovenop basiseisen extra waarderen 

 

Verkende oplossingsrichtingen: 
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IJshal 

 
2016 actuele raming 

Raming stichtingskosten ijshal en jaarlijkse kapitaallasten* 

 
baanlengte  investering Jaarlijkse kapitaallast 
250m   € 13,34 miljoen (*2) 

eenmalig bijdragen € 1,34  miljoen 
te financieren  € 12,0  miljoen € 610.000 (*1) 

 
333m   €  16,5 miljoen 

eenmalige bijdragen €  1,34 miljoen 
regionale bijdrage  €  3,22 miljoen 
te financieren  €  12.0 miljoen € 610.000 (*1) 
 
bijdrage gemeente €   4,0  miljoen € 340.000 (subsidie) 

Gemeentegarantie: rente en aflossing lening € 12.0 miljoen 
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IJshal 

Verkende oplossingsrichtingen: 

 

1. richting 1: uitwerking 250m baan, go/no go bij kaderbesluit 
 

2. richting 2: een regionale samenwerking inzetten naar een verkenning naar de 

regionale ambities, locatie en financiering voor een regionale schaatsvoorziening. 

Tijdelijke maatregelen schaatssport in afwachting uitkomst regionale verkenning. 
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Bevindingen in samenhang 
 dilemma 
 

BWRM € 3,2 miljoen is benodigd bij iedere sporthalvariant 



15 

Scenario’s 
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“Doorgaan”:  
 met de huidige ambities 

 

o Aanvullende dekking scenario € 7,7-13,7 miljoen 

o Garantstelling ijshal 

 

 

o Zwembad voorleggen uitvoeringsbesluit 

o Sporthal 2000-4000 voorleggen kaderbesluit 

o IJshal 250m-333m voorleggen kaderbesluit 

 

o Combibad een seizoen later open 

accommodatie  extra investering  toename kapitaallasten subsidie 
Sporthal 2000  € 3 miljoen  € 330.000 
Sporthal 4000  € 9 miljoen  € 630.000 
Zwembad  € 1,5 miljoen  € 65.000    

IJshal         € 340.000 subsidie 

BWRM   € 3,2 miljoen is benodigd bij iedere sporthalvariant 
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“Bijsturen”:  
 t.a.v. de huidige ambities 

 

o Aanvullende dekking scenario € 7,7 – 10,7 miljoen 

o Garantstelling voor de ijshal 

 

 

o Zwembad voorleggen uitvoeringsbesluit 

o Sporthal 2000-3000 voorleggen kaderbesluit 

o IJshal 250m voorleggen kaderbesluit 

 

o Combibad een seizoen later open 

accommodatie  extra investering  toename kapitaallasten subsidie 
Sporthal 2000  € 3 miljoen  € 330.000 
Sporthal 3000  € 6 miljoen  € 500.000 
Zwembad  € 1,5 miljoen  € 65.000    

IJshal         € 340.000 subsidie 
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“keuzes maken”:  
t.a.v. huidige ambities 

  Voorgestelde richting College 

o Aanvullende dekking scenario € 3,7 miljoen +PM 

schaatssport  

 

 

o Zwembad voorleggen uitvoeringsbesluit 

o Sporthal 2000-3000 voorleggen kaderbesluit 

o ZZ-Leiden cofinanciering 3000 variant 

o Tijdelijke oplossing schaatssport (€ PM) 

BWRM        € 3,2 miljoen (benodigd bij iedere sporthalvariant) 

accommodatie  extra investering  toename kapitaallasten 
Sporthal 2000  € 3 miljoen  € 330.000 
Sporthal 3000     
Zwembad  € 1,5 miljoen  € 65.000    
 
   afname investering afname kapitaallast 

Vrijval middelen ijshal € 4 miljoen  € 340.000 subsidie 
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Voorgestelde richting College 

 

 Prioriteit bij realisatie van sporthal en zwembad 

 Stopzetting kaderbesluit ijshal en inzet middelen 

  Onderzoek voorwaarden voortzetting veilig gebruik 

huidige ijshal tbv schaatssport 

 Zwembad uitwerking naar een uitvoeringsbesluit 

 Sporthal uitwerking naar kaderbesluit met 2000 en 3000 

toeschouwersvarianten, cofinanciering en langjarig 

commitment ZZ-Leiden 
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Vervolg proces 

 Op basis van de informatie richting geven aan verdere 

uitwerking; 

 Raadsbesluitvorming t.a.v. geactualiseerde kaders (t.b.v. 

opvolgende kader- en uitvoeringsbesluiten); 

 

 

 uitvoeringsbesluit zwembad incl. invulling benodigde 

dekking € 1,5 miljoen, zsm na richting en bovenstaande 

besluitvorming gemeenteraad; 

 kaderbesluit sporthal; 

 Kaderbrief 2018-2021 (dekking) juli 2017 

 


