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Geachte leden van Provinciale Staten, 

Zojuist is door de gemeente Hoogeveen bijgevoegde informatie toegestuurd aan het college van 
Gedeputeerde Staten.

Hierbij sturen wij u ook deze informatie toe om u te informeren over de gewijzigde plannen ten 
aanzien van de kunstijsbaan Hoogeveen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze stellen aan Martijn Schuring. Ook zijn wij 
bereid om u per fractie te woord te staan en te informeren over de ontwikkeling van de plannen.

Met vriendelijke groet,
namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Martijn Schuring
Sr. Beleidsadviseur | Strategisch beleidscentrum | Gemeente Hoogeveen
Postbus 20.000, 7900 PA HOOGEVEEN | Raadhuisplein 1
T 0528-291169 | M 06-29105270 | E m.schuring@dewoldenhoogeveen.nl | I www.hoogeveen.nl

mailto:Statengriffie@drentsparlement.nl
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1 Inleiding 


Aanleiding 
In opdracht van de gemeente Hoogeveen is onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en financiële 
consequenties van een gecombineerde ontwikkeling van een nieuw overdekt zwembad en een 
overdekte 400 meter ijsbaan op het Bentinckspark te Hoogeveen.  


De nieuwbouw van het zwembad staat in de begroting van de gemeente voor 2022. Door het 
zwembad te combineren met de overdekte ijsbaan, ontstaat naar verwachting een besparing op 
het aantal te realiseren m2 bvo en een voordeel in de kosten voor beheer en exploitatie. Tevens 
zal door beide voorzieningen in één bouwstroom te realiseren een voordeel in de 
bouwplaatskosten ontstaan.  


U heeft Antea Group tezamen met Alynia Architecten gevraagd onderzoek te doen naar deze 
combinatie en de ruimtelijke en financiële consequenties inzichtelijk te maken. 


Werkzaamheden 
In dit kader zijn de ruimteprogramma’s van beide sportvoorzieningen gecombineerd.  
Door de combinatie van beide sportvoorzieningen kan een besparing op het aantal m2 bvo 
worden bereikt.  


Alynia Architecten heeft vervolgens  een vlekkenplan opgesteld voor de gecombineerde 
ontwikkeling.  


Vervolgens heeft Antea Group de besparing van de kosten geraamd voor de gecombineerde 
ontwikkeling van de 400 meter overdekte kunstijsbaan en overdekt zwembad. 
Tevens is een integraal installatieconcept zwembad-ijsbaan opgesteld inclusief 
energieberekening. 
Tot slot is de exploitatie doorgerekend en is berekend wat de financiële voordelen zijn van een  
geïntegreerde exploitatie. 


Uitgangspunten 
Voor de financiële doorrekening van de gecombineerde ontwikkeling hebben de cijfers uit het 
haalbaarheidsonderzoek naar de ijsbaan Hoogeveen van Antea Group in 2016 gediend.  
Naar het nieuwe zwembad heeft in opdracht van de gemeente Hoogeveen in 2010 een 
onderzoek plaatsgevonden door Convisie. In dit kader zijn een ruimteprogramma, een 
investeringsraming en een exploitatieraming opgesteld. Deze gegevens zijn aangeleverd door de 
gemeente Hoogeveen en hebben als basis gediend voor de financiële doorrekeningen van de 
zwembad – ijsbaan combinatie. Deze cijfers zijn waar nodig geïndexeerd. 
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2 Ruimteprogramma 


Door het zwembad te combineren met de ijsbaan, kunnen een aantal voorzieningen worden 
gecombineerd. In hoofdzaak zijn dit de horeca, de entree met kassafunctie, beheerder en 
personeelsruimte en de installatieruimte. 
Door de beide ruimteprogramma’s te integreren, is berekend wat de besparing in m2 b.v.o. van 
een gecombineerde ontwikkeling is. 


Ruimte Besparing m2 
b.v.o. 


Algemeen / entree 228 


Kantoren 77 


Personeel 67 


Horeca 450 


Technische ruimtes 73 


Overig 205 


Totaal 1.100 


In de bijlage zijn de ruimteprogramma’s opgenomen. 
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3 Vlekkenplan 


Alynia Architecten heeft een vlekkenplan opgesteld voor de gecombineerde ontwikkeling. Bij het 
opstellen van het vlekkenplan heeft de stedenbouwkundige inpassing van MTD 
landschapsarchitecten als uitgangspunt gediend, waarbij het zwembad is gelokaliseerd ter 
plaatse van Maxx Sportcentrum.  


In de bijlage is het vlekkenplan opgenomen. 


De ijsbaan is op dezelfde plek gelokaliseerd. Desgewenst kan het geheel nog opschuiven richting 
het kanaal, waarmee de afstand tot de woningen wordt vergroot. 
Centraal tussen ijsbaan en zwembad is de entree met receptiebalie/kassa gesitueerd. De entree 
is een hoge ruimte. Vanuit de entreehal kan men naar het zwembad, de ijsbaan en de horeca. 
Vanuit de horeca heeft men zicht op de ijsbaan en het zwembad. De receptiebalie loopt door in 
de horeca en kan gezamenlijk worden bediend. De horeca kan in 2 delen worden gescheiden; in 
een zwembad en een ijsbaan gedeelte, maar ook worden gecombineerd tot 1 ruimte. Gekoppeld 
aan de horeca zijn een natte horeca (niet opgenomen in ruimteprogramma Convisie) en een 
buitenterras.  
Tevens bevinden zich sanitaire voorzieningen in de hal. 
Er is een scheiding gemaakt tussen de warme (zwembad) en koude (ijsbaan) ruimtes.  
De verschillende bassins zijn middels wanden van elkaar af te scheiden. Een peuterbassin en 
waterplayground zijn naast de natte horeca gesitueerd. De waterplayground maakt geen 
onderdeel uit van het ruimteprogramma van Convisie en kan alleen worden gerealiseerd indien 
het budget dit toelaat. 
Toeschouwers kunnen via de verdieping naar de tribune, waar men zicht heeft op het diepe bad 
en het instructiebassin. 
In het schetsontwerp zijn de perrons ruim bemeten. In het schetsontwerp is een 6 baans 
wedstrijdbassin opgenomen. Een 8 baans wedstrijdbassin is alleen mogelijk indien het budget dit 
toelaat. Ruime perrons worden wenselijk geacht. In de investeringsraming is hier echter niet mee 
gerekend.  
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4 Energieconcept 


Voor de ijsbaan is uitgegaan van een energieleverend gebouw. In het energieconcept van de 
ijsbaan is uitgegaan van de levering van elektriciteit door zonnepanelen en een WKK. De energie 
van de WKK wordt hierbij geleverd door Rendo / WMD. De WKK wordt gestookt met groen gas. 
De WKK zou worden gesitueerd bij het zwembad, zodat de restwarmte volledig kon worden 
benut door het zwembad.  


In het Haalbaarheidsonderzoek van Convisie zijn geen investeringen opgenomen voor duurzame 
maatregelen. Er is alleen de mogelijkheid van een houtkachel gesuggereerd. 


Door het zwembad en de ijsbaan te combineren kan een zelfde energieconcept worden 
toegepast, met dien verstande dat er geen kabel dient te worden aangelegd tussen zwembad en 
ijsbaan. Daarbij is het de vraag of er nog restwarmte aan de warmteleiding van Rendo wordt 
geleverd of dat deze volledig wordt benut.  


In het nieuwe energieconcept voor de zwembad – ijsbaan combinatie wordt eveneens uitgegaan 
van 1 of 2 WKK’s. Deze leveren elektra ten tijde dat de zonnepanelen te weinig elektriciteit 
leveren en de warmte volledig kan worden benut door het zwembad. 
In de bijlage is het installatie concept en de berekening van het energieverbruik opgenomen. Bij 
de berekening van het energieverbruik is onderscheid gemaakt in het zomer halfjaar en het 
winterhalfjaar, er vanuit gaande dat de ijsbaan in de zomerperiode gesloten is. 


In het financieringsconcept van de ijsbaan zijn de zonnepanelen destijds buiten de investeringen 
gelaten en in de exploitatie opgenomen. In de gecombineerde ontwikkeling is hier eveneens van 
uitgegaan, zodat tot een goede vergelijking kan worden gekomen tussen een separate en een 
gecombineerde ontwikkeling. 
Opgemerkt moet worden dat een goede vergelijking tussen investeringen en exploitatie van de 
afzonderlijke en de gecombineerde ontwikkeling niet goed valt te maken, omdat er voor het 
zwembad geen investeringen voor een energieneutraal gebouw zijn meegenomen. 
Uit de berekening valt alleen op te maken dat er een besparing van circa € 50.000 wordt bereikt 
met de gecombineerde ontwikkeling ten opzichte van separate energieconcepten voor een 
ijsbaan en een zwembad. Echter er was reeds sprake van een geïntegreerd concept met het 
bestaande zwembad, waarbij in dit geval alleen de elektrakabel komt te vervallen ad circa 
€ 100.000. Omdat de WKK tevens een functie heeft als noodstroomvoorziening voor WMD, is de 
vraag of er toch niet een verbinding met de WMD voorziening dient te worden gecreëerd en deze 
besparing kan worden bereikt. 
Het nieuwe energieconcept dient derhalve te worden besproken met Rendo / WMD. 
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5 Investeringen 


Door het zwembad en de ijsbaan in één gebouw te realiseren wordt een besparing op de 
investeringen bereikt ten opzichte van afzonderlijke realisatie. 


Door de combinatie van gebouwen wordt een besparing van circa 1.100 m2 b.v.o. bereikt (zie 
hoofdstuk 2 ruimteprogramma). Hiermee wordt een besparing op de bouwkosten bereikt.  
Door het gebouw in 1 bouwstroom wordt gerealiseerd wordt de bouwtijd veel korter 
(14 maanden in plaats van 12 + 12 = 24 maanden) wat leidt tot een besparing in de 
bouwplaatskosten en uitvoeringskosten. Dit geldt niet alleen voor het gebouw, maar tevens voor 
de infrastructuur. 
Ook wordt er door de combinatie van de horeca, de keuken, receptie/balie en kassa bespaart op 
de inrichtingskosten hiervan. 
Door de besparing op de bouwkosten wordt er tevens bespaart op de bijkomende kosten, de 
plan- en begeleidingskosten en de post onvoorzien (bestekswijzigingen), welke allen percentages 
zijn van de bouwkosten. 
De besparing op de kosten voor de energieconcepten zijn feitelijk niet te bepalen, omdat in de 
investeringsraming voor het zwembad door Convisie hiervoor geen kosten zijn opgenomen. 


Besparing investeringen 


Bouwkosten (1.100 m2 b.v.o.)          € 2.200.000 


Bouwplaats/uitvoeringskosten € 200.000 


Energieconcept p.m. 


Infrastructuur € 50.000 


Keuken/bar, losse inrichting € 175.000 


Bijkomende kosten € 46.000 


Plan- en begeleidingskosten  € 325.000 


Onvoorzien € 120.000 


Totaal € 3.116.000 


In de bijlage zijn de kostenramingen voor de ijsbaan, het zwembad en de combinatie 
opgenomen. 


Bij de kostenramingen is geen rekening gehouden met: 


• Loon- en prijspeilstijgingen ( op dit moment stijgen de bouwkosten aanzienlijk) 


• Sloopkosten Max’s Sportcentrum  


• Bouwrijp maken van de grond inclusief eventuele saneringskosten 


• Kosten gemeentelijke inzet 


• Nieuwe wetgeving (WHVBZ en BHVBZ) 


• Toegangscontrolesysteem 


• Waterglijbaan en speelelementen zwembad 


• Drenkelingensysteem zwembad 


• Duurzame maatregelen zwemwaterzuivering (Cleardrum en UV technology) 
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6 Exploitatie 


Door de beide sportvoorzieningen onder één dak te brengen, kan er één beheerorganisatie voor 
het sportcentrum komen. 
Hiermee ontstaan financiële voordelen met betrekking tot inzet personeel, minder oppervlakte 
b.v.o. te onderhouden en schoonmaken, energieverbruik en beheerskosten (ict, marketing, 
administratie, etc.). 


De exploitatie uit het haalbaarheidsonderzoek van Convisie 2010 zijn berekend voor 2012 en 
geïndexeerd naar 2016 (haalbaarheidsonderzoek ijsbaan) met 5%. 


In de bijlage zijn de deelexploitaties en de gezamenlijke exploitatie opgenomen. 


Het grootste financiële voordeel valt te behalen met de personeelsinzet. Door de 
personeelsbezetting (fte) van de ijsbaan en het zwembad naast elkaar te zetten, kunnen de 
volgende functies worden gecombineerd: 


• Directeur/bedrijfsleider 


• Administratie 


• Onderhoud/machinist 


• Receptie/balie 


• Schoonmaak 


Naar verwachting valt er een besparing van € 140.000 op de personeelslasten te bereiken (3,5 
fte). 


Op de totale exploitatielasten valt naar verwachting een besparing van circa € 300.000 per jaar te 
behalen bij de clustering van beide voorzieningen onder 1 dak.  


Hiermee is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal bezoekers. Mogelijk kan de combinatie van de 
beide sportvoorzieningen tot een stijging van het aantal bezoekers leiden door de toegenomen 
attractiewaarde en de inkomsten hiermee toenemen. 


Personele bezetting fte


IJsbaan


directeur / commercieel manager 1,0 1,0


administratie 0,5 0,5


ijsmeesters / onderhoud 2,0 2,0


receptie / balie = kaartverkoop 3,0 3,0


schoonmaak 4,0 4,0


Zwembad


bedrijfsleiding 1,0 0,0


algemene dienst (excl. horeca) 4,0 2,0


zweminstructie 10,5 10,5


machinist 1,0 0,5


Totaal 27,0 23,5
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Besparingen in de exploitatie


Personeel € 140.000


1 directeur/bedrijfsleider i.p.v. 2


bezettig personeel jaarrond exploitatie


1 receptie balie (kaartverkoop) i.p.v. 2


Onderhoud (minder oppervlakte bvo) € 60.000


groot onderhoud (reservering 1,5% v/d bouwkosten)


klein dagelijks


schoonmaak (materialen)


Energie € 50.000


verbruik (minder oppervlakte bvo)


één energiesysteem


Beheer € 50.000


ict communicatie


marketing


Totaal € 300.000







Combinatie zwembad ijsbaan Hoogeveen 
VERTROUWELIJK 
projectnummer 0415103.00 
15 december 2017 revisie 02 
Gemeente Hoogeveen 


Blad 8 van 8 


7 Resumé 


In de onderstaande tabel zijn de jaarlasten berekend voor de afzonderlijke voorzieningen en de 
gecombineerde voorziening.  
Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een aflossingstermijn van 32 jaar en 
2,5% rente (opgave gemeente Hoogeveen). 
Bij de berekening van de kapitaallasten: 


• Is de bijdrage van € 5.000.000 van de provincie in de ijsbaan van de investeringen 
afgetrokken; 


• Is de bijdrage van de stichting middels het huurbedrag afgetrokken ter waarde van 
€ 8.510.000; 


• Is geen rekening gehouden met financieringsconstructies en subsidies,  


• Een stijging van de bouwkosten. 
Deze gelden zowel voor de afzonderlijke realisatie als de gecombineerde realisatie.  


Doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de ruimtelijke en financiële 
consequenties van een clustering van overdekte ijsbaan met een overdekt zwembad.  


Zoals uit het vlekkenplan valt op te maken, worden er middels de combinatie van beide 
voorzieningen aanzienlijke synergievoordelen bereikt.  


De volgende besparingen kunnen worden bereikt door de clustering van het zwembad en ijsbaan 
en deze in 1 bouwstroom te realiseren: 


1. Besparing op het ruimteprogramma met circa 1.100 m2 b.v.o 
2. Besparing op de investeringen van circa € 3,1 miljoen exclusief btw 
3. Besparing op de exploitatielasten van circa € 300.000 per jaar. 


Een geïntegreerde ontwikkeling valt dan ook aan te bevelen. 


investering exploitatie resultaat exploitatie resultaat kapitaallasten totaal exploitatie


excl. huur stichting incl. huur stichting en kapitaallasten


huidige zwembad € 1.400.000 € 1.400.000 € 200.000 € 1.600.000


ijsbaan* € 17.710.000 € 81.950 € 192.000 € 273.950


zwembad nieuw € 15.967.040 -€ 850.785 € 731.000 € 1.581.785


afzonderli jk i jsbaan / zwembad € 33.677.040 -€ 314.590 -€ 768.090 € 923.000 € 1.691.090


combi nieuw € 30.561.040 -€ 90 -€ 453.590 € 780.000 € 1.233.590


verschil afzonderli jk - combi € 3.116.000 € 314.500 € 314.500 € 143.000 € 457.500
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1/3


Hoogeveen


Bentinckspark a/d Vaart


ruimtestaat ruimtestaat o.b.v.


nr omschrijving per per per
eenheid eenheid eenheid kosten per


in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 totaal m2 per m2 totaal


1 ALGEMENE RUIMTEN
entree incl. tochtsluis 20 1 20 28 1 28 14 1 14 34
centrale hal 150 1 150 117 1 117 160 1 160 107
centrale hal verdieping 0 1 0 68 1 68 100 1 100 -32
receptieruimte/kantoor 30 1 30 15 1 15 38 1 38 7
togangscontrole poorten 24 1 24 29 1 29 -5
kluisruimte 10 1 10 10
vergader-/verenigingsruimte 40 1 40 40
toiletten D + H 3 8 24 2 12 24 3 8 24 24
toilet MIVA 7 1 7 4 1 4 4 1 4 7
schaatsshop, slijperij en verhuur 101 1 101 100 1 100 1
werkkast 8 1 8 8 1 8 0
totaal nuttig oppervlak 289 381 477 193
toeslag verkeersruimte 10,0% 29 10,0% 38 10,0% 48
toeslag constructie 8,0% 25 8,0% 34 8,0% 42
totaal bruto vloeroppervlak 343 453 567 228 1.800 409.932


2 KANTOREN
bedrijfsleider 20 1 20 18 1 18 20 1 20 18
teamleiders 15 1 15 15 1 15 0
administratie 30 1 30 43 1 43 30 1 30 43
archief/kopieer/print/kluis 15 1 15 7 1 7 12 1 12 10
pantry 5 1 5 5 1 5 0
toilet incl. voorruimte 6 1 6 6 2 12 -6
serverruimte 6 1 6 6 1 6 0
totaal nuttig oppervlak 86 79 100 65
toeslag verkeersruimte 10,0% 9 10,0% 8 10,0% 10
toeslag constructie 8,0% 8 8,0% 7 8,0% 9
totaal bruto vloeroppervlak 102 94 119 77 1.600 122.720


3 PERSONEEL
personeelsruimte 40 1 40 33 1 33 7
rookruimte 10 1 10 6 1 6 4
toiletten D + H 3 4 12 12
doucher. personeel 8 2 16 16
kleedr. personeel 20 2 40 22 1 22 20 2 40 22
techniek 5 1 5 -5
werkkast 6 1 6 5 1 5 1
totaal nuttig oppervlak 124 22 89 57
toeslag verkeersruimte 10,0% 12 10,0% 2 10,0% 9
toeslag constructie 8,0% 11 8,0% 2 8,0% 8
totaal bruto vloeroppervlak 147 26 106 67 1.800 121.068


4 HORECA
horecaruimte begane grond 200 1 200 151 1 151 310 1 310 41
horecaruimte verdieping 176 1 176 176
horeca uitgiftepunt (koek en zopie) 20 1 20 11 1 11 9
bereidingskeuken 40 1 40 40 1 40 30 1 30 50
satelietkeuken 11 1 11 11
spoelkeuken 30 1 30 12 1 12 18
berging/magazijn/koel/vries 50 1 50 40 1 40 40 1 40 50
werkkast 8 1 8 4 1 4 4
vergader/juryruimte verdieping 58 1 58 58 1 58 0
uitstekend jurydeel 6 1 6 6 0 0 6
stoelenberging 6 1 6 6 1 6 0
toiletruimte verdieping 13 2 26 12 2 24 2
toilet MIVA 4 1 4 4 1 4 0
facilitaire toegang 28 1 28 28
containerruimte 20 1 20 12 1 12 10 1 10 22
totaal nuttig oppervlak 368 558 509 417
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 29 8,0% 45 8,0% 41
totaal bruto vloeroppervlak 397 603 550 450 2.000 900.720


5 ALGEMENE IJSHAL INCL VOORZ.


omloop 400m baan 2245 1 2245 2245 1 2245 0


open kleedruimte 240 1 240 -240


kleedkamers sporters 59 2 118 60 2 120 -2


kleedkamers ijshockey 38 2 76 38 2 76 0


kleedkamers personeel 22 1 22 22


EHBO-ruimte 28 1 28 27 1 27 1


toiletten ijsbaan 9 2 18 10 2 20 -2


MIVA toilet ijsbaan 4 1 4 4 1 4 0


werkkast 8 2 16 4 1 4 12


ijsvloer 400m baan 4761 1 4761 4761 1 4761 0


opslagruimte 100 1 100 100


ijsvloer 30 x 60m 1743 1 1743 1743 1 1743 0


middenterrein (excl. 30 x 60m baan) 4196 1 4196 4196 1 4196 0
totaal nuttig oppervlak 0 13.327 13.436 -109
toeslag verkeersruimte 20,0% 0 20,0% 2.665 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 0 8,0% 1.279 8,0% 1.075
totaal bruto vloeroppervlak 0 17.272 14.511 -118 2000 -235.440


6 ALGEMENE RUIMTEN BASSIN


gemeenschappelijke kleedruimte 30 6 180 30 6 180 0


wisselcabines (standaard) 2 40 80 2 38 76 4


wisselcabines (familie) 6 4 24 -24


kleed/douche/toiletcabines MIVA 12 4 48 12 4 48 0


ruimte garderobekasten 0,5 250 125 0,5 247 124 2


doucheruimten 20 2 40 20 2 40 0


toiletten D + H 3 18 54 8 2 16 38


toilet MIVA 7 2 14 6 1 6 8


make-up-/haardroogruimte 20 1 20 20


EHBO-ruimte 15 1 15 14 1 14 1


opslagruimte rolstoelen 10,0 1 10 10,0 1 10 0


berging algemeen 25 1 25 40 0 0 25


werkkast 8 2 16 4 1 4 12
totaal nuttig oppervlak 627 0 542 86


meegenomen onder techn. ruimte


10-nov-17


vervalt


vervalt


meegenomen bij horeca


vervalt


zwb + ijsbaan


besparingen


kluis meegenomen bij kantoren


kleedruimte bij personeel


meegenomen bij kleedruimte
meegenomen bij kleedruimte


meegnomen in verkeersruimten


zwembad


Convisie april 2010


ijsbaan


2016


zwembad + ijsbaan


vlekkenplan Alynia 2017
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nr omschrijving per per per
eenheid eenheid eenheid kosten per


in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 totaal m2 per m2 totaal


besparingenConvisie april 2010 2016 vlekkenplan Alynia 2017


toeslag verkeersruimte 20,0% 125 20,0% 0 20,0% 108
toeslag constructie 8,0% 60 8,0% 0 8,0% 52
totaal bruto vloeroppervlak 813 0 702 109 2400 262.656


7 WEDSTRIJDZWEMZAAL
bassin (25 x 16m) 400 1 400 400 1 400 0
perron 393 1 393 393 1 393 0
tribune (verdieping) 90 1 90 158 1 158 -68
juryruimte/badmeesterspost 20 1 20 15 1 15 5


berging zwemzaal 30 2 60 20 1 20 40
totaal nuttig oppervlak 963 0 986 -23
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 77 8,0% 0 8,0% 79
totaal bruto vloeroppervlak 1040 0 1.065 -25 2600 -64.584


8 TRAING/UITZWEM/DUIKBAD


bassin (25 x 10m) 250 1 250 0 250 1 250 0


perron 321 1 321 0 321 1 321 0


berging zwemzaal 30 2 60 0 20 1 20 40
totaal nuttig oppervlak 631 0 591 40
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 50 8,0% 0 8,0% 47
totaal bruto vloeroppervlak 681 0 638 43 2600 112.320
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nr omschrijving per per per
eenheid eenheid eenheid kosten per


in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 totaal m2 per m2 totaal


besparingenConvisie april 2010 2016 vlekkenplan Alynia 2017


9 DOELGROEPEN-/INSTRUCTIEBAD
bassin (15 x 10m) 150 1 150 0 150 1 150 0
perron 193 1 193 0 193 1 193 0
badmeesterspost 10 1 10 0 10
berging zwemzaal 30 2 60 0 20 1 20 40
totaal nuttig oppervlak 413 0 363 50
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 33 8,0% 0 8,0% 29
totaal bruto vloeroppervlak 446 0 392 54 2600 140.400


10 RECREATIEBAD
bassin 200 1 200 0 200 1 200 0
perron 250 1 250 0 250 1 250 0
badmeesterspost 10 1 10 0 10 1 10 0
berging zwemzaal 30 1 30 0 30
totaal nuttig oppervlak 490 0 460 30
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 39 8,0% 0 8,0% 37
totaal bruto vloeroppervlak 529 0 497 32 2600 84.240


11 PEUTERBAD
bassin (peuter) 25 2 50 0 25 2 50 0
perron 100 1 100 0 100
totaal nuttig oppervlak 150 0 50 100
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 12 8,0% 0 8,0% 4
totaal bruto vloeroppervlak 162 0 54 108 2600 280.800


12 TECHNISCHE RUIMTEN


ruimte WKK of cv 20 1 20 20 1 20 0
filterruimte 50 1 50 50 1 50 0
werkplaats + kantoor 40 1 40 14 1 14 40 1 40 14
luchtbehandelingsruimte 250 1 250 0 250 1 250 0
ruimte zoutelectrolyse 30 1 30 0 30 1 30 0
opslag zuur 6 0 0 0 6 1 6 -6
vuilwaterkelder 40 1 40 0 30 1 30 10
bufferkelders 40 4 160 0 30 4 120 40
schoonwaterkelder 40 1 40 0 30 1 30 10
elektrameterruimte 4 1 4 0 4 1 4 0
gasmeterruimte 4 1 4 0 4 1 4 0
toiletruimte 5 1 5 5 1 5 0
expeditie/entree technische dienst 37 1 37 37 1 37 0
werkplaats incl. opstelplaats ijsmachine 246 1 246 246 1 246 0
opslag technische dienst 48 1 48 48 1 48 0
werkkast 5 1 5 5 1 5 0
traforuimte 14 1 14 14 1 14 0
totaal nuttig oppervlak 638 369 939 68
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 51 8,0% 30 8,0% 75
totaal bruto vloeroppervlak 689 399 1.014 73 2000 146.880


Totaal netto vloeroppervlak 4.779,00 1.409,00 18.542 1083 0


Totaal bruto vloeroppervlak 5.350,64 1.573,78 20.214 1100 2.281.712


meegenomen bij recreatiebad


meegenomen bij wedstrijdzwemzaal


meegenomen bij wedstrijdzwemzaal
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Bijlage 2 Vlekkenplan  
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Zwembad Kunstijsbaan Hoogeveen


Varianten onderzoek


Energiekosten berekening


10 november 2017 Ronald Houtsma


eq. gastarief 0,47 €/m3 excl BTW 1 m3 = 31,7 MJ


elektratarief 0,10 €/kWh excl BTW 1 kWh = 3,6 MJ


warmtetarief 15,00 €/GJ excl BTW 1 GJ/€ = 31,7 m3 gas/€


watertarief 1,10 €/GJ excl BTW CO2 elektra = 0,526 kg CO2/kWh


CO2 gas = 1,78 kg CO2/m3


Kunstijsbaan 15.282,00 m2 Bezoekers 160.000


Nieuwbouw


m3 m3/m2 € gaskosten kWh GJ € energiekosten


EPG gebouw elektraverbruik 468.754 1.700 46.875


EPG gebouw energieopwekking -470.000 -1.700 -47.000


bedrijf vriesinstallatie 1.282.901 4.600 128.290


bedrijf waterverbruik 1.600 5 1.760


. . /m2 € gaskosten € energiekosten


Totaal elektrakosten 115 kWh 128.166


Totaal waterkosten 0 m3 1.760


Totaal energiekosten 129.926


Zwembad 5.352,00 m2 1000 m2 Bezoekers 200.000


Nieuwbouw


m3 m3/m2 GJ € gaskosten kWh GJ € energiekosten


EPG gebouw eq. gasverbruik 50.840 9 1.600 24.057


EPG gebouw elektraverbruik 67.032 400 6.703


EPG gebouw energieopwekking -500.000 -1.900 -50.000


bedrijf waterbehandeling 190.000 190 6.200 89.905 420.000 1.500 42.000


bedrijf waterverbruik 6.000 5 6.600


. . /m2 € gaskosten € energiekosten


Totaal gaskosten 45 m3 113.962 113.962


Totaal elektrakosten 91 kWh -1.297


Totaal waterkosten 1 m3 6.600


Totaal energiekosten 119.265


Combinatie 20.634,00 m2 Bezoekers 360.000


Zwembad


Kunstijsbaan


GJ GJ/m2 € warmtekosten kWh GJ € energiekosten


gebouwen groen gasverbruik 12.100 1 181.500


gebouwen elektraverbruik 1.100.000 4.000 110.000


gebouwen energieopwekking -970.000 -3.600 -97.000


gebouwen waterverbruik 7.600 5 8.360


. . /m2 € warmtekosten € energiekosten


Totaal warmtekosten 1 GJ 181.500 181.500


Totaal elektrakosten 53 kWh 13.000


Totaal waterkosten 0 m3 8.360


Totaal energiekosten 202.860


Antea Group Vertrouwelijk 10-11-2017 Pagina 1







Combinatie zwembad ijsbaan Hoogeveen 
VERTROUWELIJK 
projectnummer 0415103.00 
15 december 2017 revisie 02 
Gemeente Hoogeveen 


Bijlage 4 Kostenramingen  







Combinatie zwembad ijsbaan Hoogeveen 
VERTROUWELIJK 
projectnummer 0415103.00 
15 december 2017 revisie 02 
Gemeente Hoogeveen 


Bijlage 4 Kostenramingen  


Investeringsraming
Ijsbaan prijspeil  


2016


Zwembad 


prijspeil  2010
Combinatie Besparing door 


combinatie


00. GRONDKOSTEN
00.01 Verwerving gemeente gemeente gemeente
00.02 Bouwrijp en infrastructuur (parkeren, ontsluiting) 2.000.000 450.000 2.400.000 50.000
00.03 Sanering gemeente gemeente gemeente


Totaal van 00. 2.000.000 450.000 2.400.000 50.000


10. BOUWKOSTEN
10.01 Bouwkundig 6.700.000 7.550.000 21.050.000
10.02 Installaties 5.000.000 4.000.000
10.03 Vaste inrichting (o.a. boarding) 500.000 624.000 1.124.000
10.04 Energieopwekking (excl. leiding zwembad en zonnepanelen) 1.100.000 1.100.000 0
10.05 Bouwplaatskosten / uitvoeringskosten -200.000 200.000


Totaal van 10. 13.300.000 12.174.000 23.074.000 2.400.000


20. BIJKOMENDE KOSTEN
20.01 Leges (1,8%) 240.000 220.000 420.000 40.000
20.02 Grondonderzoek 10.000 3.000 10.000 3.000
20.03 Milieu onderzoek 10.000 3.000 10.000 3.000
20.04 Aansluitkosten (stelpost) in 10.04 in 10.04 in 10.04
20.05 Overige kosten 127.040 127.040


Totaal van 20. 260.000 353.040 567.040 46.000


30. INRICHTINGSKOSTEN
30.01 Zambonis (2) 250.000 250.000
30.02 Keuken / bar stelpost 100.000 100.000 100.000 100.000
30.03 Boarding (400 m baan en shortrack) in 10. in 10.
30.04 Losse inrichting 200.000 95.000 220.000 75.000


Totaal van 30. 550.000 195.000 570.000 175.000


40. VOORBER./BEGELEIDINGSKOSTEN 7% 930.000 1.245.000 1.850.000 325.000
40.01 Bouwprojectmanagement en bouwbegeleiding incl.
40.02 Bouwtechniek, constructies, installaties incl.
40.03 Begeleidingskosten gemeente incl.
40.04 Contracten, notaris, etc. incl.
40.05 Planuitwerking opdrachtnemer (afhankelijk van contractvorm) incl.


Totaal van 40. 930.000 1.245.000 1.850.000 325.000


50. ONVOORZIEN
50.01 Bestekswijzigingen 670.000 1.550.000 2.100.000 120.000
50.02 Loon- en prijswijzigingen p.m. p.m. p.m.


Totaal van 50. 670.000 1.550.000 2.100.000 120.000


Totaal investeringskosten (excl. BTW) 17.710.000 15.967.040 30.561.040 3.116.000


Totaal investeringskosten (incl. BTW) 21.429.000 19.320.000 36.979.000 3.770.000


Prijspeil  januari 2017


2.200.000
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Exploitatie IJsbaan Hoogeveen
Exploitatie BV


Bezoekersaantal:


Recreatief volwassenen (65%) 80.600 124.000


losse kaarten (40%) 32.240


10-ritten kaarten (40%) 32.240


abonnementen (20%) 16.120


Recreatief jeugd (35%) 43.400


losse kaarten (40%) 17.360


10-ritten kaarten (40%) 17.360


abonnementen (20%) 8.680


Verenigingsschaatsen 30.000


Schoolschaatsen 6.000


Bedrijfsschaatsen 3.000


Totaal 163.000


Tarieven:


Recreatief volwassenen € 7,50


Recreatief jeugd € 4,50


10 rittenkaart jeugd € 40,00


10 rittenkaart volwassenen € 55,00


Recreatief abonnement volwassenen gem. per keer € 4,50


Recreatief abonnement jeugd gem. per keer € 3,50


Schoolschaatsen € 4,00


Bedrijfsschaatsen € 8,00


Verenigingsschaatsen € 3,50


Verenigingsuur € 500
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Opbrengsten:


Entree € 717.600


recreatief volwassenen losse kaart € 241.800


recreatief jeugd losse kaart € 78.120


recreatief volwassenen 10 rittenkaart € 177.320


recreatief jeugd 10 rittenkaart € 69.440


recreatief abonnement volwassenen € 72.540


recreatief abonnement jeugd € 30.380


schoolschaatsen € 24.000


bedrijfsschaatsen € 24.000


Verhuur baan € 250.000


verenigingen 400 m baan € 150.000


wedstrijden € 25.000


verenigingen 30/60 baan € 75.000


Omzet Horeca ijsbaan (€ 2,00 per bezoeker) € 326.000


Omzet schaatswinkel, schaatsverhuur, sli jperij  (€ 1,00 pb) € 163.000


Evenementen buiten seizoen € 25.000


Activiteiten en evenementen € 50.000


Sponsoring € 50.000


Totaal opbrengsten € 1.581.600


Lasten:


Personeel € 560.000


baan € 400.000


horeca € 96.000


winkel € 64.000


Onderhoud € 50.000


klein dagelijks € 30.000


schoonmaak (materialen) € 20.000


Energie € 25.000


exploitatie zonnepanelen € 75.000


businesscase energieconcept WKK (Rendo/WMD) -€ 50.000


Beheer € 90.000


ict communicatie € 25.000


marketing € 15.000


verzekering en beveiliging € 10.000


belastingen en heffingen € 30.000


adviesdiensten, keuringen € 10.000


Inkoop € 191.150


horeca (35% van de omzet) € 114.100


winkel (35% van de omzet) € 57.050


inventaris € 20.000


Subtotaal lasten € 916.150


Huur baan stichting € 583.500


reservering onderhoud € 130.000


aflossing lening € 162.500


rente € 65.000


beheer- en bestuurskosten € 25.000


obligatiefonds(gem. jaarlijkse rente + aflossing) € 181.000


vergoeding Rendo/WMD kabel (energieleiding) € 20.000


Totaal lasten € 1.499.650


Resultaat: € 81.950
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Exploitatie zwembad Hoogeveen


Cijfers op basis van Convisie rapport 10 mei 2010


Bezoekersaantal: 2012 2017


Recreatiezwemmen 90.000 90.000


Doelgroepzwemmen 13.000 13.000


Instructiezwemmen 32.000 32.000


Schoolzwemmen 32.000 32.000


Verenigingszwemmen 36.000 36.000


Totaal 203.000 203.000


Tarieven: 2012 2017


Recreatief zwemmen/banen zwemmen € 2,65 € 2,80


Doelgroepzwemmen € 4,00 € 4,70


Leszwemmen € 4,60 € 4,70


Opbrengsten: 2012 2017


Leszwemmen € 147.200 € 150.400


Doelgroepzwemmen € 52.000 € 61.100


Recreatief zwemmen € 238.500 € 252.000


Verenigingszwemmen € 50.000 € 50.000


Schoolzwemmen € 65.000 € 65.000


Horeca € 243.600 € 243.600


Overig € 20.000 € 20.000


Totaal € 816.300 € 842.100


Lasten: 2012 2017 (+5%)


Personeel € 740.000 € 777.000


Warmte € 86.800 € 91.140


Electra € 44.100 € 46.305


Exploitatie zonnepanelen en verduurzaming € 155.000


Water € 17.200 € 18.060


Dagelijks onderhoud € 57.700 € 60.870


Groot onderhoud € 173.200 € 182.610


Overige kosten € 190.000 € 199.500


Inkoop horeca (= netto omzet) € 81.200 € 81.200


Personeel horeca € 81.200 € 81.200


Totaal € 1.471.400 € 1.692.885


Resultaat: -€ 655.100 -€ 850.785
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Exploitatie ijsbaan - zwembad Hoogeveen


Bezoekersaantal: 2 gebouwen 1 gebouw


IJsbaan 163.000 163.000


Zwembad 203.000 203.000


Totaal 366.000 366.000


Opbrengsten: 2 gebouwen 1 gebouw


IJsbaan


Entree € 717.600 € 717.600


Verhuur baan € 250.000 € 250.000


Omzet schaatswinkel, schaatsverhuur, sl i jperij € 163.000 € 163.000


Evenementen buiten seizoen € 25.000 € 25.000


Activiteiten en evenementen € 50.000 € 50.000


Sponsoring € 50.000 € 50.000


Zwembad


Leszwemmen € 150.400 € 150.400


Doelgroepzwemmen € 61.100 € 61.100


Recreatief zwemmen € 252.000 € 252.000


Verenigingszwemmen € 50.000 € 50.000


Schoolzwemmen € 65.000 € 65.000


Overig € 20.000 € 20.000


Horeca


Omzet Horeca i jsbaan (€ 2,00 per bezoeker) € 326.000 € 326.000


Omzet Horeca zwembad (€ 1,20 per bezoeker) € 243.600 € 243.600


Totaal € 2.423.700 € 2.423.700


Lasten: 2 gebouwen 1 gebouw


Personeel


zwembad € 777.000 € 637.000


baan € 400.000 € 400.000


horeca € 200.000 € 200.000


winkel € 64.000 € 64.000


Onderhoud


groot onderhoud (reservering 1,5% v/d bouwkosten) € 382.110 € 346.110


klein dagelijks/contractonderhoud (0,5% van de bouwkosten) € 127.370 € 115.370


schoonmaak (materialen) € 20.000 € 18.000


Energie


warmte / electra € 250.000 € 200.000


water € 18.060 € 18.060


exploitatie zonnepanelen € 150.000 € 125.000


businesscase energieconcept WKK (Rendo/WMD) p.m. p.m.


Beheer


ict communicatie € 25.000 € 25.000


marketing € 15.000 € 15.000


verzekering en beveiliging € 10.000 € 10.000


belastingen en heffingen € 30.000 € 30.000


adviesdiensten, keuringen € 10.000 € 10.000


Overig € 199.500 € 150.000


Inkoop


horeca (35% van de omzet) € 17.500 € 17.500


winkel (35% van de omzet) € 22.750 € 22.750


inventaris € 20.000 € 20.000


Totaal € 2.738.290 € 2.423.790


Resultaat: -€ 314.590 -€ 90


Huur stichting ter dekking restant investeringen € 453.500 € 453.500


minus groote onderhoudsreservering ad € 130.000


Resultaat (incl. huur stichting) -€ 768.090 -€ 453.590







Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 


E. rob.verkerk@anteagroup.com 


www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 


Van stad tot land, van water tot lucht; de 


adviseurs en ingenieurs van Antea Group 


dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 


onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 


en wegen, realiseren woonwijken en 


waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 


bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 


assetmanagement en energie. Onder de 


naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 


allround en onafhankelijk partner voor 


bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 


zetten we deze expertise ook mondiaal in. 


Door hoogwaardige kennis te combineren 


met een pragmatische aanpak maken we 


oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 


Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 


Op deze manier anticiperen we op de vragen 


van vandaag en de oplossingen van de 


toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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Investeringen 
 
Door de Anteagroup is inzichtelijk gemaakt wat de totale investeringskosten zijn voor de realisatie van 
de kunstijsbaan met zwembad (zie bijlage advies Anteagroup 15‐12‐2017). Ten opzichte van het apart 
bouwen van een kunstijsbaan met zwembad is becijferd dat de realisatie qua investering € 3 mln. 
goedkoper is. De totale investering bedraagt ruim € 30,51 mln. (excl. BTW). Hierin zijn de grondkosten 
van € 1 mln. en planschade ter hoogte van € 150.000 niet opgenomen.  
 


Investering                


(bedragen x € 1 miljoen) IJsbaan Zwembad


IJsbaan‐zwembad 


apart bouwen


IJsbaan‐zwembad 


samen bouwen


Dekking:


Rendo & WMD 1,20                 1,20                         1,20                         


Gemeente 4,15                 16,00               24,15                       20,15                       


Obligatiefonds 4,51                 4,51                         5,51                         


Projectontw. 4,00                 ‐                           ‐                           


Provincie 5,00                 5,00                         5,00                         


Totaal 18,86              16,00               34,86                       31,86                         
 
Het gemeentelijk aandeel van de investering wordt als volgt ingezet over de jaren: 
2018:    €     500.000 
2019:  €  19.650.000 
Totaal:  €  20.150.000 
 
Bovengenoemde opzet laat zien dat de investeringskosten voor de kunstijsbaan Hoogeveen niet zijn 
gewijzigd ten opzichte van het raadsbesluit zoals genomen op 31 maart 2017. Op basis van dit besluit is 
voor de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 4,15 mln. een reservering in de begroting 2018‐2021  
opgenomen van € 2 mln. Van de € 4,15 mln. is € 1 mln. aan grondkosten opgenomen. Dit zijn “fictieve” 
(aangezien er geen boekwaarde op zit)  grondkosten omdat de ijsbaan op grond van de gemeente komt 
te staan. In de begroting is voor de kunstijsbaan dus werkelijk 1,15 mln. nog niet opgenomen. Daarnaast 
moet de investering van het nieuwe zwembad ook nog verwerkt worden.  
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Exploitatie 
 
Huidig zwembad 
Het huidige zwembad De Dolfijn is als volgt in de gemeentelijke begroting opgenomen, cijfers 2017: 


 Totale baten: € 534.554 


 Totale lasten: € 1.500.283 


 Saldo: € ‐965.729 
 


Van de bovengenoemde kosten wordt circa € 200.000 besteed aan rente en afschrijving (kapitaallasten). 
Deze kapitaallasten zijn relatief laag vanwege de ouderdom van het zwembad.  
 
Interne doorbelasting  
Met ingang van 2017 is de interne doorbelasting aan het zwembad is gewijzigd. Voor 2017 is de interne 
doorbelasting  begroot op € 864.462. In de jaren voor 2017 was de interne doorbelasting aanzienlijk 
hoger, namelijk circa € 1,3 mln. Deze overheadkosten  zijn anno 2017 op een andere plek (taakveld 
overhead  040) geboekt in de gemeentelijke begroting.  
 
Realisatie huidig zwembad 2017 
We begroten jaarlijks een tekort op het zwembad van € 965.729 (2017). Voor 2017 zijn de werkelijke 
kosten € 1.272.203. Derhalve een overschrijding in 2017 van € 306.474. 
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele kosten ten opzichte van de begroting.  
 
Nieuw zwembad  
Door Anteagroup is een berekening voor de exploitatie gemaakt voor een nieuw standalone zwembad. 
Het exploitatieresultaat voor een nieuw zwembad is jaarlijks circa € 850.000 negatief exclusief de 
kapitaallasten. Benadrukt wordt dat de exploitaties van een nieuw en oud zwembad niet 1 op 1 
vergelijkbaar zijn. De opzet van een nieuw zwembad is heel anders is dan het huidige zwembad de 
Dolfijn. Zo is het ruimtelijke programma anders ingericht en worden er bij een nieuw zwembad ook veel 
meer bezoekers verwacht. Ook is het een vergelijking tussen een nieuw zwembad en modern 
(duurzamer/energiezuiniger) zwembad en een veroudert zwembad aan het einde van haar levensduur. 
 
Combinatie zwembad‐ijsbaan 
Door Anteagroup is ook een opzet voor de exploitatie gemaakt aan de hand van het gemaakte 
vlekkenplan(schetsontwerp) voor een gecombineerd gebouw van de ijsbaan met een zwembad. Door de 
combinatie in de bouw ontstaat er ook synergie in de exploitatie. Dit onder andere ten aanzien van 
energie en inzet personeel. Het verwachtte exploitatieresultaat voor de ijsbaan en zwembad 
gezamenlijk komt jaarlijks uit op een tekort van circa € 450.000 ten opzichte van een standalone 
zwembad met een tekort van € 850.000.  
 
Bij de opzet van de nieuwe exploitatie wordt kanttekening gemaakt dat er nog geen keuzes zijn gemaakt 
waar de exploitatie is ondergebracht. De exploitatie van het huidige zwembad wordt door de gemeente 
gedaan. Bij een nieuw zwembad‐ijsbaan is de verwachting dat de exploitatie door derden wordt gedaan. 
Dit moet in de realisatiefase nog verder uitgewerkt worden inclusief hoe om te gaan met het personeel 
van het huidige zwembad.  
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Kapitaallasten nieuw zwembad 
Voor een nieuw zwembad gaan we uit van een investering van € 16 mln. Het gemiddelde van de 
kapitaallasten voor de eerste vier jaar komt uit op circa € 0,96 miljoen, voor jaar één circa € 0,98 
miljoen. In de loop van de tijd nemen de jaarlijkse kapitaallasten af. Dit op basis van een investering van 
€ 16 mln. in het zwembad verdeeld in drie componenten (gebouw, installaties en inrichting). 
 
Herontwikkeling zwembadlocatie 
Met de realisatie van het nieuwe zwembad tegelijkertijd met de kunstijsbaan zal het huidige zwembad 
met ingang van 2021 niet meer in gebruik zijn. Op de locatie bestaat de mogelijkheid voor 
herontwikkeling met woningbouw. Voor de financiële consequenties is aan de hand van de ingeschatte 
kosten en opbrengsten van herontwikkeling het verwachte resultaat bepaald. 
 
De boekwaarde van het zwembad is per 31‐12‐2020 bepaald op bijna € 1,2 mln. De kosten voor 
herontwikkeling van de locatie, inclusief een inschatting voor sloop (asbest), woonrijp maken, kabels & 
leidingen en planschade, zijn geraamd op circa € 2,2 mln.  
 
Gerekend is met een gemiddelde opbrengstprijs van € 190,‐ per m2 uitgeefbaar. Bij een uitgeefbaar 
oppervlak van 6.550 m2 zijn de opbrengsten dan te bepalen op circa € 1.245.000,‐.  
Op basis van het bovenstaande is de contante waarde van de ontwikkeling per 1 januari 2018 bepaald 
op € 980.000,‐ negatief. Om dit tekort van € 980.000,‐ in 2021 af te kunnen dekken dient nu bij 
besluitvorming in 2018 € 1 miljoen bestemd te worden in een te vormen reserve. Hiermee kan op basis 
van de nu gehanteerde uitgangspunten in 2021 het tekort afgedekt worden. 
 
Aankoop Maxx Sports 
In 2017 en 2018 zijn de locaties van de Terp en Maxx Sports & Events strategisch aangekocht vanwege 
de ontwikkeling van de ijsbaan‐zwembad. De financiële consequenties van deze aankoop zijn inmiddels 
in de begroting opgenomen. Uiteindelijk zal op basis van het definitieve ontwerp van de kunstijsbaan‐
zwembad en stedenbouwkundige inpassing bekeken moeten worden hoe deze locaties ingepast 
worden. Op dat moment zal er ook herijking gemaakt moeten worden op de boekwaarden en een 
eventuele afwaardering hiervan.  
 
Samenvattend 
Het huidige zwembad kost de gemeente Hoogeveen jaarlijks € 965.729 (o.b.v. de begroting 2017). Het 
werkelijke resultaat van 2017 bedraagt circa € 3 ton nadelig.  
Het exploitatieresultaat van een ijsbaan in combinatie zwembad bedraagt jaarlijks € 453.590 negatief 
exclusief kapitaallasten.  
De kapitaallasten voor de investering van € 16 mln. zwembad bedragen € 1 miljoen vanaf 2021. 
 
 
 Huidig zwembad Ijsbaan 


standalone 
Zwembad 


standalone 
Kunstijsbaan-


zwembad 
 Begroting Werkelijk   Begroting 
Exploitatie € -765.729 € -1.072.203 - € -850.000 € -450.000 
Kapitaallasten € 200.000    € 200.000 - € 960.000 € 1.063.104 
Totaal € -965.729 € -1.272.203 € 81.950 € -1.810.000 € -1.513.104 
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Naast de investering in het nieuwe zwembad moeten de financiële consequenties van het raadsbesluit 
van 31 maart 2017 voor de investering van de kunstijsbaan nog gedeeltelijk verwerkt worden in de 
begroting. Van de in totaal € 3,15 mln. aan gemeentelijke investeringsbijdrage is er reeds € 2 mln. 
gereserveerd en € 1,15 mln. nog niet opgenomen.  
 
Risico’s  
 


 BTW 
Het kabinet heeft aangekondigd dat de btw‐sportvrijstelling met ingang van 2019 zal worden 
gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft o.a. gevolgen voor de aftrek van btw bij 
sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld gemeenten, 
beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Bij de wijziging van de 
sportvrijstelling komt een overgangsregeling voor bestaande situaties zodat geen herzienings‐
btw hoeft te worden terugbetaald. De inhoud en de reikwijdte van deze overgangsregeling is 
nog niet bekend. Tevens komt er een compensatieregeling voor gemeenten en 
sportverenigingen, waarschijnlijk gebaseerd op concrete investeringen. De inhoud en de 
reikwijdte van deze compensatieregeling is ook nog niet bekend.  


 


 Personeel & Exploitatie 
Het huidige zwembad wordt volledig geëxploiteerd door de gemeente. De nieuwe kunstijsbaan‐
zwembad wordt één totale voorziening. Het exploiteren van kunstijsbanen is geen corebusiness 
van de gemeente en het is daarom niet te verwachten dat de exploitatie door de gemeente zal 
worden gedaan. Over de opzet van de exploitatie bestaan verschillende vormen waarover nog 
een keuze moet worden gemaakt. De uitwerking en keuzes worden gemaakt in het 
voorbereiding op de realisatie. Daarin wordt ook meegenomen hoe om te gaan met het 
personeel van het huidige zwembad.  


 


 Bouwkosten 
De investeringen zijn bepaald op het prijspeil 2017. De ontwikkelingen in de bouw en daarmee 
ook de bouwkosten volgen elkaar op dit moment in snel tempo op. Op het moment dat er een 
definitief programma van eisen en definitief ontwerp is gemaakt voor de combinatie ijsbaan‐
zwembad worden de werkelijk te verwachten kosten gecalculeerd. Uiteindelijk wordt op basis 
van de aanbesteding duidelijk wat de werkelijke kosten zijn.  


 
Consequenties gemeentelijke financien 
 
Sluitende meerjarenbegroting 
De investering in de kunstijsbaan/zwembad past binnen de beschikbare ruimte in de 
meerjarenbegroting. Echter, door de lasten van de investering is er nagenoeg volledig beslag gelegd op 
het positieve begrotingssaldo vanaf 2021.  
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(+ is voordeel en ‐ is nadeel) 2018 2019 2020 2021


Saldo MJB 2018  237.821  526.526  ‐7.444       504.898   


Vrijval exploitatielasten en 


kapitaallasten huidige zwembad 965.729    965.729   


Rente Kunstijsbaan/zwembad ‐10.000 ‐383.000 ‐383.000


Afschrijving Kunstijsbaan/zwembad ‐680.104


Dekking reserve (2 miljoen) 62.500   


Exploitatie Kunstijsbaan/zwembad ‐453.590  ‐453.590 


Saldo MJB na investering  237.821  516.526  121.695    16.433       
 
Netto Schuldquote 
De norm voor het volgens de formule berekende netto schuldquote is door de raad op 80% gesteld. Dat 
wil zeggen dat de netto schuld conform definitie van de VNG maximaal 80% van de inkomsten in enig 
jaar mag bedragen. In het erratum van de programmabegroting 2018 loopt het percentage in op 2019 
naar 82%, om vervolgens in 2021 te dalen tot 78%. 
 
Door de extra investering neemt de netto schuld toe, waardoor de netto schuldquote wordt verhoogd 
met 12% naar 94% in 2019, om vervolgens in 2021 te dalen tot 90%. 
 


Jaar


Lang 


lopende 


schuld 


Netto 


schuld


Exploitatie 


inkomsten 


(excl.reserves)


Percentage netto 


schuld als aandeel 


exploitatie


2016 113,7          117,7 165,0 71%


2017 105,9          126,2 165,0 76%


2018 119,6          131,0 165,2 79%


2019 128,4          140,6 163,0 94%


2020 131,7          144,2 165,0 91%


2021 134,8          148,5 163,8 90%  
 
De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteit is een maatstaf om aan te geven in hoeverre een organisatie in staat is om aan haar 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat weergeeft welk deel van het 
gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. De norm is door de raad op minimaal 18% 
gezet.  
 
Door de extra investering neemt de activa toe, waardoor de Solvabiliteit (verhouding Eigen vermogen / 
Activa)  afneemt naar 15% vanaf 2019. 
 
 
 
 








Conform besloten 
Gemeente Raad 1 2 JUL 2018 
Hoogeveen ~ 
Voorstel voor gemeenteraad Hoogeveen 


'----- - -- - - -- ----------- --- ----- - - 
Onderwerp 
Kunstijsbaan-zwembad 


Wij willen 
Een kunstijsbaan met nieuw zwembad in één gebouw realiseren. 


Wij besluiten 
1. De bouw van de kunstijsbaan te combineren met een nieuw zwembad. 


2. Aanvullend voor het zwembad een investeringskrediet van€ 15,65 mln. beschikbaar 
te stellen waardoor het totale gemeentelijke investeringskrediet voor de kunstijsbaan 
zwembad 19,15 mln. bedraagt. 


3. De 5e wijziging op de programmabegroting 2018-2021 vast te stellen voor het 
opnemen van de kapitaal- en exploitatielasten voor de ontwikkeling van de 
kunstijsbaan-zwembad. 


4. Opdracht te geven aan het college om het inhoudelijke plan voor het zwembad uit te 
werken in overleg met gebruikers en stakeholders. 


5. Voor de herontwikkeling van de huidige zwembadlocatie€ 1 mln. te bestemmen in 
een te vormen bestemmingsreserve ter dekking van het verwachte tekort op deze 
herontwikkeling en dit te dekken uit de algemene reserve. 


6. Voor de investeringen in de kunstijsbaan-zwembad af te wijken van de 
uitgangspunten zoals vastgelegd in het financieel kader. 


Want 
1.1. Uitgangspunten Bentinckspark 
Een herontwikkeling van kunstijsbaan en zwembad sluit volledig aan bij de 
uitgangspunten Bentinckspark en de ambities van Hoogeveen: 
• Bovenregionale uitstraling; sport & onderwijs 
• Kwalitatief hoogwaardige inrichting en voorzieningen 
• Moderne en toekomstbestendige sportvoorzieningen 
• Het realiseren van een grote dagattractie 


1.2. Synergievoorde/en in bouw 
Functies als horeca, entree en technische ruimten kunnen gecombineerd worden 
waardoor er circa 1100 vierkante meter is te besparen op het programma van eisen. 
Dit levert een voordeel op van circa€ 3 miljoen in bouwkosten. 
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1.3. Duurzame exploitatie 
Een gecombineerd gebouw van kunstijsbaan-zwembad heeft ook voordelen op de 
exploitatie: energie is uit te wisselen en personeel kan efficiënter ingezet worden. 


1.4. Vervanging huidige zwembad 
Het huidige zwembad staat voor 2022 gepland op de reservelijst van de investeringen 
om vervangen te worden. Het huidige zwembad is qua mogelijkheden in het gebruik 
sterk verouderd en technisch gezien afgeschreven. Het later, en daarmee standalone, 
realiseren van een nieuw zwembad is een gemiste kans op zowel exploitatie alsmede het 
realiseren van één grote sportvoorziening met bovenregionale uitstraling. 


2.1. Positief besluit kunstijsbaan 
In een door de gemeenteraad aangenomen motie op 26 maart 2015 is het college van 
B&W opgeroepen om al het mogelijk te doen om de kunstijsbaan te realiseren. Door de 
gemeenteraad is op 31 maart 2017 een besluit genomen over het beschikbaar stellen 
van de financien en randvoorwaarden voor het realiseren van de kunstijsbaan. 


2.2. Investering zwembad niet begroot 
De investeringskosten voor een zwembad, vergelijkbaar als het huidige zwembad de 
Dolfijn, worden geraamd op€ 16 mln. In deze investeringskosten zijn de 
voorbereidingskosten inbegrepen. Om een eerste start te maken in de uitwerking van het 
plan van de kunstijsbaan met een nieuw zwembad heeft de gemeenteraad op 17 mei jl. 
€ 350.000 beschikbaar gesteld. Voor de realisatie van een nieuw zwembad is er nog een 
aanvullende investering benodigd van € 15,65 mln. die nog niet in programmabegroting 
is opgenomen. 


2.3. Financieel kader voor zwembad 
De investering voor de combinatie ijsbaan-zwembad is het financiële waarbinnen het 
project gerealiseerd moet worden. 


3.1. Kapitaallasten niet begroot 
In de begroting zijn geen middelen opgenomen om de jaarlijkse lasten van de investering 
zoals genoemd onder 2.2. te financieren. Deze jaarlijkse kapitaallasten bestaan uit rente 
en aflossing. 


4.1. Definitief programma van eisen 
Voor de kunstijsbaan is er in een eerder stadium al een uitwerking gemaakt van het plan 
inclusief programma van eisen. Voor het zwembad is er nog geen definitieve uitwerking 
gemaakt van het programma van eisen zoals onder andere het aantal en type 
zwembassins. 


4.2. Zorgvuldig proces toekomstige gebruikers 
Het uitwerken van diverse varianten voor het nieuwe zwembad is op hoofdlijnen bepaald. 
Ten opzichte van een vergelijkbaar zwembad als de Dolfijn, investeringskosten € 16 
mln., is op basis van kengetallen door Anteagroup becijferd dat een groter wedstrijdbad 
van 25 meter met 8 banen€ 0,5 mln. extra kost en een 50 meter bad€ 1,5 mln. extra. 
De exploitatie is voor deze varianten respectievelijk€ 110.000 en € 223.000 nadeliger. 
Door de toekomstige gebruikers en zwembond KNZB is aangegeven dat een andere opzet 
van o.a. een 50 meter bad, niet per definitie duurder is, dit wordt in overleg met deze 
partijen nader onderzocht. 


Door de toekomstige gebruikers is meer tijd en afstemming gevraagd. Met meer tijd en 
een zorgvuldig proces met gebruikers is het toekomstige programma aan 
zwemactiviteiten te bepalen, hierbij wordt expertise van de zwembond ook ingezet, en 
wordt duidelijk welke variant voor het zwembad in Hoogeveen het meest wenselijk is en 
wat hiervan de kosten in investeringen en exploitatie zijn. 


4.3. Voortgang in de ontwikkeling 
Om voor de realisatie van de kunstijsbaan-zwembad de benodigde financien beschikbaar 
te stellen en de opdracht aan het college te geven voor de verdere uitwerking ontstaat er 
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zekerheid over de realisatie van dit project. Hierdoor kunnen alle voorbereidingen 
voortgezet worden om de kunstijsbaan-zwembad zo snel mogelijk te realiseren. Onder 
andere zekerheid over de financiële middelen is een vereiste voor de ruimtelijke 
procedure. 


5.1 Boekwaarde, sloop & woonrijp maken 
Door de realisatie van het nieuwe zwembad komt de locatie van het huidige zwembad 
vrij. De locatie is het meest geschikt voor herontwikkeling tot woningbouw. Om de locatie 
geschikt te maken voor woningbouw moet het oude zwembad gesloopt worden en het 
gebied woonrijp worden gemaakt. Daarnaast is er bij sloop geen onderpand meer voor 
de resterende boekwaarde. Daarom moet voor deze boekwaarde een voorziening 
getroffen worden. 


6.1 Netto Schuldquote 
De norm voor het volgens de formule berekende netto schuldquote is door de 
gemeenteraad op 80% gesteld. Dat wil zeggen dat de netto schuld conform definitie van 
de VNG maximaal 80% van de inkomsten in enig jaar mag bedragen. In het erratum van 
de programmabegroting 2018 loopt het percentage in op 2019 naar 82%, om vervolgens 
in 2021 te dalen tot 78%. 
Door de extra investering neemt de netto schuld toe, waardoor de netto schuldquote 
toeneemt met 12% naar 94% in 2019, om vervolgens te dalen naar 91 % in 2021. Het 
afwijken van de financiële kaders is een beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad. 


6.2 De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteit is een maatstaf om aan te geven in hoeverre een organisatie in staat is 
om aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat 
weergeeft welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. 
De norm is door de raad op minimaal 18% gezet. Door de extra investering neemt de 
activa toe, waardoor de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / activa) afneemt naar 
15% vanaf 2019. Het afwijken van de financiële kaders is een beslissingsbevoegdheid 
van de gemeenteraad. 


Maar 
BTW 
Het kabinet heeft aangekondigd dat de btw-sportvrijstelling met ingang van 2019 zal 
worden gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft o.a. gevolgen voor de aftrek 
van btw bij sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld 
gemeenten, beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Bij de 
wijziging van de sportvrijstelling komt een overgangsregeling voor bestaande situaties 
zodat geen herzienings-btw hoeft te worden terugbetaald. De inhoud en de reikwijdte 
van deze overgangsregeling is nog niet bekend. Tevens komt er een compensatieregeling 
voor gemeenten en sportverenigingen, waarschijnlijk gebaseerd op concrete 
investeringen. De inhoud en de reikwijdte van deze compensatieregeling is nog niet 
bekend. Of dit tot extra kosten leidt is op dit moment nog niet in te schatten. 


Exploitatie & Personeel 
Het huidige zwembad wordt volledig geëxploiteerd door de gemeente. De nieuwe 
kunstijsbaan-zwembad wordt één totale voorziening. Het exploiteren van een 
kunstijsbaan is geen standaardactiviteit van de gemeente en het is daarom mogelijk dat 
de exploitatie van de nieuwe kunstijsbaan-zwembad niet door de gemeente zal worden 
gedaan. Over de opzet van de exploitatie bestaan verschillende vormen waarover nog 
een keuze moet worden gemaakt. De uitwerking en keuzes worden gemaakt in 
voorbereiding op de realisatie. Daarin wordt ook meegenomen hoe om te gaan met het 
personeel van het huidige zwembad. Of dit tot extra kosten leidt is op dit moment nog 
niet in te schatten. De voorwaarde is een zorgvuldig proces met personeel en onder 
andere de Ondernemingsraad. 
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Bouwkosten 
De investeringen zijn bepaald op het prijspeil 2017. De ontwikkelingen in de bouw en 
daarmee ook de bouwkosten volgen elkaar op dit moment in snel tempo op. Op het 
moment dat er een definitief programma van eisen en definitief ontwerp is gemaakt voor 
de combinatie ijsbaan-zwembad worden de werkelijk te verwachten kosten gecalculeerd. 
De combinatie zwembad-ijsbaan moet gerealiseerd worden binnen het kader van de 
beschikbaar gestelde investeringen. Mocht de wenselijke variant voor het zwembad toch 
meer geld kosten dan wordt op dat moment een heroverweging gemaakt over het wel of 
niet beschikbaar stellen van een extra investering. Uiteindelijk wordt op basis van de 
aanbesteding duidelijk wat de werkelijke kosten zijn. 


Bouwtijd 
De bouwsector staat momenteel onder druk. Het aantal inschrijvingen op projecten is 
momenteel relatief laag. Daarnaast ontstaan er momenteel meer vertragingen in de 
bouw door tekorten in materialen en personeel. De kunstijsbaan-zwembad is een 
prestigieus project waarvan verwacht wordt dat er in de bouwsector voldoende animo is. 
Echter, er is geen garantie op de doorlooptijden en daarmee ook een oplevering eind 
2019. Wanneer de realisatie vertraging zal oplopen dan wordt op dat moment bekeken 
wat hiervan de consequenties zijn en hoe hiermee wordt omgegaan. In dat kader zal er 
ook afstemming plaatsvinden met de provincie in verband met het uitgangspunt van de 
verstrekte subsidie van€ 5 mln. om de kunstijsbaan eind 2019 in gebruik te nemen. 


Afwaardering Vos van Steenwijk/aan 89, Terpweg 1 
In 2017 en 2018 zijn de locaties van de Terp (Vos van Steenwijklaan 89) en Maxx Sports 
& Events (Terpweg 1) strategisch aangekocht vanwege de ontwikkeling van de ijsbaan 
zwembad. De financiële consequenties van deze aankoop zijn inmiddels in de begroting 
opgenomen. Uiteindelijk zal op basis van het definitieve ontwerp van de kunstijsbaan 
zwembad en stedenbouwkundige inpassing bekeken moeten worden hoe deze locaties 
ingepast worden. Op dat moment zal er ook herijking gemaakt moeten worden op de 
boekwaarden en een eventuele afwaardering hiervan. 


Achtergrond 


Kunstijsbaan 
Op 31 maart 2017 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen om de 
kunstijsbaan in Hoogeveen te realiseren: 


1. Garant te staan voor de financiering voor de realisatie van de kunstijsbaan ter hoogte 
van€ 9.710.000. 


2. Voor de realisatie van de kunstijsbaan in Hoogeveen de volgende bijdragen 
beschikbaar testellen en deze investeringen op te nemen in de investeringsbegroting 
2018-2021: 
a) een eenmalige investering bij te dragen van maximaal€ 1 miljoen; 
b) de benodigde gemeentegrond kosteloos beschikbaar te stellen en de vereiste 


infrastructurele aanpassingen te realiseren; 
c) de kosten ter hoogte van€ 150.000 voor planschade te financieren; 
d) zo nodig een opstartsubsidie te verstrekken als bijdrage in de exploitatie. Dit voor 


maximaal jaar, ter hoogte van maximaal€ 45.000 euro per jaar. 


Op basis van het plan voor de kunstijsbaan Hoogeveen en het voldoen aan de financiële 
garanties, hebben Provinciale Staten op 12 juli 2017 een positief besluit genomen om 
aan Hoogeveen€ 5 mln. subsidie toe te wijzen. 


Combinatie kunstijsbaan-zwembad 
Na de toewijzing van de Provinciale subsidie is er gekeken hoe het plan voor de 
kunstijsbaan in Hoogeveen zo optimaal mogelijk is te realiseren. Hiervoor is er een 
gebiedsvisie opgesteld voor het Bentinckspark-Noord. Eén van de belangrijkste 
conclusies uit deze gebiedsvisie is dat de realisatie van de kunstijsbaan met zwembad 
volledig aansluit bij de uitgangspunten van het Bentinckspark en de ambities van 
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Hoogeveen als het gaat om het versterken van onder andere de regionale positie. 
Daarnaast is onderzocht dat de combinatie van kunstijsbaan-zwembad € 3 mln. voordeel 
kan opleveren in de investeringskosten en een aanzienlijke verbetering van de exploitatie 
ten opzichte van afzonderlijke gebouwen voor een kunstijsbaan en een zwembad. 


De gemeenteraad is op 8 maart 2018 geïnformeerd over de ontwikkelingen van de 
kunstijsbaan en het voornemen van een gecombineerde bouw met een nieuw zwembad. 
Vervolgens zijn er een aantal stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de 
kunstijsbaan-zwembad. Deze ontwikkelingen zijn als volgt: 
• 9 maart 2018 sportdebat inclusief discussie over zwembad Hoogeveen 
• Afronding aankoop Maxx Sports 
• Inschakelen externe expertise Anteagroup voor totale projectontwikkeling 


kunstijsbaan-zwembad. Onder het opstellen van een plan van aanpak, inclusief alles 
fases + deelprojecten 


• Opdrachtverstrekking architect Alynia architecten voor maken van ontwerpen voor 
het gebouw IJsbaan-Zwembad 


• Uitwerken van de stedenbouwkundige inpassing Bentinckspark door 
Landschapsarchitect Bentinckspark; MTD-Architecten 


• Afstemming ZPC (april) en eerste ontwerpsessies met toekomstige gebruikers 
IJsbaan-zwembad (mei) 


• Uitwerking diverse deelopdrachten gestart; aanbestedingsprocedure, ruimtelijke 
procedure, energieconcept (met Rendo & WMD) etc. 


Aanpak 
Voor het vervolgtraject worden de volgende stappen gezet en diverse deelopdrachten 
uitgewerkt: 


Definitief programma ijsbaan-zwembad 
• Afstemming met gebruikers en zwembond in diverse werksessies 
• Uitwerking programmering en programma van eisen toekomstig zwembad 
• Werkbezoek voorbeeldaccommodaties (inclusief voor gemeenteraad) 


Ruimtelijke procedure 
• 3 inloopavonden voor omwonenden om input op te halen voor stedenbouwkundige 


inpassing; mei-september 2018 
• Diverse (milieukundige/RO onderzoeken) 


Aanbestedingsstrategie bepalen 


Voorlopig ontwerp + definitief ontwerp kunstijsbaan-zwembad 
• Inclusief bestek schrijven en definitieve kostencalculatie 


Ontwerp buitenruimte/stedenbouwkundige inpassing 


Energieconcept (REN DO & WMD) 


Obligatiefonds 


Juridische structuur 
• Eigendom 
• Exploitatie opzet 
• Huidig personeel zwembad 


Overig: 
• Verhuizing korfbal 
• Gebouw ijsbaanvereniging 
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Op hoofdlijnen is de verwachte planning als volgt: 
• September/oktober 2018: start ruimtelijke procedure & aanbesteding 
• Maart 2019: uitkomst aanbesteding, afronding ruimtelijke procedure 
• Maart 2019: start bouw 
• 1 januari 2020: oplevering/opening 


Beslis- en informatiemomenten 
In algemene zin geldt dat afstemming en betrokkenheid van alle stakeholders in het 
traject van belang is. De uitwerking willen we zoveel mogelijk in samenwerking gaan 
realiseren. We zullen partijen dan ook zoveel mogelijk betrekken en informeren in het 
gehele proces, de stappen die gezet worden en de keuzes die gemaakt worden. Hierbij 
wordt de gemeenteraad zoveel mogelijk betrokken. Daarnaast zijn er aantal vaste 
momenten waarop de gemeenteraad wordt betrokken: 


Zwembad 
• Informerend definitieve keuze programmaring zwembad, 
• Besluitvormend bij financiële afwijkingen t.o.v. financieel kader€ 16 mln. 
• Planning: september 2018 


Ruimtelijke procedure; 
De kunstijsbaan en zwembad liggen binnen "een wijzigingsgebied" dat betekent dat het 
plan op hoofdlijn binnen het bestemmingplan Bentinckspark past. Maar hiervoor is het 
nog nodig dat het plan precies moet worden bestemd via een binnenplanse wijziging, op 
basis van het uiteindelijke (bouw)plan. De aanzienlijke omvang van het gebouw en de 
inrichting van de omgeving vraagt om een zorgvuldig ontwerpproces en afstemming met 
onder andere omwonenden en verenigingen. 


Totale plan kunstijsbaan-zwembad 
• Fase 1: Informerend: schets ontwerp ( eerste fase in ontwerp); over het 


schetsontwerp van het gebouw en openbare ruimte, stand van zaken obligatiefonds, 
exploitatievorm + juridische structuur, hoe om gaan met personeel 


• Fase 2: Informerend: definitief ontwerp (laatste fase in ontwerp); over het definitief 
ontwerp van het gebouw en openbare ruimte en keuzes exploitatie, personeel, stand 
van zaken obligatiefonds, hoe aanbesteden en alle overige deelprojecten. 


• Fase 3: Aanbesteding informeren over resultaat aanbesteding, planning bouwproces. 
• Fase 4: Informeren tijdens voortgang van de bouw 


De financiële gevolgen zijn 


Combinatie-kunstijsbaan-zwembad 
Over de benodigde financien voor de ontwikkeling van de kunstijsbaan is op 31 maart 
2017 een positief besluit genomen door de gemeenteraad. Deze financiële consequenties 
moeten nog gedeeltelijk verwerkt worden in de programmabegroting. 
Voor de realisatie van het nieuwe zwembad is in totaal € 16 mln. benodigd. Hiervan is 
reeds€ 350k aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld uit de reservering van€ 2 
mln. voor de ontwikkeling van de kunstijsbaan. Aanvullend is er nog een investering van 
€ 15,65 mln. benodigd. 


De totale ontwikkeling van de kunstijsbaan zwembad kost€ 19,15 mln. aan 
gemeentelijke investeringen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aanvullende 
budget voor de combinatie met het zwembad ter hoogte van € 15,65 mln. beschikbaar te 
stellen. 


Ten opzichte van het huidige zwembad staat hieronder op hoofdlijnen de financiële 
afwijkingen gepresenteerd voor de nieuwe kunstijsbaan-zwembad. In de bijlage vindt u 
het volledige overzicht van de financiële uitgangspunten en consequenties: 
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Huidig zwembad Ijsbaan Zwembad Kunstijsbaan- 
standalone standalone zwembad 


Beqrotinq Werkeliik Becrotinq 
Exploitatie c -765.729 € -1.072.203 - € -850.000 € -450.000 
Kapitaallasten € 200.000 € 200.000 - c 960.000 € 1.063.104 
Totaal c -965.729 € -1.272.203 € 81.950 c -1.810.000 € -1.513.104 


Herontwikkeling oud locatie zwembad 
De boekwaarde van het huidige zwembad is per 31-12-2020 bepaald op bijna€ 1,2 mln. 
De kosten voor herontwikkeling van de locatie, inclusief een inschatting voor sloop 
(asbest), woonrijp maken, kabels & leidingen en planschade, zijn geraamd op circa€ 2,2 
mln. 
Gerekend is met een gemiddelde opbrengstprijs van€ 190,- per m2 uitgeefbaar. Bij een 
uitgeefbaar oppervlak van 6.550 m2 zijn de opbrengsten dan te bepalen op circa€ 
1.245.000,-. 
Op basis van het bovenstaande is de contante waarde van de ontwikkeling per 1 januari 
2018 bepaald op€ 980.000,- negatief. Om dit tekort van € 980.000,- in 2021 af te 
kunnen dekken dient nu bij besluitvorming in 2018 € 1 miljoen bestemd te worden in een 
te vormen reserve. Hiermee kan op basis van de nu gehanteerde uitgangspunten in 2021 
het tekort afgedekt worden. 


Consequentie financiële kaders 


Sluitende meerjarenbegroting 
De investering in de kunstijsbaan/zwembad past binnen de beschikbare ruimte in de 
meerjarenbegroting. Echter, door de lasten van de investering is er nagenoeg volledig 
beslag gelegd op het positieve begrotingssaldo vanaf 2021. 


(+ is voordeel en - is nadeel) 2018 2019 2020 2021 
Saldo MJB 2018 237.821 526.526 -7.444 504.898 
Vrijval exploitatielasten en 
kapitaallasten huidige zwembad 965.729 965.729 
Rente Kunstijsbaan/zwembad -10.000 -383.000 -383.000 


Afschrijving Kunstijsbaan/zwembad -680.104 
Dekking reserve (2 miljoen) 62.500 
Exploitatie Kunstijsbaan/zwembad -453.590 -453.590 
Saldo MJB na investering 237.821 516.526 121.695 16.433 


Netto Schuldquote 
De norm voor het volgens de formule berekende netto schuldquote is door de raad op 
80% gesteld. Dat wil zeggen dat de netto schuld conform definitie van de VNG maximaal 
80% van de inkomsten in enig jaar mag bedragen. In het erratum van de 
programmabegroting 2018 loopt het percentage in op 2019 naar 82%, om vervolgens in 
2021 te dalen tot 78%. 


Door de extra investering neemt de netto schuld toe, waardoor de netto schuldquote 
wordt verhoogd met 12% naar 94% in 2019, om vervolgens in 2021 te dalen tot 90%. 
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Lang 
Netto 


Exploitatie Percentage netto 
lopende 


schuld 
inkomsten schuld als aandeel 


Jaar schuld ( excl .reserves) exploitatie 
2016 113,7 117,7 165,0 71% 
2017 105,9 126,2 165,0 76% 
2018 119,6 131,0 165,2 79% 
2019 128,4 140,6 163,0 94% 
2020 131,7 144,2 165,0 91% 
2021 134,8 148,5 163,8 90% 


De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteit is een maatstaf om aan te geven in hoeverre een organisatie in staat is 
om aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat 
weergeeft welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. 
De norm is door de raad op minimaal 18% gezet. 


Door de extra investering neemt de activa toe, waardoor de Solvabiliteit (verhouding 
Eigen vermogen / Activa) afneemt naar 15% vanaf 2019. 


Alternatieven 
De kunstijsbaan standalone ontwikkelen en op een later moment een nieuw zwembad 
realiseren. Hierdoor worden kansen gemist op inhoud en financiële voordelen in 
exploitatie en investeringen. 


Bijlagen 
• Se wijziging programmabegroting 2018-2021 
• Notitie financiële consequenties 
• Notitie combinatie kunstijsbaan-zwembad Anteagroup (15-12-2017) 


Hoogeveen, 


Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, 


de secretaris, 


T.N. KRAMER 
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Begrotingswijziging S 


Gemeen p 
Hoogeveen 


Conform besloten 
Raad. 1 2 JUL 2018 p 


Wijziging nr. S van de Programmabegroting 2018-2021 
Exploitatie 


2018 2019 2020 2021 
Saldo Programmabegroting 2018-2021 (na~ wijziging) -238 -527 8 -504 


+ = nadeel en - = voordeel bedragen x € 1.000 
Mutaties: 
Programma 
Krachtige Wijken en dorpen 
Lasten 
Rente Kunstijsbaan/zwembad 10 383 383 
Afschrijving Kunstijsbaan/zwembad 680 
Exploitatie Kunstijsbaan/zwembad 454 454 
Vrijval exploitatielasten huidige zwembad -966 -966 
Reserves 
Lasten 
Storting reserve Herontwikkeling Zwembadlocatie 1.000 
Baten 
Onttrekking algemene reserve -1.000 
Onttrekking Reserve IJsbaan voor kapitaallasten -62 
Saldo baten en lasten 
Lasten 
Verrekening met begrotingssaldi 10 -129 488 


2018 2019 2020 2021 
Nieuw saldo programmabegroting 2018-2021 
(na verwerking mutaties se begrotingwijziging) -238 -517 -122 -16 


Investeringen 
Investering bedragen x € 1.000 
Krediet Zwembad 15,7 


Toelichting: Verwezen wordt naar raadsvoorstel Kunstijsbaan-Zwembad 


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen die is 
gehouden op J:? .. :-:.9..7 ... :: .. 2018. 
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Gemeente 
Hoogeveen 


Provincie Drenthe 
Gedeputeerde Staten 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 


l lllll llllll lllll llllll lllll llll lllll llllll llll 111111111111111111 


DATUM 19juli2018 
ONDERWERP Gewijzigde plannen kunstijsbaan Hoogeveen 


ONS KENMERK Z.003158/D.110595 


Postadres 
Postbus 20.000 
7900 PA Hoogeveen 


Bezoekadres 
Raadhuisplein 24 
7901 BW Hoogeveen 


Telefoon 
14 0528 
Fax 
0528-291325 


E-mail 
info@hoogeveen.nl 
Internet 
www. hoogeveen .n 1 


Geacht college, 


Op 21 juli 2017 hebben wij uw subsidiebeschikking (kenmerk: 
201701895-00707477) ontvangen voor de realisatie van de kunstijsbaan 
in Hoogeveen. In uw beschikking heeft u als verplichting opgenomen om 
u direct op te hoogte te stellen van wijzigingen in de plannen. Met deze 
brief informeren wij u over de gewijzigde opzet van het plan voor de 
kunstijsbaan Hoogeveen. 


Combinatie ijsbaan-zwembad 
Na het positieve besluit van de Provinciale Staten van 12 juli 2017 om 
aan Hoogeveen€ 5 mln. subsidie toe te wijzen voor de bovenregionale 
kunstijsvoorziening zijn we gestart met de verdere gebiedsontwikkeling 
van het Bentinckspark-Noord. Met het uitwerken van deze 
gebiedsontwikkeling is de realisatie van een nieuw zwembad in beeld 
gekomen. Een nieuw zwembad stond in de plannen voor Bentinckspark 
Noord al gepland voor 2022. 


Op basis van een nadere uitwerking is gebleken dat het combineren van 
de bouw van een nieuw zwembad gelijktijdig met de kunstijsbaan veel 
voordelen biedt. Deze voordelen zijn onder andere dat de inhoudelijke 
doelstellingen voor het realiseren van een bovenregionale voorziening 
met allure aanzienlijk wordt versterkt. Daarnaast levert de combinatie 
een besparing op van € 3 mln. in de bouwkosten en biedt het jaarlijks 
een voordeel van circa€ 400.000 in de exploitatie. 


Raadsbesluit 
In de verdere uitwerking van de plannen kunstijsbaan-zwembad hebben 
wij u ambtelijk en bestuurlijk regelmatig geïnformeerd. We hebben onder 
andere aangegeven welke keuzes hierin gemaakt moeten worden en 
welke formele stappen in het besluitvormingsproces genomen moeten 
worden. Uiteindelijk heeft dit als resultaat opgeleverd dat de 
gemeenteraad van Hoogeveen 12 juli jl. een positief besluit heeft 
genomen over de combinatie ijsbaan-zwembad. Met het besluit zijn alle 
benodigde randvoorwaarden, waaronder een investeringskrediet van 
€ 16 mln. voor het zwembad, beschikbaar gesteld. Alle informatie van de 
plannen en besluitstukken treft u als bijlage aan. 
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Proces 
In de komende maanden treffen wij alle voorbereidingen om zo spoedig 
mogelijk met de realisatie te kunnen starten. Dit betreft onder andere 
het opstellen van een definitief ontwerp, ruimtelijke procedure en 
aanbesteding. Wij zullen u regelmatig informeren over de voortgang. Wij 
informeren u direct wanneer er wijzigingen optreden in het plan ten 
aanzien van de inhoud, financieel of planning. 


Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
Martijn Schuring. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze 
brief vermelden? 


Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Hoogeveen 


Nanne Kramer 
secretaris 


Bijlage(n): 
• Plan kunstijsbaan-zwembad Hoogeveen 
• Raadsbesluit Hoogeveen kunstijsbaan-zwembad (12-7-2018) 
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1 Inleiding 

Aanleiding 
In opdracht van de gemeente Hoogeveen is onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en financiële 
consequenties van een gecombineerde ontwikkeling van een nieuw overdekt zwembad en een 
overdekte 400 meter ijsbaan op het Bentinckspark te Hoogeveen.  

De nieuwbouw van het zwembad staat in de begroting van de gemeente voor 2022. Door het 
zwembad te combineren met de overdekte ijsbaan, ontstaat naar verwachting een besparing op 
het aantal te realiseren m2 bvo en een voordeel in de kosten voor beheer en exploitatie. Tevens 
zal door beide voorzieningen in één bouwstroom te realiseren een voordeel in de 
bouwplaatskosten ontstaan.  

U heeft Antea Group tezamen met Alynia Architecten gevraagd onderzoek te doen naar deze 
combinatie en de ruimtelijke en financiële consequenties inzichtelijk te maken. 

Werkzaamheden 
In dit kader zijn de ruimteprogramma’s van beide sportvoorzieningen gecombineerd.  
Door de combinatie van beide sportvoorzieningen kan een besparing op het aantal m2 bvo 
worden bereikt.  

Alynia Architecten heeft vervolgens  een vlekkenplan opgesteld voor de gecombineerde 
ontwikkeling.  

Vervolgens heeft Antea Group de besparing van de kosten geraamd voor de gecombineerde 
ontwikkeling van de 400 meter overdekte kunstijsbaan en overdekt zwembad. 
Tevens is een integraal installatieconcept zwembad-ijsbaan opgesteld inclusief 
energieberekening. 
Tot slot is de exploitatie doorgerekend en is berekend wat de financiële voordelen zijn van een  
geïntegreerde exploitatie. 

Uitgangspunten 
Voor de financiële doorrekening van de gecombineerde ontwikkeling hebben de cijfers uit het 
haalbaarheidsonderzoek naar de ijsbaan Hoogeveen van Antea Group in 2016 gediend.  
Naar het nieuwe zwembad heeft in opdracht van de gemeente Hoogeveen in 2010 een 
onderzoek plaatsgevonden door Convisie. In dit kader zijn een ruimteprogramma, een 
investeringsraming en een exploitatieraming opgesteld. Deze gegevens zijn aangeleverd door de 
gemeente Hoogeveen en hebben als basis gediend voor de financiële doorrekeningen van de 
zwembad – ijsbaan combinatie. Deze cijfers zijn waar nodig geïndexeerd. 
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2 Ruimteprogramma 

Door het zwembad te combineren met de ijsbaan, kunnen een aantal voorzieningen worden 
gecombineerd. In hoofdzaak zijn dit de horeca, de entree met kassafunctie, beheerder en 
personeelsruimte en de installatieruimte. 
Door de beide ruimteprogramma’s te integreren, is berekend wat de besparing in m2 b.v.o. van 
een gecombineerde ontwikkeling is. 

Ruimte Besparing m2 
b.v.o. 

Algemeen / entree 228 

Kantoren 77 

Personeel 67 

Horeca 450 

Technische ruimtes 73 

Overig 205 

Totaal 1.100 

In de bijlage zijn de ruimteprogramma’s opgenomen. 
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3 Vlekkenplan 

Alynia Architecten heeft een vlekkenplan opgesteld voor de gecombineerde ontwikkeling. Bij het 
opstellen van het vlekkenplan heeft de stedenbouwkundige inpassing van MTD 
landschapsarchitecten als uitgangspunt gediend, waarbij het zwembad is gelokaliseerd ter 
plaatse van Maxx Sportcentrum.  

In de bijlage is het vlekkenplan opgenomen. 

De ijsbaan is op dezelfde plek gelokaliseerd. Desgewenst kan het geheel nog opschuiven richting 
het kanaal, waarmee de afstand tot de woningen wordt vergroot. 
Centraal tussen ijsbaan en zwembad is de entree met receptiebalie/kassa gesitueerd. De entree 
is een hoge ruimte. Vanuit de entreehal kan men naar het zwembad, de ijsbaan en de horeca. 
Vanuit de horeca heeft men zicht op de ijsbaan en het zwembad. De receptiebalie loopt door in 
de horeca en kan gezamenlijk worden bediend. De horeca kan in 2 delen worden gescheiden; in 
een zwembad en een ijsbaan gedeelte, maar ook worden gecombineerd tot 1 ruimte. Gekoppeld 
aan de horeca zijn een natte horeca (niet opgenomen in ruimteprogramma Convisie) en een 
buitenterras.  
Tevens bevinden zich sanitaire voorzieningen in de hal. 
Er is een scheiding gemaakt tussen de warme (zwembad) en koude (ijsbaan) ruimtes.  
De verschillende bassins zijn middels wanden van elkaar af te scheiden. Een peuterbassin en 
waterplayground zijn naast de natte horeca gesitueerd. De waterplayground maakt geen 
onderdeel uit van het ruimteprogramma van Convisie en kan alleen worden gerealiseerd indien 
het budget dit toelaat. 
Toeschouwers kunnen via de verdieping naar de tribune, waar men zicht heeft op het diepe bad 
en het instructiebassin. 
In het schetsontwerp zijn de perrons ruim bemeten. In het schetsontwerp is een 6 baans 
wedstrijdbassin opgenomen. Een 8 baans wedstrijdbassin is alleen mogelijk indien het budget dit 
toelaat. Ruime perrons worden wenselijk geacht. In de investeringsraming is hier echter niet mee 
gerekend.  
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4 Energieconcept 

Voor de ijsbaan is uitgegaan van een energieleverend gebouw. In het energieconcept van de 
ijsbaan is uitgegaan van de levering van elektriciteit door zonnepanelen en een WKK. De energie 
van de WKK wordt hierbij geleverd door Rendo / WMD. De WKK wordt gestookt met groen gas. 
De WKK zou worden gesitueerd bij het zwembad, zodat de restwarmte volledig kon worden 
benut door het zwembad.  

In het Haalbaarheidsonderzoek van Convisie zijn geen investeringen opgenomen voor duurzame 
maatregelen. Er is alleen de mogelijkheid van een houtkachel gesuggereerd. 

Door het zwembad en de ijsbaan te combineren kan een zelfde energieconcept worden 
toegepast, met dien verstande dat er geen kabel dient te worden aangelegd tussen zwembad en 
ijsbaan. Daarbij is het de vraag of er nog restwarmte aan de warmteleiding van Rendo wordt 
geleverd of dat deze volledig wordt benut.  

In het nieuwe energieconcept voor de zwembad – ijsbaan combinatie wordt eveneens uitgegaan 
van 1 of 2 WKK’s. Deze leveren elektra ten tijde dat de zonnepanelen te weinig elektriciteit 
leveren en de warmte volledig kan worden benut door het zwembad. 
In de bijlage is het installatie concept en de berekening van het energieverbruik opgenomen. Bij 
de berekening van het energieverbruik is onderscheid gemaakt in het zomer halfjaar en het 
winterhalfjaar, er vanuit gaande dat de ijsbaan in de zomerperiode gesloten is. 

In het financieringsconcept van de ijsbaan zijn de zonnepanelen destijds buiten de investeringen 
gelaten en in de exploitatie opgenomen. In de gecombineerde ontwikkeling is hier eveneens van 
uitgegaan, zodat tot een goede vergelijking kan worden gekomen tussen een separate en een 
gecombineerde ontwikkeling. 
Opgemerkt moet worden dat een goede vergelijking tussen investeringen en exploitatie van de 
afzonderlijke en de gecombineerde ontwikkeling niet goed valt te maken, omdat er voor het 
zwembad geen investeringen voor een energieneutraal gebouw zijn meegenomen. 
Uit de berekening valt alleen op te maken dat er een besparing van circa € 50.000 wordt bereikt 
met de gecombineerde ontwikkeling ten opzichte van separate energieconcepten voor een 
ijsbaan en een zwembad. Echter er was reeds sprake van een geïntegreerd concept met het 
bestaande zwembad, waarbij in dit geval alleen de elektrakabel komt te vervallen ad circa 
€ 100.000. Omdat de WKK tevens een functie heeft als noodstroomvoorziening voor WMD, is de 
vraag of er toch niet een verbinding met de WMD voorziening dient te worden gecreëerd en deze 
besparing kan worden bereikt. 
Het nieuwe energieconcept dient derhalve te worden besproken met Rendo / WMD. 
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5 Investeringen 

Door het zwembad en de ijsbaan in één gebouw te realiseren wordt een besparing op de 
investeringen bereikt ten opzichte van afzonderlijke realisatie. 

Door de combinatie van gebouwen wordt een besparing van circa 1.100 m2 b.v.o. bereikt (zie 
hoofdstuk 2 ruimteprogramma). Hiermee wordt een besparing op de bouwkosten bereikt.  
Door het gebouw in 1 bouwstroom wordt gerealiseerd wordt de bouwtijd veel korter 
(14 maanden in plaats van 12 + 12 = 24 maanden) wat leidt tot een besparing in de 
bouwplaatskosten en uitvoeringskosten. Dit geldt niet alleen voor het gebouw, maar tevens voor 
de infrastructuur. 
Ook wordt er door de combinatie van de horeca, de keuken, receptie/balie en kassa bespaart op 
de inrichtingskosten hiervan. 
Door de besparing op de bouwkosten wordt er tevens bespaart op de bijkomende kosten, de 
plan- en begeleidingskosten en de post onvoorzien (bestekswijzigingen), welke allen percentages 
zijn van de bouwkosten. 
De besparing op de kosten voor de energieconcepten zijn feitelijk niet te bepalen, omdat in de 
investeringsraming voor het zwembad door Convisie hiervoor geen kosten zijn opgenomen. 

Besparing investeringen 

Bouwkosten (1.100 m2 b.v.o.)          € 2.200.000 

Bouwplaats/uitvoeringskosten € 200.000 

Energieconcept p.m. 

Infrastructuur € 50.000 

Keuken/bar, losse inrichting € 175.000 

Bijkomende kosten € 46.000 

Plan- en begeleidingskosten  € 325.000 

Onvoorzien € 120.000 

Totaal € 3.116.000 

In de bijlage zijn de kostenramingen voor de ijsbaan, het zwembad en de combinatie 
opgenomen. 

Bij de kostenramingen is geen rekening gehouden met: 

• Loon- en prijspeilstijgingen ( op dit moment stijgen de bouwkosten aanzienlijk) 

• Sloopkosten Max’s Sportcentrum  

• Bouwrijp maken van de grond inclusief eventuele saneringskosten 

• Kosten gemeentelijke inzet 

• Nieuwe wetgeving (WHVBZ en BHVBZ) 

• Toegangscontrolesysteem 

• Waterglijbaan en speelelementen zwembad 

• Drenkelingensysteem zwembad 

• Duurzame maatregelen zwemwaterzuivering (Cleardrum en UV technology) 
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6 Exploitatie 

Door de beide sportvoorzieningen onder één dak te brengen, kan er één beheerorganisatie voor 
het sportcentrum komen. 
Hiermee ontstaan financiële voordelen met betrekking tot inzet personeel, minder oppervlakte 
b.v.o. te onderhouden en schoonmaken, energieverbruik en beheerskosten (ict, marketing, 
administratie, etc.). 

De exploitatie uit het haalbaarheidsonderzoek van Convisie 2010 zijn berekend voor 2012 en 
geïndexeerd naar 2016 (haalbaarheidsonderzoek ijsbaan) met 5%. 

In de bijlage zijn de deelexploitaties en de gezamenlijke exploitatie opgenomen. 

Het grootste financiële voordeel valt te behalen met de personeelsinzet. Door de 
personeelsbezetting (fte) van de ijsbaan en het zwembad naast elkaar te zetten, kunnen de 
volgende functies worden gecombineerd: 

• Directeur/bedrijfsleider 

• Administratie 

• Onderhoud/machinist 

• Receptie/balie 

• Schoonmaak 

Naar verwachting valt er een besparing van € 140.000 op de personeelslasten te bereiken (3,5 
fte). 

Op de totale exploitatielasten valt naar verwachting een besparing van circa € 300.000 per jaar te 
behalen bij de clustering van beide voorzieningen onder 1 dak.  

Hiermee is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal bezoekers. Mogelijk kan de combinatie van de 
beide sportvoorzieningen tot een stijging van het aantal bezoekers leiden door de toegenomen 
attractiewaarde en de inkomsten hiermee toenemen. 

Personele bezetting fte

IJsbaan

directeur / commercieel manager 1,0 1,0

administratie 0,5 0,5

ijsmeesters / onderhoud 2,0 2,0

receptie / balie = kaartverkoop 3,0 3,0

schoonmaak 4,0 4,0

Zwembad

bedrijfsleiding 1,0 0,0

algemene dienst (excl. horeca) 4,0 2,0

zweminstructie 10,5 10,5

machinist 1,0 0,5

Totaal 27,0 23,5
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Besparingen in de exploitatie

Personeel € 140.000

1 directeur/bedrijfsleider i.p.v. 2

bezettig personeel jaarrond exploitatie

1 receptie balie (kaartverkoop) i.p.v. 2

Onderhoud (minder oppervlakte bvo) € 60.000

groot onderhoud (reservering 1,5% v/d bouwkosten)

klein dagelijks

schoonmaak (materialen)

Energie € 50.000

verbruik (minder oppervlakte bvo)

één energiesysteem

Beheer € 50.000

ict communicatie

marketing

Totaal € 300.000
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7 Resumé 

In de onderstaande tabel zijn de jaarlasten berekend voor de afzonderlijke voorzieningen en de 
gecombineerde voorziening.  
Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een aflossingstermijn van 32 jaar en 
2,5% rente (opgave gemeente Hoogeveen). 
Bij de berekening van de kapitaallasten: 

• Is de bijdrage van € 5.000.000 van de provincie in de ijsbaan van de investeringen 
afgetrokken; 

• Is de bijdrage van de stichting middels het huurbedrag afgetrokken ter waarde van 
€ 8.510.000; 

• Is geen rekening gehouden met financieringsconstructies en subsidies,  

• Een stijging van de bouwkosten. 
Deze gelden zowel voor de afzonderlijke realisatie als de gecombineerde realisatie.  

Doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de ruimtelijke en financiële 
consequenties van een clustering van overdekte ijsbaan met een overdekt zwembad.  

Zoals uit het vlekkenplan valt op te maken, worden er middels de combinatie van beide 
voorzieningen aanzienlijke synergievoordelen bereikt.  

De volgende besparingen kunnen worden bereikt door de clustering van het zwembad en ijsbaan 
en deze in 1 bouwstroom te realiseren: 

1. Besparing op het ruimteprogramma met circa 1.100 m2 b.v.o 
2. Besparing op de investeringen van circa € 3,1 miljoen exclusief btw 
3. Besparing op de exploitatielasten van circa € 300.000 per jaar. 

Een geïntegreerde ontwikkeling valt dan ook aan te bevelen. 

investering exploitatie resultaat exploitatie resultaat kapitaallasten totaal exploitatie

excl. huur stichting incl. huur stichting en kapitaallasten

huidige zwembad € 1.400.000 € 1.400.000 € 200.000 € 1.600.000

ijsbaan* € 17.710.000 € 81.950 € 192.000 € 273.950

zwembad nieuw € 15.967.040 -€ 850.785 € 731.000 € 1.581.785

afzonderli jk i jsbaan / zwembad € 33.677.040 -€ 314.590 -€ 768.090 € 923.000 € 1.691.090

combi nieuw € 30.561.040 -€ 90 -€ 453.590 € 780.000 € 1.233.590

verschil afzonderli jk - combi € 3.116.000 € 314.500 € 314.500 € 143.000 € 457.500
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Hoogeveen

Bentinckspark a/d Vaart

ruimtestaat ruimtestaat o.b.v.

nr omschrijving per per per
eenheid eenheid eenheid kosten per

in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 totaal m2 per m2 totaal

1 ALGEMENE RUIMTEN
entree incl. tochtsluis 20 1 20 28 1 28 14 1 14 34
centrale hal 150 1 150 117 1 117 160 1 160 107
centrale hal verdieping 0 1 0 68 1 68 100 1 100 -32
receptieruimte/kantoor 30 1 30 15 1 15 38 1 38 7
togangscontrole poorten 24 1 24 29 1 29 -5
kluisruimte 10 1 10 10
vergader-/verenigingsruimte 40 1 40 40
toiletten D + H 3 8 24 2 12 24 3 8 24 24
toilet MIVA 7 1 7 4 1 4 4 1 4 7
schaatsshop, slijperij en verhuur 101 1 101 100 1 100 1
werkkast 8 1 8 8 1 8 0
totaal nuttig oppervlak 289 381 477 193
toeslag verkeersruimte 10,0% 29 10,0% 38 10,0% 48
toeslag constructie 8,0% 25 8,0% 34 8,0% 42
totaal bruto vloeroppervlak 343 453 567 228 1.800 409.932

2 KANTOREN
bedrijfsleider 20 1 20 18 1 18 20 1 20 18
teamleiders 15 1 15 15 1 15 0
administratie 30 1 30 43 1 43 30 1 30 43
archief/kopieer/print/kluis 15 1 15 7 1 7 12 1 12 10
pantry 5 1 5 5 1 5 0
toilet incl. voorruimte 6 1 6 6 2 12 -6
serverruimte 6 1 6 6 1 6 0
totaal nuttig oppervlak 86 79 100 65
toeslag verkeersruimte 10,0% 9 10,0% 8 10,0% 10
toeslag constructie 8,0% 8 8,0% 7 8,0% 9
totaal bruto vloeroppervlak 102 94 119 77 1.600 122.720

3 PERSONEEL
personeelsruimte 40 1 40 33 1 33 7
rookruimte 10 1 10 6 1 6 4
toiletten D + H 3 4 12 12
doucher. personeel 8 2 16 16
kleedr. personeel 20 2 40 22 1 22 20 2 40 22
techniek 5 1 5 -5
werkkast 6 1 6 5 1 5 1
totaal nuttig oppervlak 124 22 89 57
toeslag verkeersruimte 10,0% 12 10,0% 2 10,0% 9
toeslag constructie 8,0% 11 8,0% 2 8,0% 8
totaal bruto vloeroppervlak 147 26 106 67 1.800 121.068

4 HORECA
horecaruimte begane grond 200 1 200 151 1 151 310 1 310 41
horecaruimte verdieping 176 1 176 176
horeca uitgiftepunt (koek en zopie) 20 1 20 11 1 11 9
bereidingskeuken 40 1 40 40 1 40 30 1 30 50
satelietkeuken 11 1 11 11
spoelkeuken 30 1 30 12 1 12 18
berging/magazijn/koel/vries 50 1 50 40 1 40 40 1 40 50
werkkast 8 1 8 4 1 4 4
vergader/juryruimte verdieping 58 1 58 58 1 58 0
uitstekend jurydeel 6 1 6 6 0 0 6
stoelenberging 6 1 6 6 1 6 0
toiletruimte verdieping 13 2 26 12 2 24 2
toilet MIVA 4 1 4 4 1 4 0
facilitaire toegang 28 1 28 28
containerruimte 20 1 20 12 1 12 10 1 10 22
totaal nuttig oppervlak 368 558 509 417
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 29 8,0% 45 8,0% 41
totaal bruto vloeroppervlak 397 603 550 450 2.000 900.720

5 ALGEMENE IJSHAL INCL VOORZ.

omloop 400m baan 2245 1 2245 2245 1 2245 0

open kleedruimte 240 1 240 -240

kleedkamers sporters 59 2 118 60 2 120 -2

kleedkamers ijshockey 38 2 76 38 2 76 0

kleedkamers personeel 22 1 22 22

EHBO-ruimte 28 1 28 27 1 27 1

toiletten ijsbaan 9 2 18 10 2 20 -2

MIVA toilet ijsbaan 4 1 4 4 1 4 0

werkkast 8 2 16 4 1 4 12

ijsvloer 400m baan 4761 1 4761 4761 1 4761 0

opslagruimte 100 1 100 100

ijsvloer 30 x 60m 1743 1 1743 1743 1 1743 0

middenterrein (excl. 30 x 60m baan) 4196 1 4196 4196 1 4196 0
totaal nuttig oppervlak 0 13.327 13.436 -109
toeslag verkeersruimte 20,0% 0 20,0% 2.665 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 0 8,0% 1.279 8,0% 1.075
totaal bruto vloeroppervlak 0 17.272 14.511 -118 2000 -235.440

6 ALGEMENE RUIMTEN BASSIN

gemeenschappelijke kleedruimte 30 6 180 30 6 180 0

wisselcabines (standaard) 2 40 80 2 38 76 4

wisselcabines (familie) 6 4 24 -24

kleed/douche/toiletcabines MIVA 12 4 48 12 4 48 0

ruimte garderobekasten 0,5 250 125 0,5 247 124 2

doucheruimten 20 2 40 20 2 40 0

toiletten D + H 3 18 54 8 2 16 38

toilet MIVA 7 2 14 6 1 6 8

make-up-/haardroogruimte 20 1 20 20

EHBO-ruimte 15 1 15 14 1 14 1

opslagruimte rolstoelen 10,0 1 10 10,0 1 10 0

berging algemeen 25 1 25 40 0 0 25

werkkast 8 2 16 4 1 4 12
totaal nuttig oppervlak 627 0 542 86

meegenomen onder techn. ruimte

10-nov-17

vervalt

vervalt

meegenomen bij horeca

vervalt

zwb + ijsbaan

besparingen

kluis meegenomen bij kantoren

kleedruimte bij personeel

meegenomen bij kleedruimte
meegenomen bij kleedruimte

meegnomen in verkeersruimten

zwembad

Convisie april 2010

ijsbaan

2016

zwembad + ijsbaan

vlekkenplan Alynia 2017
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nr omschrijving per per per
eenheid eenheid eenheid kosten per

in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 totaal m2 per m2 totaal

besparingenConvisie april 2010 2016 vlekkenplan Alynia 2017

toeslag verkeersruimte 20,0% 125 20,0% 0 20,0% 108
toeslag constructie 8,0% 60 8,0% 0 8,0% 52
totaal bruto vloeroppervlak 813 0 702 109 2400 262.656

7 WEDSTRIJDZWEMZAAL
bassin (25 x 16m) 400 1 400 400 1 400 0
perron 393 1 393 393 1 393 0
tribune (verdieping) 90 1 90 158 1 158 -68
juryruimte/badmeesterspost 20 1 20 15 1 15 5

berging zwemzaal 30 2 60 20 1 20 40
totaal nuttig oppervlak 963 0 986 -23
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 77 8,0% 0 8,0% 79
totaal bruto vloeroppervlak 1040 0 1.065 -25 2600 -64.584

8 TRAING/UITZWEM/DUIKBAD

bassin (25 x 10m) 250 1 250 0 250 1 250 0

perron 321 1 321 0 321 1 321 0

berging zwemzaal 30 2 60 0 20 1 20 40
totaal nuttig oppervlak 631 0 591 40
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 50 8,0% 0 8,0% 47
totaal bruto vloeroppervlak 681 0 638 43 2600 112.320
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nr omschrijving per per per
eenheid eenheid eenheid kosten per

in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 in m2 aantal totaal m2 totaal m2 per m2 totaal

besparingenConvisie april 2010 2016 vlekkenplan Alynia 2017

9 DOELGROEPEN-/INSTRUCTIEBAD
bassin (15 x 10m) 150 1 150 0 150 1 150 0
perron 193 1 193 0 193 1 193 0
badmeesterspost 10 1 10 0 10
berging zwemzaal 30 2 60 0 20 1 20 40
totaal nuttig oppervlak 413 0 363 50
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 33 8,0% 0 8,0% 29
totaal bruto vloeroppervlak 446 0 392 54 2600 140.400

10 RECREATIEBAD
bassin 200 1 200 0 200 1 200 0
perron 250 1 250 0 250 1 250 0
badmeesterspost 10 1 10 0 10 1 10 0
berging zwemzaal 30 1 30 0 30
totaal nuttig oppervlak 490 0 460 30
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 39 8,0% 0 8,0% 37
totaal bruto vloeroppervlak 529 0 497 32 2600 84.240

11 PEUTERBAD
bassin (peuter) 25 2 50 0 25 2 50 0
perron 100 1 100 0 100
totaal nuttig oppervlak 150 0 50 100
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 12 8,0% 0 8,0% 4
totaal bruto vloeroppervlak 162 0 54 108 2600 280.800

12 TECHNISCHE RUIMTEN

ruimte WKK of cv 20 1 20 20 1 20 0
filterruimte 50 1 50 50 1 50 0
werkplaats + kantoor 40 1 40 14 1 14 40 1 40 14
luchtbehandelingsruimte 250 1 250 0 250 1 250 0
ruimte zoutelectrolyse 30 1 30 0 30 1 30 0
opslag zuur 6 0 0 0 6 1 6 -6
vuilwaterkelder 40 1 40 0 30 1 30 10
bufferkelders 40 4 160 0 30 4 120 40
schoonwaterkelder 40 1 40 0 30 1 30 10
elektrameterruimte 4 1 4 0 4 1 4 0
gasmeterruimte 4 1 4 0 4 1 4 0
toiletruimte 5 1 5 5 1 5 0
expeditie/entree technische dienst 37 1 37 37 1 37 0
werkplaats incl. opstelplaats ijsmachine 246 1 246 246 1 246 0
opslag technische dienst 48 1 48 48 1 48 0
werkkast 5 1 5 5 1 5 0
traforuimte 14 1 14 14 1 14 0
totaal nuttig oppervlak 638 369 939 68
toeslag verkeersruimte 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
toeslag constructie 8,0% 51 8,0% 30 8,0% 75
totaal bruto vloeroppervlak 689 399 1.014 73 2000 146.880

Totaal netto vloeroppervlak 4.779,00 1.409,00 18.542 1083 0

Totaal bruto vloeroppervlak 5.350,64 1.573,78 20.214 1100 2.281.712

meegenomen bij recreatiebad

meegenomen bij wedstrijdzwemzaal

meegenomen bij wedstrijdzwemzaal
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Zwembad Kunstijsbaan Hoogeveen

Varianten onderzoek

Energiekosten berekening

10 november 2017 Ronald Houtsma

eq. gastarief 0,47 €/m3 excl BTW 1 m3 = 31,7 MJ

elektratarief 0,10 €/kWh excl BTW 1 kWh = 3,6 MJ

warmtetarief 15,00 €/GJ excl BTW 1 GJ/€ = 31,7 m3 gas/€

watertarief 1,10 €/GJ excl BTW CO2 elektra = 0,526 kg CO2/kWh

CO2 gas = 1,78 kg CO2/m3

Kunstijsbaan 15.282,00 m2 Bezoekers 160.000

Nieuwbouw

m3 m3/m2 € gaskosten kWh GJ € energiekosten

EPG gebouw elektraverbruik 468.754 1.700 46.875

EPG gebouw energieopwekking -470.000 -1.700 -47.000

bedrijf vriesinstallatie 1.282.901 4.600 128.290

bedrijf waterverbruik 1.600 5 1.760

. . /m2 € gaskosten € energiekosten

Totaal elektrakosten 115 kWh 128.166

Totaal waterkosten 0 m3 1.760

Totaal energiekosten 129.926

Zwembad 5.352,00 m2 1000 m2 Bezoekers 200.000

Nieuwbouw

m3 m3/m2 GJ € gaskosten kWh GJ € energiekosten

EPG gebouw eq. gasverbruik 50.840 9 1.600 24.057

EPG gebouw elektraverbruik 67.032 400 6.703

EPG gebouw energieopwekking -500.000 -1.900 -50.000

bedrijf waterbehandeling 190.000 190 6.200 89.905 420.000 1.500 42.000

bedrijf waterverbruik 6.000 5 6.600

. . /m2 € gaskosten € energiekosten

Totaal gaskosten 45 m3 113.962 113.962

Totaal elektrakosten 91 kWh -1.297

Totaal waterkosten 1 m3 6.600

Totaal energiekosten 119.265

Combinatie 20.634,00 m2 Bezoekers 360.000

Zwembad

Kunstijsbaan

GJ GJ/m2 € warmtekosten kWh GJ € energiekosten

gebouwen groen gasverbruik 12.100 1 181.500

gebouwen elektraverbruik 1.100.000 4.000 110.000

gebouwen energieopwekking -970.000 -3.600 -97.000

gebouwen waterverbruik 7.600 5 8.360

. . /m2 € warmtekosten € energiekosten

Totaal warmtekosten 1 GJ 181.500 181.500

Totaal elektrakosten 53 kWh 13.000

Totaal waterkosten 0 m3 8.360

Totaal energiekosten 202.860

Antea Group Vertrouwelijk 10-11-2017 Pagina 1
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Bijlage 4 Kostenramingen  

Investeringsraming
Ijsbaan prijspeil  

2016

Zwembad 

prijspeil  2010
Combinatie Besparing door 

combinatie

00. GRONDKOSTEN
00.01 Verwerving gemeente gemeente gemeente
00.02 Bouwrijp en infrastructuur (parkeren, ontsluiting) 2.000.000 450.000 2.400.000 50.000
00.03 Sanering gemeente gemeente gemeente

Totaal van 00. 2.000.000 450.000 2.400.000 50.000

10. BOUWKOSTEN
10.01 Bouwkundig 6.700.000 7.550.000 21.050.000
10.02 Installaties 5.000.000 4.000.000
10.03 Vaste inrichting (o.a. boarding) 500.000 624.000 1.124.000
10.04 Energieopwekking (excl. leiding zwembad en zonnepanelen) 1.100.000 1.100.000 0
10.05 Bouwplaatskosten / uitvoeringskosten -200.000 200.000

Totaal van 10. 13.300.000 12.174.000 23.074.000 2.400.000

20. BIJKOMENDE KOSTEN
20.01 Leges (1,8%) 240.000 220.000 420.000 40.000
20.02 Grondonderzoek 10.000 3.000 10.000 3.000
20.03 Milieu onderzoek 10.000 3.000 10.000 3.000
20.04 Aansluitkosten (stelpost) in 10.04 in 10.04 in 10.04
20.05 Overige kosten 127.040 127.040

Totaal van 20. 260.000 353.040 567.040 46.000

30. INRICHTINGSKOSTEN
30.01 Zambonis (2) 250.000 250.000
30.02 Keuken / bar stelpost 100.000 100.000 100.000 100.000
30.03 Boarding (400 m baan en shortrack) in 10. in 10.
30.04 Losse inrichting 200.000 95.000 220.000 75.000

Totaal van 30. 550.000 195.000 570.000 175.000

40. VOORBER./BEGELEIDINGSKOSTEN 7% 930.000 1.245.000 1.850.000 325.000
40.01 Bouwprojectmanagement en bouwbegeleiding incl.
40.02 Bouwtechniek, constructies, installaties incl.
40.03 Begeleidingskosten gemeente incl.
40.04 Contracten, notaris, etc. incl.
40.05 Planuitwerking opdrachtnemer (afhankelijk van contractvorm) incl.

Totaal van 40. 930.000 1.245.000 1.850.000 325.000

50. ONVOORZIEN
50.01 Bestekswijzigingen 670.000 1.550.000 2.100.000 120.000
50.02 Loon- en prijswijzigingen p.m. p.m. p.m.

Totaal van 50. 670.000 1.550.000 2.100.000 120.000

Totaal investeringskosten (excl. BTW) 17.710.000 15.967.040 30.561.040 3.116.000

Totaal investeringskosten (incl. BTW) 21.429.000 19.320.000 36.979.000 3.770.000

Prijspeil  januari 2017

2.200.000



Combinatie zwembad ijsbaan Hoogeveen 
VERTROUWELIJK 
projectnummer 0415103.00 
15 december 2017 revisie 02 
Gemeente Hoogeveen 

Bijlage 5 Exploitatie  



Combinatie zwembad ijsbaan Hoogeveen 
VERTROUWELIJK 
projectnummer 0415103.00 
15 december 2017 revisie 02 
Gemeente Hoogeveen 

Bijlage 5 Exploitatie  

Exploitatie IJsbaan Hoogeveen
Exploitatie BV

Bezoekersaantal:

Recreatief volwassenen (65%) 80.600 124.000

losse kaarten (40%) 32.240

10-ritten kaarten (40%) 32.240

abonnementen (20%) 16.120

Recreatief jeugd (35%) 43.400

losse kaarten (40%) 17.360

10-ritten kaarten (40%) 17.360

abonnementen (20%) 8.680

Verenigingsschaatsen 30.000

Schoolschaatsen 6.000

Bedrijfsschaatsen 3.000

Totaal 163.000

Tarieven:

Recreatief volwassenen € 7,50

Recreatief jeugd € 4,50

10 rittenkaart jeugd € 40,00

10 rittenkaart volwassenen € 55,00

Recreatief abonnement volwassenen gem. per keer € 4,50

Recreatief abonnement jeugd gem. per keer € 3,50

Schoolschaatsen € 4,00

Bedrijfsschaatsen € 8,00

Verenigingsschaatsen € 3,50

Verenigingsuur € 500
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Opbrengsten:

Entree € 717.600

recreatief volwassenen losse kaart € 241.800

recreatief jeugd losse kaart € 78.120

recreatief volwassenen 10 rittenkaart € 177.320

recreatief jeugd 10 rittenkaart € 69.440

recreatief abonnement volwassenen € 72.540

recreatief abonnement jeugd € 30.380

schoolschaatsen € 24.000

bedrijfsschaatsen € 24.000

Verhuur baan € 250.000

verenigingen 400 m baan € 150.000

wedstrijden € 25.000

verenigingen 30/60 baan € 75.000

Omzet Horeca ijsbaan (€ 2,00 per bezoeker) € 326.000

Omzet schaatswinkel, schaatsverhuur, sli jperij  (€ 1,00 pb) € 163.000

Evenementen buiten seizoen € 25.000

Activiteiten en evenementen € 50.000

Sponsoring € 50.000

Totaal opbrengsten € 1.581.600

Lasten:

Personeel € 560.000

baan € 400.000

horeca € 96.000

winkel € 64.000

Onderhoud € 50.000

klein dagelijks € 30.000

schoonmaak (materialen) € 20.000

Energie € 25.000

exploitatie zonnepanelen € 75.000

businesscase energieconcept WKK (Rendo/WMD) -€ 50.000

Beheer € 90.000

ict communicatie € 25.000

marketing € 15.000

verzekering en beveiliging € 10.000

belastingen en heffingen € 30.000

adviesdiensten, keuringen € 10.000

Inkoop € 191.150

horeca (35% van de omzet) € 114.100

winkel (35% van de omzet) € 57.050

inventaris € 20.000

Subtotaal lasten € 916.150

Huur baan stichting € 583.500

reservering onderhoud € 130.000

aflossing lening € 162.500

rente € 65.000

beheer- en bestuurskosten € 25.000

obligatiefonds(gem. jaarlijkse rente + aflossing) € 181.000

vergoeding Rendo/WMD kabel (energieleiding) € 20.000

Totaal lasten € 1.499.650

Resultaat: € 81.950
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Exploitatie zwembad Hoogeveen

Cijfers op basis van Convisie rapport 10 mei 2010

Bezoekersaantal: 2012 2017

Recreatiezwemmen 90.000 90.000

Doelgroepzwemmen 13.000 13.000

Instructiezwemmen 32.000 32.000

Schoolzwemmen 32.000 32.000

Verenigingszwemmen 36.000 36.000

Totaal 203.000 203.000

Tarieven: 2012 2017

Recreatief zwemmen/banen zwemmen € 2,65 € 2,80

Doelgroepzwemmen € 4,00 € 4,70

Leszwemmen € 4,60 € 4,70

Opbrengsten: 2012 2017

Leszwemmen € 147.200 € 150.400

Doelgroepzwemmen € 52.000 € 61.100

Recreatief zwemmen € 238.500 € 252.000

Verenigingszwemmen € 50.000 € 50.000

Schoolzwemmen € 65.000 € 65.000

Horeca € 243.600 € 243.600

Overig € 20.000 € 20.000

Totaal € 816.300 € 842.100

Lasten: 2012 2017 (+5%)

Personeel € 740.000 € 777.000

Warmte € 86.800 € 91.140

Electra € 44.100 € 46.305

Exploitatie zonnepanelen en verduurzaming € 155.000

Water € 17.200 € 18.060

Dagelijks onderhoud € 57.700 € 60.870

Groot onderhoud € 173.200 € 182.610

Overige kosten € 190.000 € 199.500

Inkoop horeca (= netto omzet) € 81.200 € 81.200

Personeel horeca € 81.200 € 81.200

Totaal € 1.471.400 € 1.692.885

Resultaat: -€ 655.100 -€ 850.785
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Exploitatie ijsbaan - zwembad Hoogeveen

Bezoekersaantal: 2 gebouwen 1 gebouw

IJsbaan 163.000 163.000

Zwembad 203.000 203.000

Totaal 366.000 366.000

Opbrengsten: 2 gebouwen 1 gebouw

IJsbaan

Entree € 717.600 € 717.600

Verhuur baan € 250.000 € 250.000

Omzet schaatswinkel, schaatsverhuur, sl i jperij € 163.000 € 163.000

Evenementen buiten seizoen € 25.000 € 25.000

Activiteiten en evenementen € 50.000 € 50.000

Sponsoring € 50.000 € 50.000

Zwembad

Leszwemmen € 150.400 € 150.400

Doelgroepzwemmen € 61.100 € 61.100

Recreatief zwemmen € 252.000 € 252.000

Verenigingszwemmen € 50.000 € 50.000

Schoolzwemmen € 65.000 € 65.000

Overig € 20.000 € 20.000

Horeca

Omzet Horeca i jsbaan (€ 2,00 per bezoeker) € 326.000 € 326.000

Omzet Horeca zwembad (€ 1,20 per bezoeker) € 243.600 € 243.600

Totaal € 2.423.700 € 2.423.700

Lasten: 2 gebouwen 1 gebouw

Personeel

zwembad € 777.000 € 637.000

baan € 400.000 € 400.000

horeca € 200.000 € 200.000

winkel € 64.000 € 64.000

Onderhoud

groot onderhoud (reservering 1,5% v/d bouwkosten) € 382.110 € 346.110

klein dagelijks/contractonderhoud (0,5% van de bouwkosten) € 127.370 € 115.370

schoonmaak (materialen) € 20.000 € 18.000

Energie

warmte / electra € 250.000 € 200.000

water € 18.060 € 18.060

exploitatie zonnepanelen € 150.000 € 125.000

businesscase energieconcept WKK (Rendo/WMD) p.m. p.m.

Beheer

ict communicatie € 25.000 € 25.000

marketing € 15.000 € 15.000

verzekering en beveiliging € 10.000 € 10.000

belastingen en heffingen € 30.000 € 30.000

adviesdiensten, keuringen € 10.000 € 10.000

Overig € 199.500 € 150.000

Inkoop

horeca (35% van de omzet) € 17.500 € 17.500

winkel (35% van de omzet) € 22.750 € 22.750

inventaris € 20.000 € 20.000

Totaal € 2.738.290 € 2.423.790

Resultaat: -€ 314.590 -€ 90

Huur stichting ter dekking restant investeringen € 453.500 € 453.500

minus groote onderhoudsreservering ad € 130.000

Resultaat (incl. huur stichting) -€ 768.090 -€ 453.590
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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Investeringen 
 
Door de Anteagroup is inzichtelijk gemaakt wat de totale investeringskosten zijn voor de realisatie van 
de kunstijsbaan met zwembad (zie bijlage advies Anteagroup 15‐12‐2017). Ten opzichte van het apart 
bouwen van een kunstijsbaan met zwembad is becijferd dat de realisatie qua investering € 3 mln. 
goedkoper is. De totale investering bedraagt ruim € 30,51 mln. (excl. BTW). Hierin zijn de grondkosten 
van € 1 mln. en planschade ter hoogte van € 150.000 niet opgenomen.  
 

Investering                

(bedragen x € 1 miljoen) IJsbaan Zwembad

IJsbaan‐zwembad 

apart bouwen

IJsbaan‐zwembad 

samen bouwen

Dekking:

Rendo & WMD 1,20                 1,20                         1,20                         

Gemeente 4,15                 16,00               24,15                       20,15                       

Obligatiefonds 4,51                 4,51                         5,51                         

Projectontw. 4,00                 ‐                           ‐                           

Provincie 5,00                 5,00                         5,00                         

Totaal 18,86              16,00               34,86                       31,86                         
 
Het gemeentelijk aandeel van de investering wordt als volgt ingezet over de jaren: 
2018:    €     500.000 
2019:  €  19.650.000 
Totaal:  €  20.150.000 
 
Bovengenoemde opzet laat zien dat de investeringskosten voor de kunstijsbaan Hoogeveen niet zijn 
gewijzigd ten opzichte van het raadsbesluit zoals genomen op 31 maart 2017. Op basis van dit besluit is 
voor de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 4,15 mln. een reservering in de begroting 2018‐2021  
opgenomen van € 2 mln. Van de € 4,15 mln. is € 1 mln. aan grondkosten opgenomen. Dit zijn “fictieve” 
(aangezien er geen boekwaarde op zit)  grondkosten omdat de ijsbaan op grond van de gemeente komt 
te staan. In de begroting is voor de kunstijsbaan dus werkelijk 1,15 mln. nog niet opgenomen. Daarnaast 
moet de investering van het nieuwe zwembad ook nog verwerkt worden.  
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Exploitatie 
 
Huidig zwembad 
Het huidige zwembad De Dolfijn is als volgt in de gemeentelijke begroting opgenomen, cijfers 2017: 

 Totale baten: € 534.554 

 Totale lasten: € 1.500.283 

 Saldo: € ‐965.729 
 

Van de bovengenoemde kosten wordt circa € 200.000 besteed aan rente en afschrijving (kapitaallasten). 
Deze kapitaallasten zijn relatief laag vanwege de ouderdom van het zwembad.  
 
Interne doorbelasting  
Met ingang van 2017 is de interne doorbelasting aan het zwembad is gewijzigd. Voor 2017 is de interne 
doorbelasting  begroot op € 864.462. In de jaren voor 2017 was de interne doorbelasting aanzienlijk 
hoger, namelijk circa € 1,3 mln. Deze overheadkosten  zijn anno 2017 op een andere plek (taakveld 
overhead  040) geboekt in de gemeentelijke begroting.  
 
Realisatie huidig zwembad 2017 
We begroten jaarlijks een tekort op het zwembad van € 965.729 (2017). Voor 2017 zijn de werkelijke 
kosten € 1.272.203. Derhalve een overschrijding in 2017 van € 306.474. 
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele kosten ten opzichte van de begroting.  
 
Nieuw zwembad  
Door Anteagroup is een berekening voor de exploitatie gemaakt voor een nieuw standalone zwembad. 
Het exploitatieresultaat voor een nieuw zwembad is jaarlijks circa € 850.000 negatief exclusief de 
kapitaallasten. Benadrukt wordt dat de exploitaties van een nieuw en oud zwembad niet 1 op 1 
vergelijkbaar zijn. De opzet van een nieuw zwembad is heel anders is dan het huidige zwembad de 
Dolfijn. Zo is het ruimtelijke programma anders ingericht en worden er bij een nieuw zwembad ook veel 
meer bezoekers verwacht. Ook is het een vergelijking tussen een nieuw zwembad en modern 
(duurzamer/energiezuiniger) zwembad en een veroudert zwembad aan het einde van haar levensduur. 
 
Combinatie zwembad‐ijsbaan 
Door Anteagroup is ook een opzet voor de exploitatie gemaakt aan de hand van het gemaakte 
vlekkenplan(schetsontwerp) voor een gecombineerd gebouw van de ijsbaan met een zwembad. Door de 
combinatie in de bouw ontstaat er ook synergie in de exploitatie. Dit onder andere ten aanzien van 
energie en inzet personeel. Het verwachtte exploitatieresultaat voor de ijsbaan en zwembad 
gezamenlijk komt jaarlijks uit op een tekort van circa € 450.000 ten opzichte van een standalone 
zwembad met een tekort van € 850.000.  
 
Bij de opzet van de nieuwe exploitatie wordt kanttekening gemaakt dat er nog geen keuzes zijn gemaakt 
waar de exploitatie is ondergebracht. De exploitatie van het huidige zwembad wordt door de gemeente 
gedaan. Bij een nieuw zwembad‐ijsbaan is de verwachting dat de exploitatie door derden wordt gedaan. 
Dit moet in de realisatiefase nog verder uitgewerkt worden inclusief hoe om te gaan met het personeel 
van het huidige zwembad.  
 



 

PAGINA 3 VAN 5 
 
 

Kapitaallasten nieuw zwembad 
Voor een nieuw zwembad gaan we uit van een investering van € 16 mln. Het gemiddelde van de 
kapitaallasten voor de eerste vier jaar komt uit op circa € 0,96 miljoen, voor jaar één circa € 0,98 
miljoen. In de loop van de tijd nemen de jaarlijkse kapitaallasten af. Dit op basis van een investering van 
€ 16 mln. in het zwembad verdeeld in drie componenten (gebouw, installaties en inrichting). 
 
Herontwikkeling zwembadlocatie 
Met de realisatie van het nieuwe zwembad tegelijkertijd met de kunstijsbaan zal het huidige zwembad 
met ingang van 2021 niet meer in gebruik zijn. Op de locatie bestaat de mogelijkheid voor 
herontwikkeling met woningbouw. Voor de financiële consequenties is aan de hand van de ingeschatte 
kosten en opbrengsten van herontwikkeling het verwachte resultaat bepaald. 
 
De boekwaarde van het zwembad is per 31‐12‐2020 bepaald op bijna € 1,2 mln. De kosten voor 
herontwikkeling van de locatie, inclusief een inschatting voor sloop (asbest), woonrijp maken, kabels & 
leidingen en planschade, zijn geraamd op circa € 2,2 mln.  
 
Gerekend is met een gemiddelde opbrengstprijs van € 190,‐ per m2 uitgeefbaar. Bij een uitgeefbaar 
oppervlak van 6.550 m2 zijn de opbrengsten dan te bepalen op circa € 1.245.000,‐.  
Op basis van het bovenstaande is de contante waarde van de ontwikkeling per 1 januari 2018 bepaald 
op € 980.000,‐ negatief. Om dit tekort van € 980.000,‐ in 2021 af te kunnen dekken dient nu bij 
besluitvorming in 2018 € 1 miljoen bestemd te worden in een te vormen reserve. Hiermee kan op basis 
van de nu gehanteerde uitgangspunten in 2021 het tekort afgedekt worden. 
 
Aankoop Maxx Sports 
In 2017 en 2018 zijn de locaties van de Terp en Maxx Sports & Events strategisch aangekocht vanwege 
de ontwikkeling van de ijsbaan‐zwembad. De financiële consequenties van deze aankoop zijn inmiddels 
in de begroting opgenomen. Uiteindelijk zal op basis van het definitieve ontwerp van de kunstijsbaan‐
zwembad en stedenbouwkundige inpassing bekeken moeten worden hoe deze locaties ingepast 
worden. Op dat moment zal er ook herijking gemaakt moeten worden op de boekwaarden en een 
eventuele afwaardering hiervan.  
 
Samenvattend 
Het huidige zwembad kost de gemeente Hoogeveen jaarlijks € 965.729 (o.b.v. de begroting 2017). Het 
werkelijke resultaat van 2017 bedraagt circa € 3 ton nadelig.  
Het exploitatieresultaat van een ijsbaan in combinatie zwembad bedraagt jaarlijks € 453.590 negatief 
exclusief kapitaallasten.  
De kapitaallasten voor de investering van € 16 mln. zwembad bedragen € 1 miljoen vanaf 2021. 
 
 
 Huidig zwembad Ijsbaan 

standalone 
Zwembad 

standalone 
Kunstijsbaan-

zwembad 
 Begroting Werkelijk   Begroting 
Exploitatie € -765.729 € -1.072.203 - € -850.000 € -450.000 
Kapitaallasten € 200.000    € 200.000 - € 960.000 € 1.063.104 
Totaal € -965.729 € -1.272.203 € 81.950 € -1.810.000 € -1.513.104 
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Naast de investering in het nieuwe zwembad moeten de financiële consequenties van het raadsbesluit 
van 31 maart 2017 voor de investering van de kunstijsbaan nog gedeeltelijk verwerkt worden in de 
begroting. Van de in totaal € 3,15 mln. aan gemeentelijke investeringsbijdrage is er reeds € 2 mln. 
gereserveerd en € 1,15 mln. nog niet opgenomen.  
 
Risico’s  
 

 BTW 
Het kabinet heeft aangekondigd dat de btw‐sportvrijstelling met ingang van 2019 zal worden 
gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft o.a. gevolgen voor de aftrek van btw bij 
sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld gemeenten, 
beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Bij de wijziging van de 
sportvrijstelling komt een overgangsregeling voor bestaande situaties zodat geen herzienings‐
btw hoeft te worden terugbetaald. De inhoud en de reikwijdte van deze overgangsregeling is 
nog niet bekend. Tevens komt er een compensatieregeling voor gemeenten en 
sportverenigingen, waarschijnlijk gebaseerd op concrete investeringen. De inhoud en de 
reikwijdte van deze compensatieregeling is ook nog niet bekend.  

 

 Personeel & Exploitatie 
Het huidige zwembad wordt volledig geëxploiteerd door de gemeente. De nieuwe kunstijsbaan‐
zwembad wordt één totale voorziening. Het exploiteren van kunstijsbanen is geen corebusiness 
van de gemeente en het is daarom niet te verwachten dat de exploitatie door de gemeente zal 
worden gedaan. Over de opzet van de exploitatie bestaan verschillende vormen waarover nog 
een keuze moet worden gemaakt. De uitwerking en keuzes worden gemaakt in het 
voorbereiding op de realisatie. Daarin wordt ook meegenomen hoe om te gaan met het 
personeel van het huidige zwembad.  

 

 Bouwkosten 
De investeringen zijn bepaald op het prijspeil 2017. De ontwikkelingen in de bouw en daarmee 
ook de bouwkosten volgen elkaar op dit moment in snel tempo op. Op het moment dat er een 
definitief programma van eisen en definitief ontwerp is gemaakt voor de combinatie ijsbaan‐
zwembad worden de werkelijk te verwachten kosten gecalculeerd. Uiteindelijk wordt op basis 
van de aanbesteding duidelijk wat de werkelijke kosten zijn.  

 
Consequenties gemeentelijke financien 
 
Sluitende meerjarenbegroting 
De investering in de kunstijsbaan/zwembad past binnen de beschikbare ruimte in de 
meerjarenbegroting. Echter, door de lasten van de investering is er nagenoeg volledig beslag gelegd op 
het positieve begrotingssaldo vanaf 2021.  
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(+ is voordeel en ‐ is nadeel) 2018 2019 2020 2021

Saldo MJB 2018  237.821  526.526  ‐7.444       504.898   

Vrijval exploitatielasten en 

kapitaallasten huidige zwembad 965.729    965.729   

Rente Kunstijsbaan/zwembad ‐10.000 ‐383.000 ‐383.000

Afschrijving Kunstijsbaan/zwembad ‐680.104

Dekking reserve (2 miljoen) 62.500   

Exploitatie Kunstijsbaan/zwembad ‐453.590  ‐453.590 

Saldo MJB na investering  237.821  516.526  121.695    16.433       
 
Netto Schuldquote 
De norm voor het volgens de formule berekende netto schuldquote is door de raad op 80% gesteld. Dat 
wil zeggen dat de netto schuld conform definitie van de VNG maximaal 80% van de inkomsten in enig 
jaar mag bedragen. In het erratum van de programmabegroting 2018 loopt het percentage in op 2019 
naar 82%, om vervolgens in 2021 te dalen tot 78%. 
 
Door de extra investering neemt de netto schuld toe, waardoor de netto schuldquote wordt verhoogd 
met 12% naar 94% in 2019, om vervolgens in 2021 te dalen tot 90%. 
 

Jaar

Lang 

lopende 

schuld 

Netto 

schuld

Exploitatie 

inkomsten 

(excl.reserves)

Percentage netto 

schuld als aandeel 

exploitatie

2016 113,7          117,7 165,0 71%

2017 105,9          126,2 165,0 76%

2018 119,6          131,0 165,2 79%

2019 128,4          140,6 163,0 94%

2020 131,7          144,2 165,0 91%

2021 134,8          148,5 163,8 90%  
 
De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteit is een maatstaf om aan te geven in hoeverre een organisatie in staat is om aan haar 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat weergeeft welk deel van het 
gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. De norm is door de raad op minimaal 18% 
gezet.  
 
Door de extra investering neemt de activa toe, waardoor de Solvabiliteit (verhouding Eigen vermogen / 
Activa)  afneemt naar 15% vanaf 2019. 
 
 
 
 



Conform besloten 
Gemeente Raad 1 2 JUL 2018 
Hoogeveen ~ 
Voorstel voor gemeenteraad Hoogeveen 

'----- - -- - - -- ----------- --- ----- - - 
Onderwerp 

Kunstijsbaan-zwembad 

Wij willen 

Een kunstijsbaan met nieuw zwembad in één gebouw realiseren. 

Wij besluiten 

1. De bouw van de kunstijsbaan te combineren met een nieuw zwembad. 

2. Aanvullend voor het zwembad een investeringskrediet van€ 15,65 mln. beschikbaar 
te stellen waardoor het totale gemeentelijke investeringskrediet voor de kunstijsbaan 
zwembad 19,15 mln. bedraagt. 

3. De 5e wijziging op de programmabegroting 2018-2021 vast te stellen voor het 
opnemen van de kapitaal- en exploitatielasten voor de ontwikkeling van de 
kunstijsbaan-zwembad. 

4. Opdracht te geven aan het college om het inhoudelijke plan voor het zwembad uit te 
werken in overleg met gebruikers en stakeholders. 

5. Voor de herontwikkeling van de huidige zwembadlocatie€ 1 mln. te bestemmen in 
een te vormen bestemmingsreserve ter dekking van het verwachte tekort op deze 
herontwikkeling en dit te dekken uit de algemene reserve. 

6. Voor de investeringen in de kunstijsbaan-zwembad af te wijken van de 
uitgangspunten zoals vastgelegd in het financieel kader. 

Want 

1.1. Uitgangspunten Bentinckspark 

Een herontwikkeling van kunstijsbaan en zwembad sluit volledig aan bij de 
uitgangspunten Bentinckspark en de ambities van Hoogeveen: 
• Bovenregionale uitstraling; sport & onderwijs 
• Kwalitatief hoogwaardige inrichting en voorzieningen 
• Moderne en toekomstbestendige sportvoorzieningen 
• Het realiseren van een grote dagattractie 

1.2. Synergievoorde/en in bouw 

Functies als horeca, entree en technische ruimten kunnen gecombineerd worden 
waardoor er circa 1100 vierkante meter is te besparen op het programma van eisen. 
Dit levert een voordeel op van circa€ 3 miljoen in bouwkosten. 
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1.3. Duurzame exploitatie 

Een gecombineerd gebouw van kunstijsbaan-zwembad heeft ook voordelen op de 

exploitatie: energie is uit te wisselen en personeel kan efficiënter ingezet worden. 

1.4. Vervanging huidige zwembad 

Het huidige zwembad staat voor 2022 gepland op de reservelijst van de investeringen 

om vervangen te worden. Het huidige zwembad is qua mogelijkheden in het gebruik 

sterk verouderd en technisch gezien afgeschreven. Het later, en daarmee standalone, 

realiseren van een nieuw zwembad is een gemiste kans op zowel exploitatie alsmede het 

realiseren van één grote sportvoorziening met bovenregionale uitstraling. 

2.1. Positief besluit kunstijsbaan 

In een door de gemeenteraad aangenomen motie op 26 maart 2015 is het college van 

B&W opgeroepen om al het mogelijk te doen om de kunstijsbaan te realiseren. Door de 

gemeenteraad is op 31 maart 2017 een besluit genomen over het beschikbaar stellen 

van de financien en randvoorwaarden voor het realiseren van de kunstijsbaan. 

2.2. Investering zwembad niet begroot 

De investeringskosten voor een zwembad, vergelijkbaar als het huidige zwembad de 

Dolfijn, worden geraamd op€ 16 mln. In deze investeringskosten zijn de 

voorbereidingskosten inbegrepen. Om een eerste start te maken in de uitwerking van het 

plan van de kunstijsbaan met een nieuw zwembad heeft de gemeenteraad op 17 mei jl. 

€ 350.000 beschikbaar gesteld. Voor de realisatie van een nieuw zwembad is er nog een 

aanvullende investering benodigd van € 15,65 mln. die nog niet in programmabegroting 

is opgenomen. 

2.3. Financieel kader voor zwembad 

De investering voor de combinatie ijsbaan-zwembad is het financiële waarbinnen het 

project gerealiseerd moet worden. 

3.1. Kapitaallasten niet begroot 

In de begroting zijn geen middelen opgenomen om de jaarlijkse lasten van de investering 

zoals genoemd onder 2.2. te financieren. Deze jaarlijkse kapitaallasten bestaan uit rente 

en aflossing. 

4.1. Definitief programma van eisen 

Voor de kunstijsbaan is er in een eerder stadium al een uitwerking gemaakt van het plan 

inclusief programma van eisen. Voor het zwembad is er nog geen definitieve uitwerking 

gemaakt van het programma van eisen zoals onder andere het aantal en type 

zwembassins. 

4.2. Zorgvuldig proces toekomstige gebruikers 

Het uitwerken van diverse varianten voor het nieuwe zwembad is op hoofdlijnen bepaald. 

Ten opzichte van een vergelijkbaar zwembad als de Dolfijn, investeringskosten € 16 

mln., is op basis van kengetallen door Anteagroup becijferd dat een groter wedstrijdbad 

van 25 meter met 8 banen€ 0,5 mln. extra kost en een 50 meter bad€ 1,5 mln. extra. 

De exploitatie is voor deze varianten respectievelijk€ 110.000 en € 223.000 nadeliger. 

Door de toekomstige gebruikers en zwembond KNZB is aangegeven dat een andere opzet 

van o.a. een 50 meter bad, niet per definitie duurder is, dit wordt in overleg met deze 

partijen nader onderzocht. 

Door de toekomstige gebruikers is meer tijd en afstemming gevraagd. Met meer tijd en 

een zorgvuldig proces met gebruikers is het toekomstige programma aan 

zwemactiviteiten te bepalen, hierbij wordt expertise van de zwembond ook ingezet, en 

wordt duidelijk welke variant voor het zwembad in Hoogeveen het meest wenselijk is en 

wat hiervan de kosten in investeringen en exploitatie zijn. 

4.3. Voortgang in de ontwikkeling 

Om voor de realisatie van de kunstijsbaan-zwembad de benodigde financien beschikbaar 

te stellen en de opdracht aan het college te geven voor de verdere uitwerking ontstaat er 
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zekerheid over de realisatie van dit project. Hierdoor kunnen alle voorbereidingen 

voortgezet worden om de kunstijsbaan-zwembad zo snel mogelijk te realiseren. Onder 

andere zekerheid over de financiële middelen is een vereiste voor de ruimtelijke 

procedure. 

5.1 Boekwaarde, sloop & woonrijp maken 

Door de realisatie van het nieuwe zwembad komt de locatie van het huidige zwembad 
vrij. De locatie is het meest geschikt voor herontwikkeling tot woningbouw. Om de locatie 
geschikt te maken voor woningbouw moet het oude zwembad gesloopt worden en het 
gebied woonrijp worden gemaakt. Daarnaast is er bij sloop geen onderpand meer voor 
de resterende boekwaarde. Daarom moet voor deze boekwaarde een voorziening 
getroffen worden. 

6.1 Netto Schuldquote 

De norm voor het volgens de formule berekende netto schuldquote is door de 
gemeenteraad op 80% gesteld. Dat wil zeggen dat de netto schuld conform definitie van 
de VNG maximaal 80% van de inkomsten in enig jaar mag bedragen. In het erratum van 
de programmabegroting 2018 loopt het percentage in op 2019 naar 82%, om vervolgens 
in 2021 te dalen tot 78%. 
Door de extra investering neemt de netto schuld toe, waardoor de netto schuldquote 
toeneemt met 12% naar 94% in 2019, om vervolgens te dalen naar 91 % in 2021. Het 
afwijken van de financiële kaders is een beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad. 

6.2 De solvabiliteitsratio 

De solvabiliteit is een maatstaf om aan te geven in hoeverre een organisatie in staat is 
om aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat 
weergeeft welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. 
De norm is door de raad op minimaal 18% gezet. Door de extra investering neemt de 
activa toe, waardoor de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / activa) afneemt naar 
15% vanaf 2019. Het afwijken van de financiële kaders is een beslissingsbevoegdheid 
van de gemeenteraad. 

Maar 

BTW 
Het kabinet heeft aangekondigd dat de btw-sportvrijstelling met ingang van 2019 zal 
worden gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft o.a. gevolgen voor de aftrek 
van btw bij sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld 
gemeenten, beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Bij de 
wijziging van de sportvrijstelling komt een overgangsregeling voor bestaande situaties 
zodat geen herzienings-btw hoeft te worden terugbetaald. De inhoud en de reikwijdte 
van deze overgangsregeling is nog niet bekend. Tevens komt er een compensatieregeling 
voor gemeenten en sportverenigingen, waarschijnlijk gebaseerd op concrete 
investeringen. De inhoud en de reikwijdte van deze compensatieregeling is nog niet 
bekend. Of dit tot extra kosten leidt is op dit moment nog niet in te schatten. 

Exploitatie & Personeel 

Het huidige zwembad wordt volledig geëxploiteerd door de gemeente. De nieuwe 
kunstijsbaan-zwembad wordt één totale voorziening. Het exploiteren van een 
kunstijsbaan is geen standaardactiviteit van de gemeente en het is daarom mogelijk dat 
de exploitatie van de nieuwe kunstijsbaan-zwembad niet door de gemeente zal worden 
gedaan. Over de opzet van de exploitatie bestaan verschillende vormen waarover nog 
een keuze moet worden gemaakt. De uitwerking en keuzes worden gemaakt in 
voorbereiding op de realisatie. Daarin wordt ook meegenomen hoe om te gaan met het 
personeel van het huidige zwembad. Of dit tot extra kosten leidt is op dit moment nog 
niet in te schatten. De voorwaarde is een zorgvuldig proces met personeel en onder 
andere de Ondernemingsraad. 
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Bouwkosten 

De investeringen zijn bepaald op het prijspeil 2017. De ontwikkelingen in de bouw en 

daarmee ook de bouwkosten volgen elkaar op dit moment in snel tempo op. Op het 

moment dat er een definitief programma van eisen en definitief ontwerp is gemaakt voor 

de combinatie ijsbaan-zwembad worden de werkelijk te verwachten kosten gecalculeerd. 

De combinatie zwembad-ijsbaan moet gerealiseerd worden binnen het kader van de 

beschikbaar gestelde investeringen. Mocht de wenselijke variant voor het zwembad toch 

meer geld kosten dan wordt op dat moment een heroverweging gemaakt over het wel of 

niet beschikbaar stellen van een extra investering. Uiteindelijk wordt op basis van de 

aanbesteding duidelijk wat de werkelijke kosten zijn. 

Bouwtijd 

De bouwsector staat momenteel onder druk. Het aantal inschrijvingen op projecten is 

momenteel relatief laag. Daarnaast ontstaan er momenteel meer vertragingen in de 

bouw door tekorten in materialen en personeel. De kunstijsbaan-zwembad is een 

prestigieus project waarvan verwacht wordt dat er in de bouwsector voldoende animo is. 

Echter, er is geen garantie op de doorlooptijden en daarmee ook een oplevering eind 

2019. Wanneer de realisatie vertraging zal oplopen dan wordt op dat moment bekeken 

wat hiervan de consequenties zijn en hoe hiermee wordt omgegaan. In dat kader zal er 

ook afstemming plaatsvinden met de provincie in verband met het uitgangspunt van de 

verstrekte subsidie van€ 5 mln. om de kunstijsbaan eind 2019 in gebruik te nemen. 

Afwaardering Vos van Steenwijk/aan 89, Terpweg 1 

In 2017 en 2018 zijn de locaties van de Terp (Vos van Steenwijklaan 89) en Maxx Sports 

& Events (Terpweg 1) strategisch aangekocht vanwege de ontwikkeling van de ijsbaan 

zwembad. De financiële consequenties van deze aankoop zijn inmiddels in de begroting 

opgenomen. Uiteindelijk zal op basis van het definitieve ontwerp van de kunstijsbaan 

zwembad en stedenbouwkundige inpassing bekeken moeten worden hoe deze locaties 

ingepast worden. Op dat moment zal er ook herijking gemaakt moeten worden op de 

boekwaarden en een eventuele afwaardering hiervan. 

Achtergrond 

Kunstijsbaan 
Op 31 maart 2017 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen om de 

kunstijsbaan in Hoogeveen te realiseren: 

1. Garant te staan voor de financiering voor de realisatie van de kunstijsbaan ter hoogte 

van€ 9.710.000. 

2. Voor de realisatie van de kunstijsbaan in Hoogeveen de volgende bijdragen 

beschikbaar testellen en deze investeringen op te nemen in de investeringsbegroting 

2018-2021: 

a) een eenmalige investering bij te dragen van maximaal€ 1 miljoen; 

b) de benodigde gemeentegrond kosteloos beschikbaar te stellen en de vereiste 

infrastructurele aanpassingen te realiseren; 

c) de kosten ter hoogte van€ 150.000 voor planschade te financieren; 

d) zo nodig een opstartsubsidie te verstrekken als bijdrage in de exploitatie. Dit voor 

maximaal jaar, ter hoogte van maximaal€ 45.000 euro per jaar. 

Op basis van het plan voor de kunstijsbaan Hoogeveen en het voldoen aan de financiële 

garanties, hebben Provinciale Staten op 12 juli 2017 een positief besluit genomen om 

aan Hoogeveen€ 5 mln. subsidie toe te wijzen. 

Combinatie kunstijsbaan-zwembad 
Na de toewijzing van de Provinciale subsidie is er gekeken hoe het plan voor de 

kunstijsbaan in Hoogeveen zo optimaal mogelijk is te realiseren. Hiervoor is er een 

gebiedsvisie opgesteld voor het Bentinckspark-Noord. Eén van de belangrijkste 

conclusies uit deze gebiedsvisie is dat de realisatie van de kunstijsbaan met zwembad 

volledig aansluit bij de uitgangspunten van het Bentinckspark en de ambities van 
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Hoogeveen als het gaat om het versterken van onder andere de regionale positie. 

Daarnaast is onderzocht dat de combinatie van kunstijsbaan-zwembad € 3 mln. voordeel 

kan opleveren in de investeringskosten en een aanzienlijke verbetering van de exploitatie 

ten opzichte van afzonderlijke gebouwen voor een kunstijsbaan en een zwembad. 

De gemeenteraad is op 8 maart 2018 geïnformeerd over de ontwikkelingen van de 

kunstijsbaan en het voornemen van een gecombineerde bouw met een nieuw zwembad. 

Vervolgens zijn er een aantal stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de 

kunstijsbaan-zwembad. Deze ontwikkelingen zijn als volgt: 

• 9 maart 2018 sportdebat inclusief discussie over zwembad Hoogeveen 

• Afronding aankoop Maxx Sports 

• Inschakelen externe expertise Anteagroup voor totale projectontwikkeling 

kunstijsbaan-zwembad. Onder het opstellen van een plan van aanpak, inclusief alles 

fases + deelprojecten 
• Opdrachtverstrekking architect Alynia architecten voor maken van ontwerpen voor 

het gebouw IJsbaan-Zwembad 

• Uitwerken van de stedenbouwkundige inpassing Bentinckspark door 

Landschapsarchitect Bentinckspark; MTD-Architecten 

• Afstemming ZPC (april) en eerste ontwerpsessies met toekomstige gebruikers 

IJsbaan-zwembad (mei) 

• Uitwerking diverse deelopdrachten gestart; aanbestedingsprocedure, ruimtelijke 

procedure, energieconcept (met Rendo & WMD) etc. 

Aanpak 
Voor het vervolgtraject worden de volgende stappen gezet en diverse deelopdrachten 

uitgewerkt: 

Definitief programma ijsbaan-zwembad 

• Afstemming met gebruikers en zwembond in diverse werksessies 

• Uitwerking programmering en programma van eisen toekomstig zwembad 

• Werkbezoek voorbeeldaccommodaties (inclusief voor gemeenteraad) 

Ruimtelijke procedure 

• 3 inloopavonden voor omwonenden om input op te halen voor stedenbouwkundige 

inpassing; mei-september 2018 

• Diverse (milieukundige/RO onderzoeken) 

Aanbestedingsstrategie bepalen 

Voorlopig ontwerp + definitief ontwerp kunstijsbaan-zwembad 

• Inclusief bestek schrijven en definitieve kostencalculatie 

Ontwerp buitenruimte/stedenbouwkundige inpassing 

Energieconcept (REN DO & WMD) 

Obligatiefonds 

Juridische structuur 

• Eigendom 

• Exploitatie opzet 

• Huidig personeel zwembad 

Overig: 

• Verhuizing korfbal 

• Gebouw ijsbaanvereniging 
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Op hoofdlijnen is de verwachte planning als volgt: 

• September/oktober 2018: start ruimtelijke procedure & aanbesteding 
• Maart 2019: uitkomst aanbesteding, afronding ruimtelijke procedure 

• Maart 2019: start bouw 

• 1 januari 2020: oplevering/opening 

Beslis- en informatiemomenten 

In algemene zin geldt dat afstemming en betrokkenheid van alle stakeholders in het 

traject van belang is. De uitwerking willen we zoveel mogelijk in samenwerking gaan 

realiseren. We zullen partijen dan ook zoveel mogelijk betrekken en informeren in het 

gehele proces, de stappen die gezet worden en de keuzes die gemaakt worden. Hierbij 

wordt de gemeenteraad zoveel mogelijk betrokken. Daarnaast zijn er aantal vaste 

momenten waarop de gemeenteraad wordt betrokken: 

Zwembad 
• Informerend definitieve keuze programmaring zwembad, 

• Besluitvormend bij financiële afwijkingen t.o.v. financieel kader€ 16 mln. 

• Planning: september 2018 

Ruimtelijke procedure; 
De kunstijsbaan en zwembad liggen binnen "een wijzigingsgebied" dat betekent dat het 

plan op hoofdlijn binnen het bestemmingplan Bentinckspark past. Maar hiervoor is het 

nog nodig dat het plan precies moet worden bestemd via een binnenplanse wijziging, op 

basis van het uiteindelijke (bouw)plan. De aanzienlijke omvang van het gebouw en de 

inrichting van de omgeving vraagt om een zorgvuldig ontwerpproces en afstemming met 

onder andere omwonenden en verenigingen. 

Totale plan kunstijsbaan-zwembad 
• Fase 1: Informerend: schets ontwerp ( eerste fase in ontwerp); over het 

schetsontwerp van het gebouw en openbare ruimte, stand van zaken obligatiefonds, 

exploitatievorm + juridische structuur, hoe om gaan met personeel 

• Fase 2: Informerend: definitief ontwerp (laatste fase in ontwerp); over het definitief 

ontwerp van het gebouw en openbare ruimte en keuzes exploitatie, personeel, stand 

van zaken obligatiefonds, hoe aanbesteden en alle overige deelprojecten. 

• Fase 3: Aanbesteding informeren over resultaat aanbesteding, planning bouwproces. 

• Fase 4: Informeren tijdens voortgang van de bouw 

De financiële gevolgen zijn 

Combinatie-kunstijsbaan-zwembad 

Over de benodigde financien voor de ontwikkeling van de kunstijsbaan is op 31 maart 

2017 een positief besluit genomen door de gemeenteraad. Deze financiële consequenties 

moeten nog gedeeltelijk verwerkt worden in de programmabegroting. 

Voor de realisatie van het nieuwe zwembad is in totaal € 16 mln. benodigd. Hiervan is 

reeds€ 350k aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld uit de reservering van€ 2 

mln. voor de ontwikkeling van de kunstijsbaan. Aanvullend is er nog een investering van 

€ 15,65 mln. benodigd. 

De totale ontwikkeling van de kunstijsbaan zwembad kost€ 19,15 mln. aan 

gemeentelijke investeringen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aanvullende 

budget voor de combinatie met het zwembad ter hoogte van € 15,65 mln. beschikbaar te 

stellen. 

Ten opzichte van het huidige zwembad staat hieronder op hoofdlijnen de financiële 

afwijkingen gepresenteerd voor de nieuwe kunstijsbaan-zwembad. In de bijlage vindt u 

het volledige overzicht van de financiële uitgangspunten en consequenties: 
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Huidig zwembad Ijsbaan Zwembad Kunstijsbaan- 
standalone standalone zwembad 

Beqrotinq Werkeliik Becrotinq 
Exploitatie c -765.729 € -1.072.203 - € -850.000 € -450.000 
Kapitaallasten € 200.000 € 200.000 - c 960.000 € 1.063.104 
Totaal c -965.729 € -1.272.203 € 81.950 c -1.810.000 € -1.513.104 

Herontwikkeling oud locatie zwembad 
De boekwaarde van het huidige zwembad is per 31-12-2020 bepaald op bijna€ 1,2 mln. 
De kosten voor herontwikkeling van de locatie, inclusief een inschatting voor sloop 
(asbest), woonrijp maken, kabels & leidingen en planschade, zijn geraamd op circa€ 2,2 
mln. 
Gerekend is met een gemiddelde opbrengstprijs van€ 190,- per m2 uitgeefbaar. Bij een 
uitgeefbaar oppervlak van 6.550 m2 zijn de opbrengsten dan te bepalen op circa€ 
1.245.000,-. 
Op basis van het bovenstaande is de contante waarde van de ontwikkeling per 1 januari 
2018 bepaald op€ 980.000,- negatief. Om dit tekort van € 980.000,- in 2021 af te 
kunnen dekken dient nu bij besluitvorming in 2018 € 1 miljoen bestemd te worden in een 
te vormen reserve. Hiermee kan op basis van de nu gehanteerde uitgangspunten in 2021 
het tekort afgedekt worden. 

Consequentie financiële kaders 

Sluitende meerjarenbegroting 
De investering in de kunstijsbaan/zwembad past binnen de beschikbare ruimte in de 
meerjarenbegroting. Echter, door de lasten van de investering is er nagenoeg volledig 
beslag gelegd op het positieve begrotingssaldo vanaf 2021. 

(+ is voordeel en - is nadeel) 2018 2019 2020 2021 
Saldo MJB 2018 237.821 526.526 -7.444 504.898 
Vrijval exploitatielasten en 

kapitaallasten huidige zwembad 965.729 965.729 

Rente Kunstijsbaan/zwembad -10.000 -383.000 -383.000 

Afschrijving Kunstijsbaan/zwembad -680.104 

Dekking reserve (2 miljoen) 62.500 

Exploitatie Kunstijsbaan/zwembad -453.590 -453.590 

Saldo MJB na investering 237.821 516.526 121.695 16.433 

Netto Schuldquote 
De norm voor het volgens de formule berekende netto schuldquote is door de raad op 
80% gesteld. Dat wil zeggen dat de netto schuld conform definitie van de VNG maximaal 
80% van de inkomsten in enig jaar mag bedragen. In het erratum van de 
programmabegroting 2018 loopt het percentage in op 2019 naar 82%, om vervolgens in 
2021 te dalen tot 78%. 

Door de extra investering neemt de netto schuld toe, waardoor de netto schuldquote 
wordt verhoogd met 12% naar 94% in 2019, om vervolgens in 2021 te dalen tot 90%. 
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Lang 
Netto 

Exploitatie Percentage netto 

lopende 
schuld 

inkomsten schuld als aandeel 

Jaar schuld ( excl .reserves) exploitatie 

2016 113,7 117,7 165,0 71% 
2017 105,9 126,2 165,0 76% 
2018 119,6 131,0 165,2 79% 
2019 128,4 140,6 163,0 94% 
2020 131,7 144,2 165,0 91% 
2021 134,8 148,5 163,8 90% 

De solvabiliteitsratio 

De solvabiliteit is een maatstaf om aan te geven in hoeverre een organisatie in staat is 

om aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat 

weergeeft welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. 

De norm is door de raad op minimaal 18% gezet. 

Door de extra investering neemt de activa toe, waardoor de Solvabiliteit (verhouding 

Eigen vermogen / Activa) afneemt naar 15% vanaf 2019. 

Alternatieven 

De kunstijsbaan standalone ontwikkelen en op een later moment een nieuw zwembad 

realiseren. Hierdoor worden kansen gemist op inhoud en financiële voordelen in 

exploitatie en investeringen. 

Bijlagen 

• Se wijziging programmabegroting 2018-2021 

• Notitie financiële consequenties 

• Notitie combinatie kunstijsbaan-zwembad Anteagroup (15-12-2017) 

Hoogeveen, 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, 

de secretaris, 

T.N. KRAMER 
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Begrotingswijziging S 

Gemeen p 

Hoogeveen 
Conform besloten 
Raad. 1 2 JUL 2018 p 

Wijziging nr. S van de Programmabegroting 2018-2021 

Exploitatie 

2018 2019 2020 2021 
Saldo Programmabegroting 2018-2021 (na~ wijziging) -238 -527 8 -504 

+ = nadeel en - = voordeel bedragen x € 1.000 
Mutaties: 
Programma 

Krachtige Wijken en dorpen 

Lasten 
Rente Kunstijsbaan/zwembad 10 383 383 

Afschrijving Kunstijsbaan/zwembad 680 

Exploitatie Kunstijsbaan/zwembad 454 454 

Vrijval exploitatielasten huidige zwembad -966 -966 

Reserves 

Lasten 
Storting reserve Herontwikkeling Zwembadlocatie 1.000 

Baten 
Onttrekking algemene reserve -1.000 

Onttrekking Reserve IJsbaan voor kapitaallasten -62 

Saldo baten en lasten 

Lasten 
Verrekening met begrotingssaldi 10 -129 488 

2018 2019 2020 2021 
Nieuw saldo programmabegroting 2018-2021 
(na verwerking mutaties se begrotingwijziging) -238 -517 -122 -16 

Investeringen 
Investering bedragen x € 1.000 
Krediet Zwembad 15,7 

Toelichting: Verwezen wordt naar raadsvoorstel Kunstijsbaan-Zwembad 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen die is 

gehouden op J:? .. :-:.9..7 ... :: .. 2018. 
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Gemeente 

Hoogeveen 

Provincie Drenthe 
Gedeputeerde Staten 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

l lllll llllll lllll llllll lllll llll lllll llllll llll 111111111111111111 

DATUM 19juli2018 

ONDERWERP Gewijzigde plannen kunstijsbaan Hoogeveen 
ONS KENMERK Z.003158/D.110595 

Postadres 

Postbus 20.000 
7900 PA Hoogeveen 

Bezoekadres 

Raadhuisplein 24 
7901 BW Hoogeveen 

Telefoon 

14 0528 
Fax 

0528-291325 

E-mail 

info@hoogeveen.nl 
Internet 

www. hoogeveen .n 1 

Geacht college, 

Op 21 juli 2017 hebben wij uw subsidiebeschikking (kenmerk: 
201701895-00707477) ontvangen voor de realisatie van de kunstijsbaan 
in Hoogeveen. In uw beschikking heeft u als verplichting opgenomen om 
u direct op te hoogte te stellen van wijzigingen in de plannen. Met deze 
brief informeren wij u over de gewijzigde opzet van het plan voor de 
kunstijsbaan Hoogeveen. 

Combinatie ijsbaan-zwembad 
Na het positieve besluit van de Provinciale Staten van 12 juli 2017 om 
aan Hoogeveen€ 5 mln. subsidie toe te wijzen voor de bovenregionale 
kunstijsvoorziening zijn we gestart met de verdere gebiedsontwikkeling 
van het Bentinckspark-Noord. Met het uitwerken van deze 
gebiedsontwikkeling is de realisatie van een nieuw zwembad in beeld 
gekomen. Een nieuw zwembad stond in de plannen voor Bentinckspark 
Noord al gepland voor 2022. 

Op basis van een nadere uitwerking is gebleken dat het combineren van 
de bouw van een nieuw zwembad gelijktijdig met de kunstijsbaan veel 
voordelen biedt. Deze voordelen zijn onder andere dat de inhoudelijke 
doelstellingen voor het realiseren van een bovenregionale voorziening 
met allure aanzienlijk wordt versterkt. Daarnaast levert de combinatie 
een besparing op van € 3 mln. in de bouwkosten en biedt het jaarlijks 
een voordeel van circa€ 400.000 in de exploitatie. 

Raadsbesluit 
In de verdere uitwerking van de plannen kunstijsbaan-zwembad hebben 
wij u ambtelijk en bestuurlijk regelmatig geïnformeerd. We hebben onder 
andere aangegeven welke keuzes hierin gemaakt moeten worden en 
welke formele stappen in het besluitvormingsproces genomen moeten 
worden. Uiteindelijk heeft dit als resultaat opgeleverd dat de 
gemeenteraad van Hoogeveen 12 juli jl. een positief besluit heeft 
genomen over de combinatie ijsbaan-zwembad. Met het besluit zijn alle 
benodigde randvoorwaarden, waaronder een investeringskrediet van 
€ 16 mln. voor het zwembad, beschikbaar gesteld. Alle informatie van de 
plannen en besluitstukken treft u als bijlage aan. 
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Proces 
In de komende maanden treffen wij alle voorbereidingen om zo spoedig 
mogelijk met de realisatie te kunnen starten. Dit betreft onder andere 
het opstellen van een definitief ontwerp, ruimtelijke procedure en 
aanbesteding. Wij zullen u regelmatig informeren over de voortgang. Wij 
informeren u direct wanneer er wijzigingen optreden in het plan ten 
aanzien van de inhoud, financieel of planning. 

Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
Martijn Schuring. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze 
brief vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Hoogeveen 

Nanne Kramer 
secretaris 

Bijlage(n): 
• Plan kunstijsbaan-zwembad Hoogeveen 
• Raadsbesluit Hoogeveen kunstijsbaan-zwembad (12-7-2018) 


	dewoldenhoogeveen 20-7-2018 415103 Notitie + bijlagen  ijsbaan zwembad Hoogeveen rev 02_15-12-2017.pdf
	Invoegen vanuit: "ijsbaan zwembad Hoogeveen.pdf"
	A0 so-01 [Beganegrond]
	begane grond-9
	2/S-00: test
	3/S-00: test
	3/S-00: test-3



	dewoldenhoogeveen 20-7-2018 Vlekkenplan ijsbaan-zwembad Hoogeveen.pdf
	A0 so-01 [Beganegrond]
	begane grond-9
	2/S-00: test
	3/S-00: test
	3/S-00: test-3


	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina



