






















Overzicht opbrengsten en kosten buitensportaccommodaties gemeente Leiderdorp 

Verenigingen
Erfpacht 2014 

(ex. BTW)
Huur 2014 (ex. BTW) Inkomsten totaal Kosten beheer

OZB/erfpachtcanon/h

uur 
Uitgaven totaal

einde contract

Bloemerd

Bloemerd 2 RCL gebouw 2.413 2.413 1.723 1.723 689

Oppervlakte 1.137 m2 bebouwd en 1.113 m2  onbebouwd. Overeenkomst is in 2012 van rechtswege 

beeindigd. Er is nog geen nieuwe overeenkomst aangegaan. Zolang er geen nieuwe erfpachtovereenkomst 

is aangegaan worden de afspraken uit de oude overeenkomst gehanteerd. De canon wordt jaarlijks 

geindexeerd op basis van CBS prijsindexcijfers. In de praktijk wordt niet geindexeerd. Als gevolg van het niet 

indexeren is de canon in 2014 € 63 lager. Op basis van nota grondnota zou de erfpachtcanon €12.585 

bedragen.Gemeente heeft geen plicht ertoe maar betaalt jaarlijks ozb eigenaren, in totaal incl grond tribune.

1-1-2012

RCL Tribune 143 143 0 143

Oppervlakte 114 m2 bebouwd. Overeenkomst eindigt per 1 april 2015. Canon wordt jaarlijks geindexeerd op 

basis van CBS prijsindexcijfers. In de praktijk wordt niet geindexeerd. Als gevolg van het niet indexerten is 

de canon in 2014  €7,00 lager  Op basis van de grondnota zou de erfpachtcanon € 1.094 

bedragen.Gemeente heeft geen plicht ertoe maar betaalt jaarlijks ozb eigenaren (zie ozb clubhuis) 1-4-2015

RCL Huur velden 21.266 21.266 160.720 160.720 -139.454

Toegekend oppervlak bedraagt 70.000 m2: 2 natuurgrasvelden, 2 wetravelden en 2 kunstgrasvelden. Over 

de gebruiksvergoeding wordt 6 % btw geheven.Gebruiksvergoeding wordt jaarlijks geindexeerd conform 

CBS prijsindexcijfers. Gemeente verzorgt onderhoud aan terrein behoudens: belijning, legen klilo's, 

onderhoud doelen,leunhekken en looppoorten. 1-6-2016

Bloemerd 4 Schietver. De Vrijheid gebouw 7.805 7.805 2.016 2.016 5.789

3 overeenkomsten: 750 m2 Oppervlakte bebouwd. Overeenkomst eindigt per 1-1 2020; 781 m2 bebouwd 

voor uitbreiding. erfpachtovereenkomst eindigt per 1 januari 2030; 1.250 m2 bvo onbebouwd voor 

parkeerterrein. overeenkomst eindigt per 1-10-2026. Canon wordt om de 5 jaar voor een periode van 5 jaar 

vastgesteld conform grondbeleid. De erfpachtcanon is bij start overeenkomst vastgesteld conform 

grondnota. Gemeente heeft geen plicht ertoe maar betaalt jaarlijks ozb  eigenaren. 1-1-2030

Bloemerd 3/5 Liethorp bebouwd 12.587 12.587 1.706 1.706 10.881

Oppervlakte totaal is 7.903 m2. Erfpachtovereenkomst heeft betrekking op woning, springtuin en 

weiland.Vanaf 2013 wordt de canon jaarljks geindexeerd o.b.v.CBS prijsindexcijfers. In de praktijk wordt 

echter niet geindexeerd. Als gevolg van het niet indexeren is de canon in 2014 € 414,30 lager.In afwijking 

hierop kan de gemeente op basis van een opnieuw vastgestelde waarde het bedrag telkens na een tijdvak 

van 5 jaar herzien.Canon is bij start overeenkomst vastgesteld conform de grondnota.Gemeente heeft geen 

plicht ertoe maar betaalt ozb eigenaren (inclusief woning)maar betaalt jaarlijks ozb  eigenaren.

31-12-2030

2 paarden weides 1.025 1.025 0 1.025

1 gebruiksovereenkomst voor de crossweide en 1 gebruiksovereenkomst voor de paardenweide bij de 

buitenbak. Voorwaarden zijn identiek.Vergoeding kan jaarlijks worden aangepast.In de praktijk is dit op basis 

van CBS prijsindex. Gebruiker is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de paardenweide, inclusief 

omheining. Gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud van de bestaande bomen. Overeenkomst kan te 

allen tijden worden opgezegd met een opzegtermijn van één jaar. Voor onbepaalde tijd

Bloemerd 7 Velocitas bebouwd en onbebouwd 1.204 1.204 800 800 404

Oppervlakte 959 m2 t.b.v. clubgebouw.Canon wordt jaarlijks herzien op basis van CBS prijsindexcijfers.In de 

praktijk wordt niet geindexeerd. Als gevolg van het niet indexeren is de canon in 2014 € 60,95 lager. 

Erfpachter moet bergruimte om niet ter beschikking stellen voor bergruimte van tuingereedschap en 

toestellen voor schoolsport Erfpachter moet kleedruimten incl sanitaire ruimten om niet beschikbaar stellen 

t.b.v. schoolsport..Canon zou o.b.v. grondnota  €5.784,- moeten bedragen. Gemeente heeft geen plicht 

ertoe maar betaalt ozb eigenaren. 1-1-2016

Huur Velocitas velden 12.672 12.672 35.857 35.857 -23.185

2 kunstgrasvelden en een strook natuurgras. Overeenkomst is in 2006 aangegaan en wordt jaarlijks 

stilzwijgend verlengd. Huurprijs wordt jaarlijks geindexeerd op basis van CBS prijsindexcijfer. Huurder 

verzorgt schoonhouden terrein en klein onderhoud. Eigenaar draagt zorg voor groot onderhoud, renovatie en 

vervanging van de velden. 1-1-2016

Bloemerd 8 en 8a Alecto bebouwd. (8a is bso) 1.833 1.833 2.787 2.787 -954

Oppervlakte 1.390 m2 t.b.v. clubgebouw en erf. Jaarlijkse Canon kan telkens worden herzien voor een 

termijn van vijf jaar. Indexering vindt plaats o.b.v. cbs indexcijfers. In de praktijk wordt niet geindexeerd. Als 

gevolg van het niet indexeren ind e canon in 2014 €92,73 lager. Op basis van de grondnota zou de canon 

€6.450,75 moeten bedragen. Erfpachter is verplicht terrein en opstallen behoorlijk te onderhouden en 

daaraan alle herstellingenen als ook buitengewone herstellingen te verrichten. Erfpachter moet opstallen 

verzekeren tegen brand - en stormschade. en in geval van een schade het uitgekeerde bedrag besteden 

aan herbouw of herstel. Gemeente heeft geen plicht ertoe maar betaalt ozb eigenaren. 

1-1-2016

Alecto Huur kunstgras 7.676 7.676 11.091 11.091 -3.415

4 hockeyvelden en 1 trainingsveld.1 jaar opzegtermijn Bij niet opzeggen een verlenging met 10 jaar. 

Huurprijs wordt jaarlijks geindexeerd o.b.v. CBS prijsindexcijfers. Onderhoud kunstgrasincl hekwerken 

fundering , drainagesysteem en aanliggende verharding zijn voor rekening huurster, onderhoud en 

vervanging kunstverlichting velden is voor rekening gemeente. Gemeente verbindt zich tot het betalen van 

een tienjaarlijkse periode te betalen bijdrage in de kosten van groot onderhoud en renovatie van de 

sportvelden als ware het natuurgrasvelden. 1-1-2016

0 0

Bloemerd 6 Postduiven bebouwd en onbebouwd 1.016 1.016 237 237 779

Oppervlakte 348 m2.Canon is vastgesteld voor 10 jaar tot 21-1-2018. Na deze periode wordt de hoogte van 

de canon bepaald conform de algemene bepalingen. Gemeente heeft geen plicht ertoe maar betaalt ozb 

eigenaren. Op basis van Grondnota zou de canon € 1.497 bedragen. 21-1-2038

Boomgaardlaan 24 Scouting bebouwd en onbebouwd 8.149 8.149 1.270 1.270 6.879

Oppervlakte 3.039 m2.waarde opstallen €500.000 Canon is vastgesteld zonder optie om de hoogte 

gedurende de looptijd aan te passen. Scouting ontvangt jaarlijks een subsidie gelijk aan de canon. 

Gemeente heeft geen plicht ertoe maar betaalt ozb eigenaren. 1-3-2036

Boomgaardlaan 18 SSCW / VIJL  bebouwd 2.969 2.969 667 667 2.302

Oppervlakte 696m2. Voor de hoogte van de canon was t/m 2014 een overgangsregeling van toepassing 

waarbij erfpachter  € 2.436 niet in rekening wordt gebracht en dus een eigen bijdrage heeft van €533. Vanaf 

2015 moet erfpachter de gehele canon betalen.Canon wordt jaarlijks herzien conform CBS prijsindexcijfers. 

In de praktijk wordt niet geindexeerd. Als gevolg van het niet indexeren is de canon in 2014 €150,30 lager. 

Gemeente heeft geen plicht ertoe maar betaalt ozb eigenaren. Canon is bij start overeenkomst vastgesteld 

conformconform Grondnota. 

Voor onbepaalde tijd

inkomsten uitgaven
Kosten versus 

inkomsten



SSCW / VIJL baan Huur 15.603 15.603 15.603 15.603 0

Huurprijs wordt jaarlijks geindexeerd conform CBS prijsindexcijfer. SSCW draagt zorg voor beheer, 

onderhoud en exploitatie van de combibaan.Overgangsregeling voor eengemeentelijke bijdrage in de huur 

liep t/m 2013. SSCW betaalt huur in de praktijk niet.
Voor onbepaalde tijd

Boomgaardlaan 20 COVS bebouwd 1.954 1.954 3.044 3.044 -1.090

Oppervlakte 42 m2. Canon wordt jaarlijks geindexerd conform CBS prijsindexcijfers.In de praktijk wordt niet 

geindexeerd. Als gevolg van het niet indexeren in de canon in 2014 €98,85 lager. COVS heeft een 

overgangsregeling t/m 2018 waarbij de eerste 2 jaar €1.187 wordt vergoed en de eigen bijdrage €767 (excl 

indexering) bedraagt). Na deze 2 jaar treden partijen in overleg waarbij wordt gestreefd naar een 

marktconforme canon. In de praktijk wordt jaarlijks €1.187 vergoed. Canon is bij start overeenkomst 

vastgesteld conform grondnota. gemeente betaalt geen OZB eigenaren ter hoogte van €1.857,48. Voor onbepaalde tijd

Covs trainingsveld 0 0 2.500 2.500 -2.500

Gemeente stelt trainingsveld om niet ter beschikking aan COVS. Onderhoud is conform gemeentelijke 

planning regulier onderhoud openbare ruimte. COVS kan geen aanspraak maken op extra onderhoud. 

Boomgaardlaan 16 Watersportver. Doeshaven 20.761 20.761 600 600 20.161

Gemeente draagt zorg voor onderhoud en in standhouding van beschoeing en geluidswal. Canon is conform 

grondnota.Canon kan jaarlijks worden herzien. Gemeente betaalt geen OZB eigenaren. 5-9-2015

Boomgaardlaan 16 Kanover." te gast"bij Doeshaven 0 0

Kanovereniging huurt ruimte bij watersportvereniging Doeshaven tot gereedkoming van de eigen 

accommodatie Niet van toepassing

Munnikkenpark Tennis

Plantage 4 2351NR ldd

Tennisver. Bebouwd 

(beheerderswoning) 1.189 1.189 0 1.189

Canon wordt jaarlijks herzien op basis van CBS prijsindexcijfers. In de praktijk wordt niet geindexeerd.  Als 

gevolg van het niet inderen is de canon in 2014 € 29,72 lager.Canon is conform grondnota en wordt om de 5 

jaar herzien. Gemeente betaalt geen OZB eigenaren. 31-12-2050

Tennisver. Onbebouwd (tennisbanen) 16.556 16.556 0 16.556

Canon wordt jaarlijks herzien op basis van CBS prijsindexcijfers. In de praktijk wordt niet geindexeerd.Als 

gevolg van het niet indexeen is de canon in 2014 € 403,90 lager.Canon is bij start overeenkomst vastgesteld 

conform grondnota en wordt om de 5 jaar herzien. Gemeente betaalt geen OZB eigenaren. 31-12-2050

Hoogmadeseweg 41A Tennishal 14.837 14.837 0 14.837

Canon wordt jaarlijks herzien op basis van CBS prijsindexcijfers. In de praktijk wordt niet geindexeerd. Als 

gevolg van het niet indexeren is de canon in 2014 € 470,94 lager.Canon is bij start overteenkomst 

vastgesteld conform grondnota en wordt om de 5 jaar herzien. Gemeente betaalt geen OZB eigenaren. 31-12-2050

2351CN LDD Clubgebouw 1.231 1.231 0 1.231

Canon wordt jaarlijks herzien op basis van CBS prijsindexcijfers In de praktijk wordt niet geindexeerd. Als 

gevolg van het niet indexeren is de canion in 2014 € 20,97 lager. Canon is bij start overeenkomst 

vastgesteld conform grondnota en wordt om de 5 jaar herzien. Gemeente betaalt geen OZB eigenaren. 31-12-2050

Zijlkwartier

van der Marckstraat 19a Club de Pétanque De Boulende Stier 1.016 1.016 200 200 816

Overeenkomst wordt jaarlijks met 1 jaar verlengd met een opzegtermijn van 6 maanden. De huur wordt 

jaarlijks geindexeerd o.b.v. cbs prijsindexcijfers. Gebouw: dagelijksonderhoud voor huurder en groot 

onderhoud voor gemeente. Velden: dagelijks en grootonderhoud voor huurder. het terrein heeft een 

openbaar karakter en mag niet worden afgesloten. 1-1-2016

TOTAAL 94.647€            59.257€                       153.904€                 210.968€          29.853€                      240.821€                    -86.918€         

inkomsten zijn gebaseerd op de huur en canonbedragen 2014

kosten beheer RCL, Alecto en Velocitas betreffen de voor deze kostenplaatsen begrote bedragen in  2014

kosten beheer trainingsveld COVS zijn gebaseerd op normbedragen

kosten beheer de Boulende Stier zijn gebaseerd op de jaarlijkse dotatie in de voorziening gemeentelijke accommodaties

kosten OZB/erfpacht/huur betreffen de door de gemeente gedragen kosten in 2014.
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