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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 oktober 2018 

Onderwerp: RVS bijdrage regionale IJshal  Aan de raad.  

 

 

*Z018CD58F2C* 
Beslispunten 

1. Een bijdrage te leveren van €169.000,- aan de te bouwen regionale IJshal ;  
2. De bijdrage te dekken vanuit de Algemene Reserve en bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
Mocht de nieuwbouw van de 333 meter ijsbaan om welke reden dan ook niet doorgaan, dan vervalt 
onze deelname aan de regionale coalitie en bijbehorende bijdrage. 

 

1 SAMENVATTING  

In september 2017 heeft het college van Leiderdorp haar gemeenteraad en het college van Leiden 
geïnformeerd over de positieve grondhouding die zij had om vanuit eenmalige middelen bij te dragen 
aan de realisatie van een ijshal van 333 meter. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Leiden in februari 
2018 definitief groen licht gegeven voor de bouw van een 250 meter ijsbaan. De baan kan nog worden 
verlengd naar 333 meter, als voldoende regiogemeenten besluiten bij te willen dragen aan de 
meerkosten. Leiden heeft aan haar regiocolleges  verzocht deze beslissing voor te leggen voor 1 
oktober 2018 aan hun gemeenteraden, zodat er een besluit kan worden over de lengte van de baan 
voor de aanbesteding start.  
 
2 Inleiding 

De gemeente Leiderdorp ligt in het verzorgingsgebied van de huidige en beoogde nieuwe ijshal in Leiden. 
Inwoners uit onze gemeente maken, georganiseerd in verenigingsverband en ongeorganiseerd als 
recreant, gebruik van de huidige ijshal. Ook de Vereniging IJssport Leiderdorp maakt momenteel gebruik 
van de ijshal. Mede hieruit kan worden opgemaakt dat een ijshal een regionale sportvoorziening betreft, 
en worden de regiogemeenten uit het verzorgingsgebied gevraagd om bij te dragen aan de kosten voor 
een nieuwe ijshal.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2017 heeft de gemeente Leiden aan het verzorgingsgebied van de nieuwe ijshal gevraagd om een 
bijdrage, ongeacht de baanlengte. Hierop hebben verschillende colleges (waaronder Leiderdorp) 
aangegeven hier alleen positief tegenover te staan als het een 333 meter baan zal worden.  
 
De gemeente Leiden heeft daarop op 15 februari 2018 het besluit genomen te kiezen voor nieuwbouw 
van een 250 meter ijshal op sportpark De Vliet in Leiden. Deze zullen zij zelf financieren. Regionale 
ijsverenigingen, die gebruik maken van de huidige baan, hebben aangegeven een meerwaarde te zien 
in een uitbreiding naar een 333 meter baan. Daarom worden de regiogemeenten gevraagd om een 
regionale bijdrage in de meerkosten van een 250 naar een 333 meter baan.  
 
Wegens de planning in bouwwerkzaamheden heeft de gemeente Leiden aan haar regio gevraagd om 
uiterlijk 1 oktober 2018 een definitieve toezegging/afwijzing door te geven.  
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Uitwerkingen 
De gemeente Leiden en Stichting IJshal Leiden 
hebben een businesscase voor nieuwbouw van een 
geheel overdekte ijshal op Sportpark De Vliet in 
Leiden opgesteld. Dit bestaat uit een 
binnenzwembad en een ijsbaan. Door een 
combinatie van een ijsbaan en een zwembad zijn 
synergievoordelen te realiseren, zoals op het gebied 
van energie en exploitatie-technisch.  
Daar komt bij dat de daken van beide 
sportvoorzieningen geheel bedekt kunnen worden 
met zonnepanelen. In het geval van de 333 meter 
baan (die immers een groter dak zal hebben dan de 
250 meter variant) zal het complex geheel 
energieneutraal zijn.  
 
Bij een 250 meter variant zijn aanwezig:  
- een ijsbaan van 250 meter, geschikt voor baan- en clubwedstrijden 
- een Ijsveld categorie A, geschikt voor (inter)nationale wedstrijden voor ijshockey, shorttrack en 
kunstrijden;  
-  een recreatief gebruik van beide vloeren, geschikt voor meervoudig gebruik en lesprogramma’s, met 
voorzieningen geschikt voor G-schaatsen.  
 
De meerwaarde van de 333 meterbaan voegt aan bovenstaande functies toe dat er op de ijsbaan 
gewestelijke kampioenschappen en nationale wedstrijden en kampioenschappen gereden kunnen 
worden.  
 
Voor de 333 meterbaan staat de gemeente Leiden op het standpunt dat dit geen basisvoorziening is. 
Tevens zullen naar verwachting de schaatsers uit de regio het meest van de extra lengte van de 
rondbaan gebruik maken. De Leidse schaatsers zijn meer op de ijshockey/shorttrackbaan georiënteerd 
en minder op de rondbaan.  
De gemeente Leiden staat dan ook op het standpunt dat de benodigde extra investering om te komen 
tot de 333 meterbaan door de regiogemeenten moet worden bijgedragen. Totaal voor 333 benodigd: € 
6,6 miljoen incidenteel. Leiden draagt hier al 3.4 miljoen aan bij (dat zijn de gehele kosten nodig voor 
een 250 meter ijsbaan), wat het gedeelte voor de regio doet uitkomen op €3.2 miljoen. Gebaseerd op 
inwonersaantal zal het aandeel voor Leiderdorp uitkomen op €169.000,- eenmalige kosten.  
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Het draagvlak in de regio bleek in 2017 groot genoeg om de raden tot 1 oktober 2018 de keuze te 
geven een bijdrage te leveren. Volgens vele regionale wethouders zou het nu niet kiezen voor een 
grotere baan, een gemiste kans zijn. Daar komt nog bij dat het rendement van de 333- ijshal hoger kan 
liggen door potentiële huurinkomsten voor aan sport gerelateerde commerciële activiteiten (fitness, 
fysiotherapie etc.) en/of met zomeractiviteiten als de ijsbaan niet in gebruik is. Dit beide kan leiden tot 
meer inkomsten / beperking van de kosten. 
 
Op het moment dat een regiogemeente uit het verzorgingsgebied besluit om geen bijdrage beschikbaar 
te stellen, stijgt de individuele bijdrage per gemeente niet. Stichting IJshal Leiden, de exploitant van de 
huidige en toekomstige ijshal, zijn samen met de regionale ijssportverenigingen (waaronder VIJL) een 
crowdfunding gestart. (zie: https://333m.nl/)  
Mocht er zelfs na deze crowdfunding alsnog een eventueel tekort zijn, dan is het aan de gemeente 
Leiden om te bepalen of er voor een 250/333 meter gekozen wordt.  
 
Voor een verdere uitwerking verwijzen we naar de bijlage bij dit raadsvoorstel, namelijk het 
vastgestelde raadsvoorstel van de gemeente Leiden vastgesteld in februari 2018.  
 
Incidenteel versus structureel  
Het verstrekken van een structurele bijdrage is mogelijk, maar heeft niet de voorkeur van de gemeente 
Leiden. Deze bijdrage moet namelijk 30 jaar worden gegarandeerd, aangevuld met een 
gemeentegarantie van onze gemeente. Alleen met deze twee zekerheden kan Stichting IJshal een 
banklening aangaan. Daarom is in dit collegevoorstel rekening gehouden met een incidentele 
financiering.  
 
 
 
 
 
 
 

https://333m.nl/
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Financiering nieuwbouw ijsbaan Leiden 

 
Vanzelfsprekend worden bovengenoemde bedragen voor een banklening samengevoegd tot 
één banklening, aan te trekken door Stichting IJshal Leiden, onder gemeentegarantie. 
 
3 Beoogd effect 

Een eenmalige bijdrage te leveren aan een regionale sportvoorziening.  
 

4 Argumenten 

1.1. Een Ijshal is een regionale sportvoorziening 
De Vereniging Ijssport Leiderdorp maakt momenteel gebruik van de baan in Leiden. Veel van hun 
(oudere, of professionelere) leden zijn echter genoodzaakt uit te wijken naar de baan in Haarlem of Den 
Haag. Dit komt het clubgevoel niet ten goede.  
Mede hieruit kan worden opgemaakt dat een ijshal een regionale sportvoorziening betreft, en worden 
de regiogemeenten uit het verzorgingsgebied gevraagd om bij te dragen aan de kosten voor een 
nieuwe ijshal. 
 
1.2. De meerwaarde van de regiofunctie die een nieuwe ijshal heeft, is vele malen groter bij een 333 
meter baan.  
Uit gesprekken met Vereniging IJssport Leiderdorp, is een baan van 250 meter voor langeafstand 
schaatsen niet geschikt. Er kunnen wel baan- en clubwedstrijden en baankampioenschappen 
plaatsvinden, maar geen gewestelijke kampioenschappen, (inter-)nationale wedstrijden of 
kampioenschappen op plaatsvinden. Leiderdorp heeft een ijsvereniging die met name gericht is op 
lange afstandsschaatsen. Hoewel dit mogelijk is op een 250 baan, biedt de grotere versie de 
mogelijkheid om ook (inter)nationale wedstrijden te rijden. 
 
1.3. De regio heeft geen verantwoordelijkheid voor tegenvallende exploitatieresultaten 
Omdat er nog niet is uitgezocht hoe de ruimten bij de ijshal en het zwembad huuropbrengsten kunnen 
opleveren, kan het zijn dat de exploitatie gunstiger of minder gunstig uitvalt. Daar de regio gevraagd 
wordt om een eenmalige bijdrage, en de regio niet deelt in eigenaarschap, of bestuur van de ijshal, zijn 
zij ook niet verantwoordelijk voor tegenvallende resultaten. 
 
1.4.  Meebetalen aan een regionale functie draagt bij aan de lokale doelen 
Het realiseren van een ijshal in Leiden zal een direct effect hebben voor de schaatsvereniging in 
Leiderdorp, zij kunnen immers van verbeterde faciliteiten gebruik maken. Dit draagt bij aan de doelen 
uit de sportnota en de sociale agenda, waarin we willen stimuleren dat inwoners sporten en bewegen. 
Door deze (verbeterde) voorziening dichterbij te organiseren, is de faciliteit dichterbij.  
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 We willen garanderen dat onze medefinanciering voor een voorrangspositie zorgt ten opzichte van de 
ijsverenigingen uit de regio die er voor kiezen niet mee te betalen. Daarnaast willen we inwoners vanuit 
de Agenda Sociaal Domein stimuleren meer te sporten en bewegen. Leiden en Stichting IJshal hebben 
toegezegd dat alle basisscholen van meebetalende regio’s gratis eenmaal per jaar gebruik kunnen 
maken van de schaatsbaan. Dit komt (schaats)sport en bewegen ten goede. Stichting Vereniging 
IJssport Leiderdorp krijgt bij een toezegging van de gemeente Leiderdorp voorrang op de gewilde 
baantijden ten opzichte van de verenigingen uit gemeenten die geen bijdragen leveren.   
 
1.5. De 333-meter ijshal (en het zwembad) zijn energieneutraal.  
De ijsbaan zal bij uitbreiding naar 333meter over een groot genoeg oppervlak op het dak beschikken 
om volledig energie-neutraal te zijn voor zowel het zwembad als de ijsbaan. Dit is bij een 250 
meterbaan net niet het geval. Hiermee zal de Leidse regio beschikken over de eerste energieneutrale 
ijshal.   
 
2.1 De gemeenteraad is het bevoegde orgaan.  

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om financiële en inhoudelijke kaders vast te stellen, 
waaraan het college uitvoering geeft. Het college vraagt daarom de raad om, bij een definitieve GO van 
de gemeente Leiden, €169.000,- te reserveren in de Kadernota 2020.  

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. Door vertraging of uitloop van het project, kunnen de bouwprijzen stijgen.  
Er is in de businesscase van Leiden rekening gehouden met een stijging van de bouwprijzen van 
maximaal 8%. Daar komt bij dat de gevraagde €169.000,- niet zal stijgen. Dit houdt in dat de gemeente 
Leiden en Stichting IJshal Leiden verantwoordelijk zijn voor tekorten op de begroting die ontstaan door 
het niet toezeggen van andere gemeenten, stijgende bouwkosten, of andere financiële tegenvallers. Bij 
het niet doorgaan van de bouw om welke reden dan ook, vervalt de steun uit Leiderdorp en vloeien de 
middelen terug in de Algemene Reserve. 
 
1.2. De regio heeft geen deelname in de eventuele positieve exploitatieresultaten.  
Omdat er nog niet is uitgezocht hoe de ruimten bij de ijshal en het zwembad huuropbrengsten kunnen 
opleveren, kan het zijn dat de exploitatie gunstiger of minder gunstig uitvalt. Daar de regio gevraagd 
wordt om een eenmalige bijdrage, en de regio niet deelt in eigenaarschap, of bestuur van de ijshal, 
delen zij niet in eventuele positieve resultaten van de ijshal.  
 
1.3. Leiderdorp investeert hiermee indirect in een zwemvoorziening in Leiden. 
Bij het complex waar de ijsbaan in wordt gebouwd, zal ook een zwembad gerealiseerd worden. Echter, 
het zal geen extra concurrent zijn, het zwembad zal in de plaats worden gebouwd van een bestaand 
bad. Daar komt nog bij dat het gevraagde bedrag alleen bedoeld is voor de ijsbaan. 

 
6 Communicatie 

Een afvaardiging van de schaatsvereniging uit onze gemeente is in een klankbordgroep betrokken bij de 
totstandkoming van het Programma van Eisen van de nieuwe schaatshal. Meerdere bijeenkomsten van 
deze klankbordgroep hebben inmiddels plaatsgevonden. 
We brengen het college van Leiden per brief op de hoogte van het genomen besluit. Daarnaast 
verwachten wij van de gemeente Leiden dat zij de regiocolleges en -raden op de hoogte houden.  
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7 Financiën 

We vragen de raad om een incidentele bijdrage van €169.000,- te dekken uit de Algemene Reserve en 
de begrotingswijziging zoals hieronder is weergegeven, vast te stellen.  
 
Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 Meedoen in Leiderdorp -         -         -         -           160.000  -         -           -             

2 Aantrekkelijk Leiderdorp -         -         -         -           -         -         -           -             

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp -         -         -         -           -         -         -           -             

Algemene Dekkingsmiddelen -         -         -         -           -         -         -           -             

Overhead, VPB en onvoorzien -         -         -         -           -         -         -           -             

Saldo van baten en lasten -         -         -         -           160.000  -         -           -             

Mutatie reserves -         -         -         -           -         -160.000 -           -             

2019

0

neutraal

20202017 2018

0

neutraal

Resultaat 0

neutraal

0

neutraal  
 
8 Evaluatie 

De uitvoering van het project vindt door de gemeente Leiden in samenspraak met Stichting IJshal 
Leiden plaats. Dit vergt van onze organisatie geen capaciteit.  
De gemeente Leiden heeft aangeboden voor het verdere vervolgproces frequent een tussenrapportage 
uit te brengen omtrent de vorderingen. Vanzelfsprekend krijgt uw raad ter informatie een afschrift van 
deze tussenrapportages. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
9   Bijlagen:  

1. Raadsbesluit IJshal  
2. Vastgesteld raadsvoorstel gemeente Leiden 

 
 
 


