
RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 17.0120 B en W-besluit d.d.: 19-12-2017

B en W-besluit nr.: 17.0625

Naam programma:
Cultuur, sport en recreatie

Onderwerp:
Kaderbesluit lJshal

Aanleiding:
Op 5 juli 2016 heeft uw raad ingestemd (RV16.0042) met het voorbereiden van een kaderbesluit

voor een nieuwe ijshal aan de Voorschoterweg, waarbij twee varianten worden uitgewerkt: een

baan van 250 meter en een baan van 333 meter. Destijds in 2016 gaf u als voonruaarde aan dat
de upgrade naar een 333 meter ijsbaan alleen haalbaar wordt geacht met cofinanciering, omdat

deze variant op dat moment niet paste binnen de financiële kaders.

ln 2016 en 2017 zijn de twee genoemde varianten in samenspraak met Stichting lJshal en een

klankbordgroep van gebruikers verder uitgewerkt en zijn de benodigde voorbereidingen getroffen

om te komen tot een Kaderbesluit. ln dezelfde periode hebben deze uitwerkingen als ook die van

de andere grote nieuw te bouwen binnensportaccommodaties in Leiden (Topsporthal en

Combibad) aanleiding gegeven tot een heroverweging van deze drie nieuwe accommodaties.

Hiervoor zijn meerdere scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan uw raad.

Op 6 juli 2017 heeft uw raad gekozen (RV 17.0056) voor scenario 4, bestaande uit de nieuwbouw

van een Combibad, topsporthal (nader te bepalen hoeveel zitplaatsen) en ijshal. Specifiek voor

het project ijshalwerd de aanvullende voonraarde gesteld van een regionale medefinanciering

van de kosten voor een nieuwe 250 meter ijshal en eventueel het surplus aan kosten van de 333

meterbaan t.o.v. de 250 meterbaan.

De afgelopen maanden zijn de mogelijkheden verkend voor het vormen van een regionale coalitie

voor de nieuwe ijsbaan. ln totaal zijn veertien regiogemeenten hierbij betrokken. Verbindend

uitgangspunt was en is het behoud van de schaatssport voor Leiden en omstreken. Mede op basis

van de verkenning onder regiogemeenten heeft het college het voorstel gedaan dat Leiden de

basisvariant van 250 meter ijsbaan financiert. De kosten voor het surplus van de 333 meter ijsbaan

zijn voor rekening van de regiogemeente, de regionale schaatsverenigingen en Stichting lJshal

Leiden. Uw raad is daarvan per brief (Z,11711196084) op 7 november 2017 op de hoogte gesteld,

evenals de besturen van alle regiogemeenten.

Dit Kaderbesluit omvat het afhechten van de resultaten uit de definitiefase en het stellen van

kaders voor de nadere uitwerking in de ontwerp- en voorbereidingsfase. lndien van toepassing

wordt de raad gedurende de uitwerking naar en ter voorbereiding op het Uitvoeringsbesluit

tussentijds per brief geïnformeerd over belangrijke onderzoeksresultaten.
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Doel:

Met dit Kadervoorstel wordt beoogd uw raad inzake de nieuwbouw lJsbaan De Vliet:

- te informeren over de uitwerkingen tot heden

- een Kaderbesluit vast te stellen.

- opdracht verstrekken voor verdere uitwerkingen richting Uitvoeringsbesluit.

Kaderbesluit ijshal in relatie tot Uitvoeringsbesluit Gombibad

Dit Kaderbesluit ijshal staat niet los van het Uitvoeringsbesluit Combibad. De beoogde locatie

voor de nieuwe ijsbaan is direct naast de nieuwbouw van het Combibad.

Voor het Combibad heeft uw raad op 10 september 2015 (RV 15.0081) het Kaderbesluit

vastgesteld. Richting Uitvoeringsbesluit zijn voor het Combibad tussentijds twee raadsbesluiten

vastgesteld (RV 16.0037 Locatiekeuzen en duurzaamheidsambitie en RB 17.0056 Extra krediet

voor prijsindexatie). Het Uitvoeringsbesluit Combibad is gelijktijdig met dit Kaderbesluit lJsbaan

aan u voorgelegd.

Door combinatie van ijsbaan en zwembad zijn synergievoordelen te realiseren. Denk aan ruimtelijke,

energetische en exploitatie technische voordelen. Deze synergievoordelen maken onderdeel uit van

zowel het Uitvoeringsbesluit Combibad als dit Kaderbesluit lJsbaan. Voor het zwembad zln deze

synergievoordelen aangewend ter dekking van de verwachte extra prijsstijgingen als gevolg van het

effect van het besluitvormingsproces van de ijsbaan in relatie tot het aanvankelijk beoogde moment

van uitvoering. Dit stond (RV 17.0056) immers gepland voor eind 2017. Hierdoor is het verwachte

moment van aanbesteding verschoven van Q2 naar Q3 2018. Voor de ijsbaan z¡n deze

synergievoordelen aangewend ter dekking van de investering- en exploitatiekosten en wordt de post

onvoorzien aangewend om de prijsstijgingen als gevolg van genoemde vertraging op te vangen. De

resterende post onvoorzien is met 8% voldoende voor het stadium waarin het project zich nu

bevindt.

Na vaststelling van dit Kaderbesluit van de ijshal kan de nieuwbouw van zwembad en ijsbaan in

één project worden gecombineerd en de voorbereidingen worden getroffen voor

Uitvoeringsbesluit lJsbaan (oktober 2018) en vervolgens voor de gecombineerde aanbesteding

van zwembad en ijsbaan. Deze voorbereidingen kunnen worden getroffen, vooruitlopend op een

definitief besluit over een eventuele upgrade van de ijsbaan van een 250 meter ijsbaan naar een

333 meter ijsbaan. Zoals wij u in onze brief 2/1711196084 van 7 november 2017 hebben

aangegeven dient uiterlijk 1 oktober 2018 duidelijk te zijn of een upgrade naar een 333 m baan

ijsbaan financierbaar is, omdat anders de aanbesteding en hiermee zowel de nieuwbouw van het

Combibad als de ijsbaan verdere vertraging op zou lopen.

Kader:

De opdracht voor ontwikkeling van ijshal De Vliet wordt uitgewerkt binnen de volgende

vastgestelde kaders met betrekking tot het schaatsen:
. RV 120118 Sportnota 2013-2018 'Verleiden tot bewegen' inclusief bijlagen d.d.20-12-2012
o 412.0118/1 Amendement 'Gaan voor de schaatssport' d.d.20-12-2012
. BW 15.0081 Brief college aan de raad inzake de 'Stand van zaken uitvoering van het

amendement 'Gaan voor de schaatssport' d.d. 30 juni 2015
. RV 16.0042 Businesscase nieuwe ijshald.d. 5 juli2016

2t25



. 2161384485 Brief college aan raad inzake de stand van zaken projecten

sportaccommodaties d.d. I december 2016.
. RV 17.0056 Afweging sportaccommodaties Leiden d.d. 6 juli 2017
. 21711196084 Collegebrief inzake de financiering van de 250 meter baan d.d.7 nov 2017

Overig:
. Structuurvisie Leiden 2025, gemeente Leiden, vastgesteld door de raad op 1 dec2011;
¡ Het voor het gebied geldende bestemmingsplan Delftse Jaagpad;
. Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025, vastgesteld door de raad op 26 jan 2012;
. Handboek kwaliteit openbare ruimte 2017;

. Nota Beleidsregels Parkeernormen Leiden,2014;

. Aanwijzing van de Voorschoterweg als route voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

. Duurzaamheidsagenda Leiden 2016-2020;

Overwegingen:
Sport stimuleert het bewegen, gezond zijn, ontmoeten, plezier hebben en participeren in de

maatschappij. ln de Sportvisie uit de Sportnota2013-2018 'Verleiden tot bewegen' staat

aangegeven dat'Leiden het voor iedereen mogelijk maakt te bewegen en te sporten. ln
georganiseerd en ongeorganiseerd verband'. De schaatssport maakt hier een belangrijk

onderdeel van uit. Voor locatie De Vliet dient dit te worden verwezenlijkt in een ruimtelijk,

technisch en financieel passende oplossing voor overdekt schaatsen.

Projectambities

De projectambities sluiten aan op de ambities zoals geformuleerd in Sportnota 2013-2018:

l. Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatieve goede sportvoorzieningen.

ll. Leiden ondersteunt haar verenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een

maatschappelijke functie vervu llen.

lll. Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen.

Vertaald naar dit project resulteert dit in de realisatie van de volgende functiedoelen:
. Langebaanschaatsen:

250meter baan 333meter baan

Baan- en clubwedstrijden Baan- en clubwedstrijden

Baankampioenschappen Baankampioenschappen

Gewestelijke kam pioenschappen

(inter-) Nationale wed strijde n

. rJshockey: 
- Nationale kampioenschappen

Wedstrijden op nationaal niveau: voor de ijshockeyvloer een type accommodatie A te

realiseren conform het accommodatiereglement van de Nederlandse lJshockeybond. De

accommodatie is geschikt voor wedstrijden in de Eredivisie en internationale wedstrijden,

anders dan een Wereldkampioenschap;

. Shorttrack

Wedstrijden op nationaal en internationaal niveau;
. Kunstrijden
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Wedstrijden op nationaal en internationaal niveau: voor kunstrijden geldt dat wanneer wordt

voldaan aan de eisen van de ijshockeybonden, de accommodatie hiermee ook geschikt is

voor kunstrijden op wedstrijdniveau.
. Recreatief/overig:

o Volledig recreatief gebruik van alle genoemde ijsvloeren;

o Vooziening geschikt voor gelijktijdig meervoudig gebruik en lesprogramma's;

o Voorzieningen geschikt voor G-schaatsen.

Topsport schaatsen behoort niet tot de projectambities. Voor ijshockey en shorttrack is hiervoor

een groter tribunecapaciteit noodzakelijk en voor langebaanschaatsen een 400 meter rondbaan

met bijbehorende tribunecapaciteit. Zowel beleidsmatig als ruimtelijk en financieelvalt dit buiten

de kaders.

Resultaten uitwerkingen juli 2016 tot decembe¡ 2O17

Na het Raadsbesluit RV 16.0042 d.d. 5 juli 2016 inzake de Businesscase lJsbaan Leiden en RV

17.0056 d.d. 6 juli 2017 inzake Atweging Sportaccommodaties Leiden zijn de volgende

onderwerpen u itgewerkt en afgerond.

Verkenning regionale coalitie nieuwbouw ijsbaan Leiden

De afgelopen maanden is met met de sportwethouders en sportambtenaren van 14

regiogemeenten gesproken over het vormen van een regionale coalitie nieuwbouw ijsbaan

Leiden. Per brief 2.11711196084 d.d. 7 november 2017 is de gemeenteraad op de hoogte gebracht

van de resultaten van deze verkenning. Nagenoeg alle gemeenten staan positief tegenover het

initiatief van Leiden om de realisatie van de schaatsbaan in breder verband te beschouwen.

Enkele gemeenten geven aan geen bijdrage te willen doen, andere gemeenten geven aan

hierover een positieve grondhouding aan te houden. Vanwege het gegeven dat Leiden nog geen

definitieve zekerheid heeft gegeven over de bouw van de ijsbaan, werd in de verkenning

aangegeven dat de regiogemeenten hierop volgend ook geen definitieve toezeggingen konden

doen. Om uit deze impasse te komen is een breed gedragen standpunt in de regio dat Leiden de

250 meter ijsbaan zou moeten financieren en dat een eventuele regiobijdrage is bedoeld voor het

surplus van de 333 meterbaan. Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre dit gat van de 333

meter ijsbaan (afgerond € 3,2 mln) door de regiogemeenten en Stichting lJshal, via sponsoring,

verhuur van ruimten en acties, daadwerkelijk bij elkaar gebracht kan worden.

Unieke kans op regionale coalitie voor realisatie van een regionale vooniening
ln de tussentijd hebben - zoals wellicht bij u bekend -enkele gemeenten (Kaag en Braassem,

Zoeterwoude) aangegeven met benoeming van het in te brengen bedrag onder voonraarden en

voorbehoud van definitieve besluitvorming te willen bijdragen aan het surplus van de 333

meterbaan. Andere gemeenten doen momenteel een haalbaarheidsonderzoek onder

schaatsverenigingen(Alphen aan den Rijn) of hebben besluitvorming hieromtrent in voorbereiding

of hebben de intentie dit op korte termijn te gaan doen (Katwijk en Leiderdorp). Hiermee dient

zich de unieke mogelijkheid voor om daadwerkelijk een regionale voorziening met behulp van

een regionale coalitie en onder regie van Leiden als centrumgemeente te realiseren!
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Programma van Eisen

ln samenspraak met een klankbordgroep van gebruikers is het functioneel en ruimtelijk

Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin zijn zowel de 250 als de 333 meterbaan

uitgewerkt. Op hoofdlijnen bestaat dit PvE uit de volgende ruimten:

- rondbaan (250 of 333 meter)

- ijshockeyvloer 60x30, ook geschikt voor shorttrack en kunstschaatsen

- krabbelbaan van 20x30, geschikt voor de jongste jeugd om goed te leren schaatsen.

Aanvullende faciliteiten als kleedvoorzieningen, horeca, bergingen en een instructieruimte zijn

vanzelfsprekend ook meegenomen in het PvE.

Onderwerpen die geen eis maar een wens z¡n, zii¡n als optie meegenomen. Te noemen zijn:

- Omloop rondom rondbaan: betonvloer verbreden van 1,0 naar 2,0 meter;

- Rondbaan: ijsvloer verbreden van 4,0 naar 5,0meter;

- Naar aanleiding van vereisten voor trainingsaccommodatie RTC:

o Ruimte opnemen of te gebruiken als studieruimte voor sporters;

o Ruimte opnemen of te gebruiken als krachthonk;

- ln 333m-variant de krabbelbaan verhogen tot niveau van de verdieping, gelijk met rondbaan;

- ln terreinontwerp opnemen inline-baan 200m1 met kuip, waarop tevens geparkeerd kan

worden, als element in de terreininrichting.

Na het Kaderbesluit zullen deze wensen worden beoordeeld op realiteitswaarde aan de hand van

een nadere uitwerking en doorrekening. ln samenspraak met de klankbordgroep zal dan ook een

prioritering aan deze wensen worden gegeven. Bij aanbesteding worden deze wensen dan als

optie meegenomen, zodat vanuit marktwerking moet blijken in hoeverre deze binnen het

maximaal beschikbare budget gerealiseerd kunnen worden.

Parkeren

Bij de berekening en inpassing van parkeerplaatsen als ook bij de kruispuntberekening en

verkeersatwikkeling voor het kruispunt Voorschoterweg - Churchillaan is rekening gehouden met

de van toepassing zijnde normen. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met het aanvullend

gebruik door sporters en toeschouwers van de geplande uitbreidingen met binnenbad, ijshal en

(mogel¡k) hockey, als ook met het huidige gebruik van het sportpark. Aanvullend dan wel

vervangend en/of complementair gebruik is hierin meegenomen.

D u u rzaam he id son de rzoe k
Het bureau DWA heeft in opdracht van de projectorganisatie een duuzaamheidsonderzoek en

subsidiescan uitgevoerd. Voor het ondezoek zijn verschillende maatregelen onderzocht volgens

de methodiek Trias Energetica. Hierbij zijn de maatregelen als volgt opgesplitst in de categorieën
. maatregelenbesparend;
. maatregelen voorenergieterugwinning;
. maatregelen voor duurzame opwekking.

Uit een scala aan maatregelen zijn meerdere pakketten samengesteld in oplopend ambitieniveau

1. Basis: niveau Bouwbesluit.

2. Referentie: niveau huidige stand van techniek (maatregelen met terugverdientijd < 10 jaar).

3. Plus: referentieniveau vermeerderd met maatregelen met een terugverdientijd van meer dan

tien jaar om tot 40Yo CO2+eductie te komen.
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4. Excellent: energieneutraal, all electric en 100% CO2 reductie

Het onderzoek toont aan dat een energieneutraal gebouw met 100% CO2 reductie en ALL

Electric in geval van de 333 meterbaan zelfstandig mogelijk is. Voor de 250 meterbaan is dit ook

mogelijk, alleen niet zelfstandig. Het dakoppervlak is hiervoor te klein. Richting Uitvoeringsbesluit

wordt onderzocht in hoeverre een vrij dakoppervlak (ca 1.600 m2) gevonden kan worden waarop

deze extra benodigde PV-panelen voor de 250 meterbaan geplaatst kunnen worden en wat

hiervan de (huur)kosten zijn. Parellel hierin wordt onderzocht in hoeverre panelen met een hoger

vermogen binnen de gestelde financiële kaders gebruikt kunnen worden zodat de huur van een

extra dakoppervlak wellicht helemaal niet nodig is. Overige maatregelen in het Excellent pakket:

reflecterend plafond, triple glas, hergebruik condens warmte, LED verlichting, energiezuinige

ventilatoren en PV-panelen. Onderstaande tabel geeft de resultaten van het Excellent-pakket op

hoofdlijnen weer.

Resultaten duurzaamheidsonderzoek ambitieniveau Excellent = allelectric en ieneutraal

Subsidiescan

Specifiek voor dit project is een subsidiescan uitgevoerd. Uit deze scan kan worden

geconcludeerd dat er in beperkte mate energie- en fiscale subsidies voor dit project mogelijk zijn.

De fiscale subsidies zijn aantrekkelijk voor private winstbeogende ondernemingen. Dit is hier niet

het geval. Wat betreft subsidies is de subsidie op PV panelen op dit moment het meest kansrijk.

Subsidie in de exploitatiefase met de Subsidie Duurzame Energie maakt het op dit moment

interessant om te investeren in PV panelen. Met deze regeling wordt gedurende 15 jaar een

exploitatiesubsidie op de werkelijk opgewekte hernieuwbare energie verstrekt. Voor andere

regelingen komt dit project niet in aanmerking. Met inbegrip van de SDE subsidie dalen de

terugverdientijden van de duurzaamheidsinvesteringen naar een acceptabel niveau. Resultaten:

- 250 meterbaan: € 40.000 per jaar -> terugverdientijd daalt naar 15 jaar.

- 333 meterbaan: € 70.000 per jaar -> terugverdientijd daalt naar 15 jaar.

De SDE subsidie is verwerkt in de exploitatieprognose van de ijsbaan.

Voor de subsidieregeling 'Energiebesparing en duuzame energie sportaccommodaties'wordt in

de periode na Kaderbesluit beoordeeld in hoeverre de Stichting hiervoor in aanmerking komt en

of een aanvraag hiervoor kansrijk is. Gemeentelijke overheden kunnen geen gebruik maken van

deze regeling.

Toetsing i nve ste ringskoste n rami ng

ln maart 2017 heeft het Bureau Documentatie Bouw (BDB) in opdracht van de gemeente Leiden

de investeringskostenraming en het hierbij gehanteerde prijsniveau getoetst, mede ook in relatie

tot de conjunctuuromslag in de bouwsector. ln een eerder stadium ten behoeve van RB 16.0042

heeft het bureau BBN reeds geconstateerd dat de investeringskosten volledig en juist waren.

lnvestering cc2
Reductie

Kapitaalasten
+ reservering

onderhoud

1"tu .¡aar

Besparing

Energie-

kosten

Terug-

verdientijd

zonder

subsidie

Terug-

verdientijd

met

subsidie

250 baan € 1.900.000 100% € 143.000 € 141.000 19 jaar 15 jaar

333 baan €2.720.000 100o/o € 205.000 € 200.000 20 iaar 15 iaar
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BDB concludeert dat, wanneer de geraamde prijsontwikkelingen worden verrekend met het totale

budget, het mogelijk is zowel de 250 meterbaan als de 333 meterbaan binnen budget te

realiseren. Er blijft dan circa 4% resterend voor de post onvoorzien. Deze resterende post

onvoorzien is door BDB als laag beoordeeld in relatie tot het planstadium waarin het project zich

bevindt. Uw raad heeft in RB 17.0056 d.d. 6 juli 2017 voor de 250 meterbaan deze post

onvoorzien verhoogd naar afgerond 10%, passend bij het huidige planstadium van het project.

De hiermee gemoeide lasten zijn toegevoegd aan de benodigde gemeentelijke bijdrage voor

realisatie van de ijsbaan.

De investerin zien er als uit, niveau Q3 20f 8 moment van aanbestedi

NB

Daarnaast brengt Stichting lJshal uit eigen middelen € 400.000 in voor levensduur verlengend

onderhoud aan de bestaande ijshal Vondellaan tot opening van de nieuwe ijshal op De Vliet.

Toetsing bezoek- en exploitatieraming

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft in opdracht van de gemeente Leiden de bezoek- en

exploitatie- en onderhoudsraming getoetst. De bevindingen zijn weergegeven in de bijlage.

SWS concludeert dat de aanleg van de 250 meterbaan als haalbaar wordt beschouwd. De 333

meterbaan is niet haalbaar zonder additionele (regionale) bijdrage. SWS geeft in haar rapport de

volgende aanbevelingen mee:

- kapitaallasten: om in de eerste jaren ruimer in het jasje te zitten kan overwogen worden een

bancaire lening op basis van annuïteiten (in plaats van lineair) en met een langere

aflossingstermijn (bijvoorbeeld) 40 jaar aan te houden.

Dit advies wordt niet overgenomen. De gemeentelijke richtlijnen voor financiering en

afschrijving zijn aangehouden, mede omdat dit op de langere termijn risico-dempend werkt.

- Tarieven entree, met uitzondering van verenigingen. De tarieven bij andere ijshallen liggen op

een hoger niveau dan bij de huidige schaatsbaan in Leiden. Voor de businesscase van de

nieuwe ijsbaan is uitgegaan van een beperkt (10To) hoger tarief. ln vergelijking met andere

ijsbanen in het land is dit nieuwe tarief nog steeds relatief laag, te meer er geen

parkeerkosten betaald hoeven worden. Advies is om met hogere tarieven te gaan werken.

Dit advies wordt niet overgenomen. Enerzijds vanuit beleidsmatig oogpunt de (financiële)

drempel om te schaatsen voor sporters zo laag mogelijk te houden en anderzijds om de

goede concurrentiepositie van de ijsbaan in Leiden te behouden en te versterken.

- Horeca. De horeca inkomsten liggen bij andere banen op een fors hoger niveau. Een gunstige

situering van de horeca in het gebouw en de wijze van uitbaten kunnen voor hogere

opbrengsten zorgen. SWS doet de aanbeveling de horeca op een strategisch gunstig punt in

het gebouw te situeren. 
\

250 meter iisbaan 333 meter iisbaan

Grondverwerving € 0 € 0

I nvesteringskosten incl. terreinin richtinq € 13.340.000 € 16.560.000

Ophoginq post onvoorzien € 920.000 € 920.000

Duurzaamheid naar energieneutraal € 1.900.000 € 2.700.000

Totaal stichtingskosten excl. btw € 16.160.000 € 20.180.000
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Dit advies wordt overgenomen. De strategische situering is in het PvE verwerkt. De horeca

wordt gecombineerd met de horeca van het zwembad en gezamenlijk verpacht aan één

uitbater.

- Sponsoring. Opbrengsten van sponsoring heeft de huidige ijsbaan in Leiden nauwelijks. Bij

andere ijsbanen z¡n deze opbrengsten in een aantal gevallen voorde verenigingen die

gebruik maken van de accommodatie. lndien deze afspraak niet geldt bij Leiden zouden hier

nog separate inkomsten uit gehaald kunnen worden.

Dit advies neemt de Stichting lJshal als huidige en toekomstige exploitant ter harte; een

sponsorplan is opgesteld en wordt momenteel uitgevoerd. lnkomsten uit sponsoring komen ten

goede van de exploitatie. Dit staat los van de acties die Stichting lJshal heeft uitstaan als bijdrage

in het tekort van het surplus van de 333 meter ijshal ten opzichte van de 250 meter ijshal.

- Verhuur ruimtes. Bij de realisatie van de baan ontstaan er onder de rondbaan ruimtes

(500m2 bij 250 meter en 2.200 m2 bij 333 meter) die verhuurd kunnen worden aan derden.

Bij andere sportaccommodaties wordt vaak een combinatie gezocht met fysiotherapie, fitness

en/of overige sport en zorg gerelateerde functies. De ruimten onder de rondbaan zijn hiervoor

geschikt. Richting Uitvoeringsbesluit wordt onderzocht in hoeverre deze ruimten ingevuld

moeten en kunnen worden met gebruikers (Hengelaarsbond en wijkgebouw
gemeentebeheer) die moeten wijken als gevolg van de komst van de ijshal, alsmede overige

invulling met maatschappelijke dan wel commerciële gebruikers.

Dit advies wordt overgenomen, doch voorzichtigheidshalve zijn huurinkomsten nog niet

meegenomen in de businesscase.

De Stichting wil zich als huidige en toekomstige exploitant op voorhand niet rijk rekenen. Met

uitzondering van de extra inkomsten uit horeca z¡n deze inkomsten dan ook nog niet

meegenomen in de verdere uitwerkingen.

De bezoek- en exploitatie nose ziet er als vo uit, niveau Q4 2020

U itg evoe rde tech n isch e o n de noe ke n

Hoewel voor deze fase van planvorming niet strikt noodzakelijk, zijn om risico's op voorhand te

kunnen uitsluiten, meerdere technische locatie onderzoeken uitgevoerd. Te noemen zijn een

bomenonderzoek, inventarisatie van kabels en leidingen, slooponderzoek van bestaande

opstallen, archeologie, cultuurhistorie, bodem, flora en fauna, verkeer en parkeren,

milieuzonering, waterhuishouding, -compensatie en afkoppeling van hemelwater,

sonderingsonderzoek en grondniveau. Met uitzondering van archeologie geven de resultaten

geen aanleiding tot nader onderzoek. Ook de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is
geconsulteerd en heeft een positief advies afgegeven. Zodra de toplaag van het bestaande

kunstgrasveld is verplaatst, zal ook op dat gebied een bodem en sonderingsonderzoek worden
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Exploitatieprognose

lnkomsten 846.000€ € 987.000

Uitgaven 509.000€ € 604.000

Exploitatieresultaat excl. btw 337.000€ € 383.000

Huur aan qemeente Leiden 329.000€ € 377.000

Exploitatieresultaat incl. huur excl. btw 8.000€ 6.000€



uitgevoerd. Gezien het feit dat op deze plek een (kunstgras) voetbalveld heeft gelegen, gaan wij

ervan uit dat deze onderzoeken niet leiden tot extra complicaties.

Los van bovenstaande willen we twee technische punten nader toelichten:

- wat betreft geluid is in het PvE opgenomen dat installaties met een laag frequent geluid

vermeden of op z'n minst geminimaliseerd moeten worden.

- Op basis van een verkennend archeologisch ondezoek is een inventariserend

veldonderzoek proefsleuven noodzakelijk. Voor de naburige locatie van het nieuwe zwembad

heeft dit reeds plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat op basis van

de scoretabel uit de KNA kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen sporen niet

behoudenswaardig zijn en dat bij de bestaande planvorming geen waardevolle

archeologische resten verstoord zullen worden. Voor het zwembad is vervolgondezoek dan

ook niet noodzakelijk.

Het proefsleuvenonderzoek voor de ijsbaan is tot op heden nog niet uitgevoerd, aangezien

een definitief besluit voor nieuwbouw van de ijsbaan er nog niet lag. Na Kaderbesluit zal dit

worden opgepakt, waarbij aandachtspunt is dat de toplaag van het bestaande kunstgrasveld

op korte termijn naar een alternatieve locatie verplaatst kan worden, zodat ook hier het

proefsleuvenondezoek kan plaatsvinden.

Openstelling ijshal Vondellaan tot ingebruikname nieuwe ijsbaan op De Vliet

Met de huidige eigenaar (Westelijke lnvestment) van de ijshal aan de Vondellaan heeft Stichting

lJshal overeenstemming bereikt over openstelling tot aan de ingebruikname van de nieuwe

ijsbaan op De Vliet. De hiermee gemoeide noodzakelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

door zowel huurder als verhuurder voor levensduurverlenging van de bestaande ijshal worden

door beide partijen uitgevoerd. Voor Stichting lJshal betekent dit dat voor deze

overbruggingsperiode rekening moet worden gehouden met afgerond € 400.000 aan

huurderskosten voor levensduur verlengend onderhoud aan de bestaande ijshal aan de

Vondellaan. lnmiddels is een fors deel van deze geraamde kosten reeds door Stichting lJshal

uitgegeven in het kader van de verlenging van de vergunning van de Omgevingsdienst WesG

Holland (ODWH) voor het lopende schaatsseizoenen tot aan de opening van de nieuwe ijshal.

Het resterende levensduurverlengende onderhoud voor rekening van de huurder zal de Stichting

lJshal Leiden de komende jaren ook laten uitvoeren en bekostigen.

Herontwikkeling achterblijvende locatie Vondellaan

lnmiddels zijn ook verkennende gesprekken met Westelijke lnvestment gevoerd in hoeverre de

achterblijvende locatie aan de Vondellaan betrokken kan worden bij de verdere ontwikkeling van

het gebied kruising Plesmanlaan - Vondellaan.

I ntegraal Ruimtelijk Planologisch Kader

De afgelopen periode zijn door de stedenbouwkundigen van de gemeente de mogelijkheden tot

het opstellen van een gebiedsvisie voor de gehele Vlietzone verkend. Geconcludeerd is dat het

niet mogelijk is voor het gehele gebied deze visie op te stellen. Vanuit meerdere sectoren is een

claim gelegd op het gebied naast de beoogde locatie voor zwembad en ijsbaan. Een afweging

over deze ruimteclaims dient project overstijgend op stadsniveau te worden gemaakt. Verwacht

wordt dat deze atweging pas medio volgend jaar op bestuurlijk niveau kan worden gemaakt. Dit is

te laat voor zwembad en ijsbaan. Om uit deze impasse te komen is besloten af te zien van het

opstellen van een brede gebiedsvisie voor de gehele Vlietzone, maar wel een visie op te stellen
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voor de locatie van zwembad en ijsbaan. Deze visie is door de stedenbouwkundigen van de

gemeente vormgegeven in een lntegraal Ruimtelijk Planologisch Kader (IRPK).

ln het IRPK is door de stedenbouwkundigen de positie van het nieuwe binnenbad (in combinatie

met de 333 meter ijshal) verschoven en over de huidige loods van de gemeentewerf gelegd, dicht

tegen de bestaande tafeltennishalvan Scylla aan. Hoofdreden hiervan is dat hiermee optimaal

ruimte wordt geboden voor toekomstige ontwikkelingen in het resterende gebied zoals bijvoorbeeld

inpassing van hockeyvelden in het kader van het Contourenplan Buitensport. ln het IRPK treft u

hieromtrent de nadere motivatie aan. Overleg met Scylla heeft uitgewezen dat zij geen bezwaar

hebben als het nieuwe zwembadgebouw dicht tegen hun tafeltennishal wordt aangebouwd

(uiteraard rekening houdende met eisen die worden gesteld aan vluchtwegen en toegang door

hulpdiensten). Vanwege de schaduwwerking biedt dit voor hen zelfs voordeel in verband met

beperking van de warmtelast in het gebouw. En vanzelfsprekend ervan uitgaande dat de bouw

geen overlast geeft (trillingen) en dat het gebruik van hun accommodatie kan doorgaan tijdens de

nieuwbouw van het binnenbad. Dit moet geen probleem zijn.

Het opschuiven van de positie van het nieuwe binnenbad heeft twee consequenties:
. de loods van de gemeentewerf (inclusief personeelsverblijf en bijbehorende buitenruimte)

verdwijnt. Richting Uitvoeringsbesluit wordt met cluster Beheer afgestemd in hoeverre deze

functie ondergebracht kan worden in de ruimten onder de rondbaan van de nieuwe 250 meter

ijsbaan
. er dienen 106 bomen extra te worden gekapt ten opzichte van de maximaal 74 bomen bij

alleen realisatie van een zwembad en 250 meter ijshal. Toelichting:

ln het scenario met alleen een combibad op het hoofdveld van voormalig GHC dienen circa 16

bomen te worden gekapt. Toevoeging van de 250 meter ijshal (op de velden 2 en 3 van

voormalig GHC) resulteerde in de kap van nog eens maximaalSS bomen, totaalT4 bomen. Bij

uitbreiding van de 250 meter ijshal naar een 333 meter ijshal dient het totale gebouw zo dicht

mogelijk richting de Scylla halte worden verschoven om de toekomstige ontwikkelingen in het

resterende deelvan het gebied niet uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld hockey, en hiermee

gemoeide verkeersstromen en extra aan te leggen parkeerplaatsen. Het gecombineerde

gebouw binnenzwembad en 333 meter ijshal dient hiervoor over een bestaande groenstrook

met 106 bomen te worden gesitueerd. Hieronder staat hierover een nadere toelichting en hoe

hiermee wordt omgegaan.

Ter informatie: het IRPK gaat uit van een bouwvlak in combinatie met de 333 meter ijsbaan.

Aanwezige groen en bomen en compensatie van te kappen bomen

Een bomenonderzoek heeft plaatsgevonden, in totaal zln 437 bomen in kaart gebracht. Zoals

hierboven aangegeven, dient als gevolg van de (mogelijke) toekomstige inpassing van de

hockeyvelden de positie van het nieuwe binnenbad (in combinatie met de 333 meter ijshal) te

worden verlegd van de (grens van de) voetbalvelden van (voormalig) GHC naat zo dicht mogelijk

positioneren richting de Scyllahal. Dit heeft tot gevolg dat er aanzienlijk meer bomen moeten

worden gekapt. ln het ongunstigste geval 106 extra te kappen bomen. Nagenoeg alle bomen zijn

in matige tot slechte staat is, slechts zeven bomen zijn in redelijke staat. Geen van deze bomen

is in goede staat. Op de Groene Kaart is het sportdeel van de Vlietzone aangegeven als een

boomgebied. Bomen die deel uitmaken van een boomgebied staan niet als afzonderlijke bomen

op de kaart. ln de Vlietzone staan volgens de Groene Kaart verder geen waardevolle of
monumentale bomen-
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ln de verdere uitwerkingen voor het bestemmingsplan en de terreininrichting wordt een maximale

inspanning verricht om zoveel mogelijk bomen te behouden. Een mogelijkheid hiertoe is, in geval

een 333 meter ijshal niet door kan gaan, het gecombineerde gebouw van zwembad en 250 meter

ijshal zover mogelijk - binnen het toekomstige bouwvlak - terug te schuiven naar de grens van

de voetbalvelden van voormalig GHC, zodat de kap van 106 bomen kan worden voorkomen.

Aanvullend wordt bij aanbesteding als criterium meegenomen dat bij het ontwerp van het gebouw

en inpassing op de locatie extra punten kunnen worden verkregen indien aantoonbaar extra

bomen behouden kunnen blijven.

Als laatste zullen de bomen waarvan kap onvermUdelUk is volgens de hiervoor geldende

richtlijnen worden gecompenseerd.

Uitgangspunt is dat er eerst duidelijkheid moet zijn over de lengte van de ijshal en de locatie van

de velden van Roomburg, voordat de 106 extra bomen gekapt kunnen worden. Deze worden

alleen gekapt als dit nodig is vanwege de bouw van de 333 meterbaan en de verplaatsing van

Roomburg. Dit betekent dat over Roomburg tijdig een besluit moet zijn genomen, om vergunning,

kap en compensatie van deze extra 106 bomen tijdig te kunnen regelen zonder vertraging op te

lopen voor het Combibad.

I nteg roo I beste m m i n gs pl a n

Na afronding van de procedure voor het IRPK wordt een bestemmingsplanprocedure gestart voor

vaststelling van het integrale bestemmingsplan zwembad-ijsbaan De Vliet. De eerder gestarte

bestemmingsplanprocedure voor alleen het zwembad wordt hiermee afgebroken. Personen die

hiervoor een zienswijze hebben ingediend, krijgen hiervan persoonlijk bericht, voorzien van

motivatie wat met hun eerdere zienswijze is gedaan in relatie tot het IRPK en integraal

bestemmingsplan.

Vanzelfsprekend borduurt dit integrale bestemmingsplan voort op de hoofdlijnen zoals

vastgesteld in de het IRPK. ln afstemming met Hoogheemraadschap Rijnland worden hierin ook

uitspraken gedaan hoe om te gaan met de watercompensatieplicht. Bij aanbesteding van

zwembad-ijsbaan dient dit als uitgangspunt voor de inschrijvende partijen.

Schetsontwerp en éénmalige ruimtelijke synergievoordelen met nieuwbouw Combibad

ln samenspraak met de klankbordgroepen van ijsbaan en zwembad is een schetsontwerp

opgesteld. ln meerdere bijeenkomsten is door een ingehuurde architect van grof naar fijn

gewerkt. Naast een vertaalslag van PvE naar ontwerp is hieruit ook naar voren gekomen dat een

gecombineerd gebouw van ijsbaan en zwembad ruimtelijke synergievoordelen opleverl Denk

aan besparingen in ruimten voor entree, centrale hal, horeca en sanitaire voozieningen.

Besparingen door dubbelgebruik van parkeerplaatsen of gedeelde aanleg van infrastructuur zijn

(helaas) niet te behalen. ln totaal kan ruim 500 m2 bruto vloeroppervlak aan ruimte worden

bespaard als gevolg van een gecombineerd gebouw in plaats van realisatie van twee separate

gebouwen. Zowel beide klankbordgroepen als de tijdelijk ingehuurde architect zien

mogelijkheden deze ruimtelijke voordelen nog verder te optimaliseren indien beide functies nog

meer worden geÏntegreerd. Deze verdere optimalisatie moet bij aanbesteding tot uitdrukking

komen, in het PvE zijn hiervoor de randvoorwaarden opgenomen. Uitgedrukt in

investeringskosten bedragen de éénmalige synergievoordelen afgerond € 800.000 ex btw.

Voorlopig uitgangspunt is dat deze besparing gelijkelijk wordt verdeeld over zwembad en ijsbaan,

conform de (nagenoeg) gelijke verhoudingen tussen beide accommodaties in investeringskosten

en bezoekprognose. Voor de ijsbaan is dit voordeel meegenomen in het financieringsplan.
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Structurele synergievoordelen van combinatie zwembad met ijsbaan

Naast éénmalige ruimtelijke synergievoordelen zrln er ook structurele voordelen te behalen uit een

gecombineerd gebouw van zwembad en ijsbaan. Op hoofdlijnen bestaan deze voordelen uit:

- synergie uit inkoopvoordelen beheer en exploitatie (energie, onderhoud en overige kosten)

- synergie uit gedeelde inzet van personeel

- synergie uitenergie-uitwisseling

Eventuele extra inkomsten als gevolg van extra bezoekers (denk aan: zien sporten doet sporten)

door combinatie van beide sportfuncties in één gebouw is logisch, echter op voorhand niet te
voorspellen. Voozichtigheidshalve is hier dan ook geen rekening mee gehouden.

De sommatie van structurele synergievoordelen voor de ijsbaan door combinatie met het
zwembad tijdens de gebruiksperiode worden geraamd op afgerond € 44.000 per jaar. Deze
besparingen zijn in de exploitatieraming van de ijsbaan voorzichtigheidshalve nog niet
meegenomen, aangezien het hier om theoretische ramingen gaat, waarvan in de praktijk nog

moet blijken of deze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Afweging: Behouden van schaatspott voor Leiden en regio

De resultaten uit de regioverkenning stellen de gemeente Leiden voor een dilemma, aangezien

voor realisatie van de 250 meter ijsbaan een financieel tekort resteert van afgerond € 176.000

structureel of € 3.600.000 éénmalig (zie ook RV 17.0056 d.d. 6 juli 2017). Dit dilemma omvat: of
dit tekort dichten of de nieuwbouwplannen van de ijsbaan afbreken en hiermee naar verwachting

gelijktijdig de beoefening van de overdekte schaatssport in Leiden beëindigen.

ln onze brieÍ 21711196084 d.d. 7 november 2017 hebben wij aangegeven dat wij aan u

voorstellen de schaatssport voor Leiden en omstreken te behouden en het tekort voor realisatie
van de 250 meter ijsbaan te dichten. Om dit te bereiken stelt het College voor eigendom en

financiering over te nemen van Stichting lJshal en het resterende tekort te dekken met een

aanvullende gemeentelijke bijdrage. Daartoe merken wij het volgende op.

Hoofdlijnen uitwerking financiering 250 meter ijsbaan

Om het tekort van € 176.000 structureel c.q. € 3.600.000 éénmalig in de financiering van de

nieuwe 250 meter ijsbaan te dekken stellen wij het volgende voor:
. de gemeente Leiden neemt de rol van financier en eigenaar van de ijsbaan over van

Stichting lJshal Leiden. Stichting lJshal wordt huurder en blijft de beoogd exploitant van de

nieuwe schaatsbaan. Het project wordt gecombineerd met de nieuwbouw van het Combibad,

waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van synergievoordelen. Consequenties:

o De gemeente wordt hierdoor eigenaar van nieuwe ijshal en tevens financier.

ln principe wijkt dit af het beleid van de gemeente om maatschappelijk vastgoed niet in

eigendom te nemen maat zo mogelijk af te stoten. Het College is van mening dat voor de

ijsbaan een uitzondering zou moeten worden gemaakt. Het beleid om zoveel mogelijk

mensen te laten sporten en dit als gemeente mogelijk te maken prevaleert in dit geval

boven het beleid om maatschappelijk vastgoed niet in eigendom te nemen.

o De gemeente neemt een investering op in het Meerjareninvesteringsplan20lS in

Programma 8C, prestatie 1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties van € 15,76

miljoen (16,16 miljoen minus het energyvoordeel€0.4 miljoen) voor realisatie van de

nieuwe ijsbaan. Dit is inclusief een investering in duurzaamheid voor€ 1,9 miljoen. ln de
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dekking van dit bedrag is meegenomen de eenmalige inbreng van Stichting lJshal ter
grootte van € 600.000 in de nieuwbouw. Aangezien de gemeente voor 2018 1,0o/o

omslagrente aanhoudt, terwijl de businesscase van de Stichting uitgaat van 1,75Yo

marktrente, kan het rentevoordeel worden ingezet ter dekking van een groot gedeelte van

het tekort van de 250 meterbaan.

o Door het zelf financieren komt de nieuwe ijshal op de balans van de gemeente te staan.

Dit leidt tot een stijging van de schuldpositie van de gemeente (uitgedrukt in de

schuldquote). Evenwel wijzigt het renterisico niet ten opzichte van het oorspronkelijke
scenario waarin de gemeente garant zou staan voor de bankfinanciering die de Stichting

lJshal zou aangaan.

o Het eigendom stelt de gemeente in staat om de projectuitwerking conform het Leids

Planproces strak en kordaat aan te sturen, met bijbehorend risicomanagement. Het

benutten van synergievoordelen door combinatie met het Combibad kan hierdoor

optimaal plaatsvinden.

. Voor het resterende tekort voor financiering van de 250 meterbaan wordt de raad voorgesteld

hiervoor een éénmalige bijdrage beschikbaar te stellen.

ln de financiële paragraaf is een gedetailleerde toelichting op deze dekking gegeven.

Stichting lJshal stemt in met bovenstaande en heeft schriftelijk verklaard de bijdrage in de

investeringskosten ad € 600.000 te zullen doen. ln de uitwerkingen richting Uitvoeringsbesluit

wordt de aanwending alsmede de juridische en fiscale afwikkeling van deze inbreng nader

uitgewerkt

Financiering surp/us van 333 meter ijsbaan niet door Leiden

Zoals wij in onze collegebrief 2.11711196084 d.d. 7 november 2017 hebben aangegeven draagt de
gemeente Leiden niet bij aan het surplus (€ 3,2 mln) aan kosten van de 333 meter ijsbaan ten

opzichte van de 250 meter ijsbaan. Met het voorstel voor financiering van de basisvoorziening

van 250 meter ijsbaan zijn wij van mening dat Leiden in ruime mate haar rol als

centrumgemeente pakt. De verantwoordelijkheid voor financiering van het surplus ligt hiermee

geheel bij de regiogemeenten, aangevuld met de resultaten uit de acties van Stichting lJshal en

de schaatsveren igingen.

1 oktober 2018 als uiterste datum voor besluit upgrade naar 333 meter ijsbaan

Dit Kaderbesluit betreft een voorstel voor realisatie van de 250 meter ijsbaan. Zoals hierboven

aangegeven ligt het in de handen van de regiogemeenten, Stichting lJshal en de

schaatsverenigingen om hier een 333 meter ijsbaan van te maken. Gelet op de tijdige en

consistentie projectvoortgang hebben wij deze partijen de gelegenheid gegeven om uiterlijk en bij

voorkeur eerder per 1 oktober 2018 te besluiten voor een daadwerkelijke bijdrage aan de 333

meter ijsbaan. lndien na deze datum geen definitieve zekerheid is voor financiering van het

surplus binnen voorwaarden die niet risicoverhogend werken voor de gemeente, zullen wij het

project in combinatie met de nieuwbouw van het Combibad aanbesteden en gunnen met een 250

meter ijsbaan.

Exploitatie ijshal en horeca

Stichting lJshalzal, net als in de huidige situatie, de exploitatie van de ijshal op zich nemen.
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Uitzondering hierop vormt de horeca. Hiervan is de Stichting lJshal van mening dat dit niet tot

hun kernactiviteiten behoort. De stichting is van mening dat een professionele partij dit veel beter
kan en dat je dit in de huidige tijd niet van vrijwillig kader kan verlangen dat zij dezelfde inzet en

professionaliteit kunnen inbrengen als dat een pachter dit kan. Buiten het feit dat vrijwilligers in
deze tijd schaars zijn en de Stichting deze mensen liever inzet voor het schaatsen.

Een malige inbreng Stichting lJshal

Stichting lJshal huurt en exploiteert al meer dan 25 jaar de huidige ijshal aan de Vondellaan in

Leiden. De Stichting heeft 1 betaalde kracht in dienst (de ijsmeester), verder wordt de exploitatie
gerund met de inzet van meer dan 100 vrijwilligers. Over vele jaren realiseert de Stichting een

positief financieel resultaat. Medio 2019 verwacht de Stichting een batig saldo te hebben van

afgerond € 1,0 mln. Voor levensduur verlengend onderhoud zet de Stichting lJshal € 400.000 in.

De resterende € 600.000 zet de Stichting in voor de nieuwbouw van de 250 meter ijshal.

Aankomende periode wordt ondezocht in hoeverre dit fiscaal op de juiste wijze kan plaatsvinden

Eigendom

Conform het gemeentelijk beleid inzake het sportvastgoed komt het eigendom van de nieuwe

ijshal in handen van cluster Beheer (team Sportaccommodaties). De accommodatie wordt
verhuurd aan Stichting lJshal, als toekomstig exploitant van de ijshal. Richting Uitvoeringsbesluit

wordt hiervoor een huurovereenkomst opgesteld en ondertekend.

H u u roveree n komst Stichting lJ shal en gemeente Leiden

Tussen de gemeente Leiden en Stichting lJshal zal een reguliere huurovereenkomst worden
gesloten. De huur die de Stichting aan de gemeente betaalt is gebaseerd op de lasten die zij

vanuit de exploitatie van de ijshal kunnen dragen. De huurbedragen zijn voor de twee varianten

als volgt opgebouwd:

a. Huur ter grootte van de kapitaallasten voor de duurzaamheidsinvesteringen.

a. € 1 14.000 per jaar voor 250 meter ijsbaan

b. € 162.000 per jaar voor 333 meter ijsbaan (in geval deze variant doorgaat)

b. Huur ter grootte van de kapitaallasten voor de overige investeringen waarvoor geen

gemeentelijke dekking is.

a. € 215.000 per jaar voor 250 meter ijsbaan

b. € 215.000 per jaar voor 333 meter ijsbaan (in geval deze variant doorgaat)

Voor beide varianten geldt dat de exploitatie deze huurbedragen kan dragen.

Stijgende hu urinkomsten tegenover dalende kapitaallasten

De huurinkomsten zullen jaarlijks met het gebruikelijke percentage worden geïndexeerd.

Hier tegenover staat dat de kapitaallasten als gevolg van lineaire financiering jaarlijks zullen

afnemen tot aan € 0 na het 30*tu jaar. Dit betekent dat voor de gemeente jaarlijks een groter
positief saldo resteert. Aan de andere kant is de gemeente verantwoordelijk voor de

eigenaarslasten, waaronder het groot onderhoud.

ln de exploitatieprognose van de ijshal is nu een totaalbedrag voor het klein en groot onderhoud

opgenomen. ln de komende maanden wordt hier een strakke demarcatie in gemaakt.

Tegelijkertijd wordt beschouwd in hoeverre het hiervoor genoemde jaarlijks toenemende positieve

saldo van stíjgende huurinkomsten en dalende kapitaallasten hierin meegenomen kan worden.

Beide aspecten worden meegenomen in het Uitvoeringsbesluit.
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Aanbesteding in combinatie met nieuwbouw van het Combibad

Om optimaalte profiteren van de synergievoordelen tussen het nieuwe zwembad en de ijsbaan

worden voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijke Design-Build-Maintain aanbesteding. ln

de aankomende periode zullen de verdere voorbereidingen getroffen worden om de

aanbesteding te starten. Om geen tijd te verliezen zal de voorselectie van partijen naar

verwachting voorafgaand aan het Uitvoeringsbesluit plaatsvinden, uiteraard onder voorbehoud

van dit Uitvoeringsbesluit.

Fiscale aspecten

Binnen het huidige Sportbesluit zou de BTW mogen worden verrekend. Door de toekomstige

herziening van het Sportbesluit is dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer het geval, waardoor

over een deelvan de uitgaven de BTW als kosten moeten worden meegenomen. We schatten de

kans dat deze verruiming van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 dit project gaat raken als

zeer reêel in (kans > 50%). Dit zou een verhoging van de kosten betekenen van afgerond € 2,4

mln (niet alle investeringen worden als gevolg van deze verruiming geraakt) en daarmee een

jaarlijkse extra kostenpost van ongeveer € 104.000 aan kapitaallasten.

Op 3 november 2017 heeft het nieuwe kabinet met de publicatie van de startnota bekend

gemaakt dat de extra inkomsten voor de schatkist als gevolg van de verruiming van de btw-

sportvrijstelling worden overgeheveld naar de uitgavenkant en vormgegeven in een

compensatieregeling. Hoe deze compensatieregeling eruit komt te zien, is nog niet bekend. Voor

de bestaande situaties komt er een overgangsregeling. Hoe die er uit komt te zien is ook nog niet

bekend. Hierover zal in begin 2018 overleg plaatsvinden met de ministeries van VWS en

Financiën. Het is dus nog onduidelijk in hoeverre tegenover deze extra kosten van € 2,4 miljoen

gehele of gedeeltelijke compensatie zal staan.

Het is niet wenselijk om nu fiscale modellen c.q. alternatieve exploitatiemodellen in te richten

omdat dit een beroep op een compensatieregeling zou kunnen hinderen. Voor nu kan worden

volstaan met de vigerende wet- en regelgeving. Dit betekent dat de kosten exclusief btw 1= 51*
volledig verrekenbaar) geraamd zijn. Op het moment dat er duidelijkheid is over de

overgangsmaatregel(en) en compensatieregeling, zullen op dat moment de fiscale gevolgen

nogmaals worden beoordeeld. lndien hiervoor keuzes moeten worden gemaakt die een besluit

van de gemeenteraad vergen, zal dit aan u worden voorgelegd.

Het is overigens niet zo dat op álle uitgaven de BTW nu als kosten moeten worden

meegenomen. De btw op de investeringen die aan de verpachting van de horecaruimte en

kleinschalige shop kan worden toegerekend zal niet worden geraakt door de verruiming van de

btw-sportvrijsteling. Deze btw kan de gemeente verrekenen op het moment dat zij tijdig en op de
juist wijze voor een btw-belaste verhuur wordt geopteerd in de huurovereenkomst. Daarnaast

geldt dat de btw op de kosten voor de aanleg van de zonnepanelen volledig verrekend kan

worden via de btw-aangifte. De btw toerekenbaar aan de realisatie van de openbare ruimte komt

in aanmerking voor een bijdrage uit het btw-compensatiefonds. Dit wijzigt niet bij de verruiming

van de btw-sportvrijstelling.

De exploitatie van de ijsbaan leidt niet tot een Vpb-last bij de gemeente. Dit omdat voor de

activiteiten niet wordt voldaan aan het winststreven en/of een duurzame organisatie van kapitaal

en arbeid c.q. de activiteit kwalificeert als normaal vermogensbeheer.
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Advies Leidse Sportfede ratie
Wlj hebben aan de Leidse Sportfederatie (LSF) gevraagd om advies uit te brengen over ons
voorgenomen voorstel aan uw raad. Op 7 december 2017 de LSF schriftelijk haar advies
uitgebracht (zie bijlage) en heeft, naast een aantal algemene overwegingen, geredeneerd vanuit
kennis en feiten die haar op dat moment kenbaar waren en getoetst aan de Sportnota, het
volgende aan ons college meegegeven.

De LSF staat positief tegenover het voorstel van het college om voor nieuwbouw van de ijsbaan
de ontwerp en voorbereidingsfase te doorlopen en het Uitvoeringsbesluit voor te bereiden binnen
de geschetste kaders. De LSF adviseert daartoe:
. de variant voor een tweelaags 2SO-meterbaan verder uit te werken, maar ook om in het

belang van de lange baanschaatsport in de regio parallel daaraan het ondezoek en de

resultaten naar een tweelaags 333-meter variant mee te nemen, opdat extra financiering

vanuit regiogemeenten ten behoeve van de laatste variant betrokken kan worden.;
. in het vervolgtraject de ijsverenigingen ook te betrekken. Nu de plannen concreterworden, is

het van belang hun wensen en eisen te horen en te integreren in de planvorming;

¡ de overleggen voor het vormen van een regionale coalitie voor de nieuwe ijsbaan te

verbreden naar structurele overleggen om te komen tot een regiovisie op sport. Zo kan
worden voorkomen dat per project afzonderlijk overleg met de regio moet worden opgestart.

Wij hebben kennis genomen van het gedegen en onderbouwde advies en deze betrokken bij

onze afweging in de verdere aanloop naar het onderhavig voorstel aan uw raad. Ten aanzien van
het advies merken wij het volgende op.

ln de verdere uitwerkingen richting Uitvoeringsbesluit blijven wij de twee varianten voor de ijshal

uitwerken. Naast de Stichting ljshal Leiden zijn de ijsverenigingen hierbij reeds betrokken. Dat

zullen wij blijven doen. Ten aanzien van regionaal overleg over sport(projecten) zijn wij van

mening dat borgen van een structurele uitwisselingen omtrent sportontwikkelingen zeker kunnen

bijdragen aan regionale (beleids-)keuzes voor sportaccommodaties. Afstemming is wenselijk en

afwegingen kunnen beter gemaakt worden als er inzicht is in de ontwikkelingen van de

buurgemeenten. ln dit kader kunnen wij melden dat er thans structureel ambtelijk overleg van

regionale sportambtenaren in Holland-Rijnland verband plaatsvindt en dat daarbij inmiddels het

onderwerp 'regiovisie op sport' geagendeerd staat. ln het vervolg op de bestuurlijke

regiobijeenkomsten ijshal, zullen wij in overleg met regiogemeenten bezien of ook een meer

regulier bestuurlijk overleg sport kan gaan plaatsvinden.

Advies Lerdse Milieuraad
Wij hebben aan de Leidse Milieuraad gevraagd om advies uit te brengen over ons voorgenomen
voorstel aan uw raad. Op I december 2017 heeft de Milieuraad schriftelijk haar advies
uitgebracht (zie bijlage) en heeft, naast een aantalalgemene overwegingen, geredeneerd vanuit
kennis en feiten die haar op dat moment kenbaar waren, het volgende aan ons college
meegegeven:

De milieuraad ziet in het voorstel van het college een voorbeeldproject dat duidelijk maakt dat het
mogelijk is om de schaatsbaan nagenoeg of zelfs helemaal energieneutraal te maken, door fors
in te zetten op technische maatregelen, en door de baan te combineren met het zwembad en de
waterzu iverin gsi nstal latie.

De milieuraad heeft de volgende aanbevelingen geformuleerd
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1. Maak een analyse van de bestaande gebouwen, die gesloopt gaan worden en geef bij de
aanbesteding / selectie aan dat een zo hoog mogelijk percentage van de bestaande
gebouwen / materialen hergebruikt moet worden, waarbij ten minste aan een nog te
stipu leren percentage wordt voldaan ;

2. Stel bij de aanbesteding de eis, dat er zoveel mogelijk daglicht wordt gebruik en bepaal dat
de besparende lichtenergie bonuspunten oplevert bij de beoordeling van de offertes.

3. Gebruik regenwater en/of restwater uit het zwembad voor het aanmaken van ijs en voor de
spoeling van de wc's;

4. Gebruik Breeam of een ander goed gedefinieerd kader om het materiaalgebruik zo circulair
mogelijk te maken.

5. lntegreer groen in het ontwerpplan en geef meer ruimte aan biodiversiteit.
6. Houdt goed rekening met de snelle verbetering van de efficientie van PV panelen bij de

bepaling van het dakoppervlak dat voor deze PV panelen nodig is. Houdt in het ontwerp
rekening met het combibad voor energie-uitwisseling en maak daarom een integraal
energieplan dat zowel de ijshal, binnenzwembad, buitenzwembad en aanpalende functies
volledig meeneemt.

7. een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, goede voorzieningen voor de fiets, open
bestrating voor de parkeerplaats, en een parkeertarief dat het autogebruik ontmoedigt.

8. De horeca in het pand zou in samenwerking met de stichting duurzame horeca, zo min
mogelijk milieubelastend moeten zijn.

9. Schrijf voor dit project een architectenprijsvraag / aannemersselectie uit met hoge eisen aan
energiegebruik, circulair gebruik van materialen, natuurinclusief bouwen / bevorderen van
biod iversiteit en toekomstwaarde.

Wij hebben kennis genomen van het gedegen en onderbouwde advies en deze betrokken bij

onze afweging in de verdere aanloop naar het onderhavig voorstel aan uw raad. Ten aanzien van
de aanbevelingen merken wij op dat deze zoveel als mogelijk worden meegenomen in de verdere
uitwerkingen richting Uitvoeringsbesluit en vervolgens de bouw van het project.

Financiën: De stichtingskosten van de 250 meter ijsbaan worden als volgt gedekt:

Beschikbaar voor lishal conform begroting 2018
Kapitaal lasten conform Meerjaren i nvesteri ngsplan 20 1 8 340.000
Geen biidraqe vanuit de reqioqemeente voor een 250 m iisbaan -176.000
Beschikbaar qesteld vanuit het keuzebesluit (R817.0056) 100.000

264.000

Structurele biidrage huur Stq. lishal 329.000
Totaal beschikbaar 593.000

ln het Meerjareninvesteringsplan 2018 is € 340.000 opgenomen voor kapitaallasten voor de

renovatie van de lJsbaan. Met het Raadsbesluit 17.0056 is besloten om een gedeelte van deze

kapitaallasten te compenseren met een bijdrage van €176.000 van de regiogemeenten. Het

restant van de kapitaallasten € 164.000 kunnen ingezet worden voor de nieuwbouw van de

lJsbaan.
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Conform begroting 2018 is structureel€ 100.000 opgenomen in Programma 8C1.1 Exploiteren
gemeentelijke sportaccommodaties voor de ijshal Deze gelden kunnen ingezet worden voor de

nieuwbouw van de lJsbaan op het moment dat wij deze in eigendom bouwen.

De accommodatie wordt verhuurd aan Stichting lJshal. Als toekomstig exploitant van de ijshal

betaalt de Stichting lJshal huur aan de Gemeente Leiden. Deze huur geldt mede als dekking voor
de kapitaallasten van de nieuwbouw lJshal en is derhalve van toepassing op de periode waarop
deze kapitaallasten van toepassing zijn. De investeringen voor de bouw van de ijsbaan in het

Meerjareninvesteringsplan worden met een gemiddelde looptijd van 30 jaar opgenomen, in

verband met de verschillende looptijden voor installaties en het gebouw. De afschrijvingstermijn

van de duurzaamheidsinvesteringen worden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar

opgenomen. ln afwijking van de financiële verordening van de Gemeente Leiden waarin is

opgenomen dat technische installaties een levensduur hebben van 10 jaar, is de verwachte

levensduur van de investeringen in duuzaamheid 20 jaar. Dit is conform landelijke

ervaringscijfers voor deze onderdelen en gelijk aan de contractduur voor het onderhoudsgedeelte

van de DBM aanbesteding.

Opbouwtabel investering lisbaan kapitaallast investerinq
Investering bouw 250 meter iishal 16.160.000

Svnerqievoordeel bouw met Combibad 400.000
lnvestering nieuwbouw lJshal de Vliet 15.760.000
Eenmaliqe biidraqe Stichtinq lJshal 600.000
Te activeren investerinq lJshal de Vliet 15.160.000
Totaal te activeren budget 688.600 15.160.000
Kapitaallasten gemeente Leiden €264.000 qeven ruimte voor 264.000 6.100.000
Te ontvangen huur Stichting Ushal 329.000 6.850.000
Beschikbare middelen in MJB proqramma 8C1.1 593.000 12.950.000
Totaaltekort 95.600 2.210.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er structureel €95.600 tekort is v.w.b. de stichtingskosten in de

dekking van de 250 meter ijshal. ln de Meerjarenbegroting 2018 is op de stelpost kapitaallasten

een reservering opgenomen van € 88.000. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor

de nieuwbouw van de lJshal de Vliet en het resterende tekort op de kapitaallasten van € 7.600

voor financiering van de 250 meterbaan richting Uitvoeringsbesluit een optimalisatie te zoeken of
indien dit niet mogelijk blijkt te zijn mee te nemen bij het actualiseren van het

meerjaren investeringsplan 20 1 8.

Exploitatiebijdrage lJshal de Vliet

De accommodatie wordt verhuurd aan de Stichting lJshal. De huur die zij betalen is een

compensatie voor een deel van de benodigde kapitaallasten voor de realisatie van de nieuwe

ijshal De Vliet. De dekking van de kosten lJshalopgenomen in de meerjarenbegroting 2018 van

de gemeente bedraagt € 264.000 daarnaast wordt in dit kadervoorstel voorgesteld om het tekort
van € 95.600 te dekken uit gemeentelijke middelen. Totaal dekking vanuit de begroting van de

Gemeente Leiden bedraagt € 359.600. Deze gemeentelijke bijdrage in de meerjarenbegroting

van Leiden is taakstellend voor de exploitatie van de lJshal met de 250 meter baan en geldt ook

bij een eventuele 333 meterbaan. De Stichting lJshal ontvangt zowel voor de 250 meter baan als

de 333 meter baan geen exploitatiesubsidie.
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Zoals hierboven aangegeven betaalt de Stichting lJshal huur ter grootte van de kapitaallasten die

behoren bij de overige investeringen in de 250 meter ijshal.

De OZB voor de lJshal wordt berekend over de stichtingskosten. Het gebouw valt voor de heffing

van de OZB in de categorie 'niet woningen'. Dit betekent dat voor het eigenaren en

gebruikersdeel l,2o/o over de stichtingskosten wordt berekend voor de OZB. Deze bedraagt voor

de lJsbaan € 160.000. Vergelijk: in de huidige situatie bedraagt de OZB € 8.000

(gebruikersdeel+eigenaarsdeel) voor de ijshal aan de Vondellaan. Omdat de gemeente Leiden

eigenaar wordt van de nieuwe lJsbaan hoeft de Stichting lJshal straks geen erfpacht en geen

eigenarenbelasting voor de OZB te betalen. Vanzelfsprekend betaalt de Stichting lJshal wel het

gebruikersgedeelte van de OZB (€ 80.000). Dit past binnen de exploitatie van de lJshal. Het

eigenarengedeelte van de OZB komt ten laste van de gemeente. Hier is nog geen dekking voor

aanwezig in de Meerjarenbegroting en zou leiden tot een tekort in programma I van € 80.000. ln

aanloop naar het uitvoeringsbesluit zal gezocht worden naar dekkingsmogelijkheden. Hierbij kan

gedacht worden aan de genoemde structurele synergievoordelen in de exploitatie, een

tariefuerhoging op de entreekaartjes of een aanvraag in de kaderbrief 2019.

Voorbereidingskosfen tot aan Kaderbeslu it
ln de totale investering voor de lJsbaan zijn ook de plankosten tot aan Kaderbesluit

meegenomen. Tot aan het Kaderbesluit is naar verwachting € 150.000 tot aan besluitvorming

nodig aan plankosten. Na vaststelling van het Kaderbesluit, zal een factuur richting Stichting

lJshalworden vezonden van € 150.000 en zal€ 150.000 aan plankosten worden teruggestort in

het krediet plankosten definitiefase (7100523).

Voo rb e re idi n g s kred i et tot a a n u itvoe ri ng sbesl u it
Zoals eerder aangegeven zijn de uitwerkingen al ver gevorderd. Op onderdelen dient nog

onderzoek uitgevoerd te worden. Voor deze externe ondezoekskosten en voor de benodigde

interne uren wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 300.000.

Dit voorbereidingskrediet is onderdeel van de totale raming nieuwbouw ijshal en wordt gedekt uit

de op te nemen investering in het Meerjareninvesteringsplan 2018.

Risico's en kansen

De ramingen zijn gebaseerd op conservatieve uitgangspunten. De toetsingen door Bureau

Documentatie Bouw (op investeringskosten) en Stichting Waarborgfonds Sport (op bezoek- en

exploitatieprognose) bevestigingen dit. Niettemin herbergt het project nog risico's, maar ook

kansen.

Risico's:

- uitwerking compensatieregeling btw-nadeel door verruiming btw-sportvrijstelling.

- stijging bouwprijzen als gevolg van uitloop. Gerekend is met 8% tot Q3 2018.

- geen dakoppervlak in de omgeving beschikbaar om PV panelen op te plaatsen om

energieneutraliteit voor 250 meter ijsbaan te realiseren.

- alternatieve locatie voor toplaag kunstgrasveld. lndien deze niet tijdig wordt gevonden, dan

dient de boekwaarde hiervan (€ 160.000) ineens te worden afgeschreven.

- Overschrijding post onvoozien en/of tegenvallend aanbesteding en/of exploitatieresultaat.

- lager optredende synergievoordelen in ontwerp en realisatie
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Resultaten (nog uit te voeren) technische locatie ondezoeken (bodem, grondwater, etc)

onder de loods gemeentewerf.

Kansen (nu niet meegenomen in de ramingen):

- Extra inkomsten uit sponsoring voor zover deze niet begroot zijn om de huidige businesscase

van de 250 sluitend te krijgen

- Overige inkomsten uit verhuur van ruimten onder de rondbaan bij 333 meterbaan (circa 1.500

m2 nog beschikbaar). Ruimten onder 250 meterbaan zijn ingevuld.

- Extra inkomsten uit multifunctioneel c.q. aanvullend gebruik van de schaatshal

- lnkomsten uit aanvullende subsidies, met uitzondering van SDE waar al mee is gerekend.

- Ruimte voor extra tariefsverhoging (met uitzondering van de verenigingstarieven zijn de

huidige tarieven laag in vergelijking met concurrerende ijsbanen)

- Structurele synergievoordelen als gevolg van combinatie binnenbad en ijshal. Deze worden

voor de ijshal geraamd op circa € 44.000 per jaar.

Het grootste risico uit bovenstaand lijstje is zonder meer het btw risico. Wij gaan vooralsnog uit

van het huidige fiscale regime, mede ook vanwege de door het kabinet op 3 november 2017
gegeven toelíchting in haar startnotitie (vertaling van de financiële afspraken uit het

Regeerakkoord) dat het rijk extra btw inkomsten gaat overhevelen naar de uitgavenkant. Hoe dit

wordt vertaald in een compensatieregeling en overgangsmaatregelen moet nog verder worden

uitgewerkt. Op het moment dat er duidelijkheid is over de overgangsmaatregel(en) en

compensatieregeling, zullen we op dat moment de fiscale gevolgen voor de gemeente Leiden

beoordelen. lndien hiervoor keuzes moeten worden gemaakt die een besluit van de
gemeenteraad vergen, zal dit aan u worden voorgelegd.

Planning
De verdere voorbereidingen, ontwikkeling en realisatie zal in combinatie met de nieuwbouw van

het Combibad plaatsvinden op basis van de volgende planning:

20L8 2019 2020

L 2 3 4 L 2 3 4 L 2 3 4

Kaderbesluit ijsbaan Raad

Uitvoe ringsbesl uit Combibad Raad

x

x

lntegraal Ruimteliik Planologisch Kader x

Bestemmingsplan incl. ter inzage Raad x x

Uitvoe ri ngsbesl uit ijsbaan

Voorbereid i ng aanbestedi ng

Raad

Aanbestedins

Uitwe rki ng ontwe rp en bouwvoorbe rei

Renovatie buitenbad De Vliet
N ie uwbouw zwembad+ijsbaan

lnrichting parkeerterrein en openbare ruimte

X

x X x

x x

x X x x x

x X

x x x x x

x x

Oplevering en ingebruikname gehele complex x

U itwerkingen richting U itvoeringsbesluit:

20t25



Zoals eerder aangegeven zijn de uitwerking al ver gevorderd. Op onderdelen dient een

verdiepingsslag te worden gemaakt. Dit zijn onder andere:

- Programma van Eisen, in samenspraak met Klankbordgroep ijsbaan:

o lntegratie nieuwbouw zwembad en ijsbaan tot één project

o Opstellen technisch PvE

- Technische locatie onderzoeken:

o Proefsleuvenonderzoekarcheologie

o Bodemonderzoek ter plaatse van huidige kunstgrasveld en gemeentewerf

o Afronden ondezoek Flora en Fauna

- Op te starten en te doorlopen planologische procedures:

o Afronden procedure Integraal Ruimtelijk Planologisch Kader

o opstellen en opstarten procedure integraal bestemmingsplan

o opstarten omgevingsvergunning kap

- Juridisch en fiscaal

o Opstellen huurovereenkomst gemeente - Stichting lJshal

o Opstellen demarcatie zwembad - gezamenlijke ruimten - ijsbaan

o Voorbereiding aanbesteding inclusief concept contracten

o Toets door ServicepuntTl bij bekendmaking compensatieregeling en

overgan gsregelin g verru i mde btw-sportvrijstell i n g.

- Financieel

o Bijeen brengen surplus 333 meter ijsbaan door regio en Stichting lJshal

o Opstellen Meerjaren onderhoudsplan en bekostiging hiervan uit de huur

Projectorganisatie
De projectorganisatie is ingericht conform het Leids Planproces, bestaande uit:

. Sturingsdriehoek: bestuurlijk opdrachtgever (BOG), ambtelijk opdrachtgever (AOG) en ambtelijk

opdrachtnemer (OAN).

. Projectteam met een vertegenwoordiging van vakambtenaren en het bestuur Stichting lJshal.

. Klankbordgroep. Deelnemers van de klankbordgroep die bij het proces betrokken zijn: bestuur

Stichting lJshal, de ijsmeester van de huidige ijshal, lJssport Vereniging Leiden (IJVL), IHCL

Shorttrack Leiden, Leiden Lions ljshockey, KunstSchaatsVereniging Rijnland (KSVR), District

Sassenheim voor langebaan schaatsen en de KNSB.

. Overige belanghebbenden en stakeholders, zoals Scylla en de Hengelaarsbond.

I nspraa k/participatie :

ln de afgelopen periode hebben meerdere trajecten en vormen van inspraak en participatie

plaatsgevonden. Te noemen zijn:

. Klankbordgroep als vertegenwoordiging van de gebruikers.

. Frequent overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur van tafeltennisvereniging Scylla als

ook de Hengelaarsbond Leiden.

Comm u n icatie/rapportage
lntern zijn de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever frequent geïnformeerd door de projectleider

over de voortgang van het project. Extern is Stichting lJshal als huidig en beoogd exploitant nauw

betrokken bij de planuitwerkingen. De schaatsverenigingen en het schaatsgewest zijn

gegroepeerd in de klankbordgroep gebruikers. ln samenspraak met deze klankbordgroep is het
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functioneel en ruimtelijk programma van eisen opgesteld. ln de aankomende periode zullen de

klankbordgroepen van het zwembad en de ijsbaan enkele keren bij elkaar komen om het
programma van eisen van het gezamenlijke gedeelte vorm te geven. Mijlpalen of andere

belangrijke momenten die externe aandacht verdienen verlopen altijd via de afdeling

Communicatie. De projectcommunicatieadviseur is hiervoor nauw bij dit project betrokken en

eveneens frequent op de hoogte gebracht van de voortgang.

Evaluatie: Niet van toepassing.

Bijgevoegde informatie:
1) Referentiebeelden ijsbaan en combinatiegebouw zwembad-ijsbaan

2) Managementsamenvatting DWA Duurzaamheidsondezoek en subsidiescan lJsbaan De Vliet
Leiden d.d. 27 Íebruari 2017

3) Advies van de Leidse Sport Federatie d.d. 7 december 2017

4) Advies van Leidse Milieuraad d.d. 8 december 2O17
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Leiden

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 17.0120 van 2017), mede
gezien het advies van de commissie,

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om voor de nieuwbouw van

de ijsbaan de ontwerp- en voorbereidingsfase te doorlopen en het Uitvoeringsbesluit voor te

bereiden. Daarbij krijgt het college van burgemeester en wethouders als belangrijkste kaders

mee:

a. voorbereidingen te treffen om, in afwijking van het gemeentelijk beleid inzake het

eigendom van vastgoed, de nieuw te bouwen ijshal in eigendom en beheer te nemen,

waarbij Stichting lJshal de nieuwe ijshal met uitzondering van de horeca in exploitatie

neemt.

b. de uitwerking van een overdekte schaatsbaan op locatie De Vliet met de volgende

schaatsfaciliteiten:

l. 250 meter rondbaan.

ll. 30x60 ijshockeyvloer

lll. 20x30 krabbelbaan

c. De uitbreiding naar een 333 meterbaan mee te nemen in deze uitwerkingen. Het

definitief doorgaan van deze grotere varianten is alleen mogelijk als het surplus aan

kosten (€ 3,2 mln) geheel uit bijdragen van buurgemeenten en acties van Stichting

lJshalen schaatsverenigingen kan worden bekostigd binnen voonryaarden die niet

onevenredig risico-verhogend werken voor de gemeente Leiden. Uiterste datum dat
dit bekend moetzijn is 1 oktober2018.

d. bij de uitwerkingen uit te gaan van een excellent ambitieniveau op het gebied van

duurzaamheid: een energieneutraal, all-electric ijsbaan met 100% CO2 reductie.

Voor de meerkosten ad € 1,9 mln (€2,7 mln voor 333 meter ijsbaan) vooralsnog uit

te gaan van gemeentelijke financiering waarbij de hiermee gemoeide kapitaallasten

en extra onderhoudsuitgaven dienen te worden gedekt uit de besparing op

energiekosten en de opbrengsten uit SDE subsidie.

e. de uitwerking naast en aan het nieuw te bouwen Combibad op De Vliet, zodat

optimaalvan synergievoordelen tussen zwembad en ijsbaan wordt geprofiteerd.

f. als financieel kader aan te houden:

l. de eenmalige investering inclusief plankosten en extra investering voor

duurzaamheid voor de 250 meter ijsbaan is maximaal€ 15.760.000 (16,16 mln -/-

€0,4 mln synergievoordeel) excl. btw.

ll. Van de in f, lid I opgenomen investering € 13.860.000 op te nemen in het

Meerjareninvesteringsplan20l S in programma 8C onder prestatie 1 .1 Exploiteren

gemeentelijke sportaccommodaties met als dekking. :

i. € 600.000 éénmalig in te brengen door Stichting lJshal

ii. € 13.260.000 activeren met een gemiddelde lineaire afschrijvingstermijn in
verband met de verschillende afschrijvingstermijnen van installaties en het

gebouw van gemiddeld 30 jaar waarbij de kapitaallasten € 574.600 bedragen
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en opgenomen worden in programma 8C1.1 Exploitatie gemeentelijke

sportaccommodaties.

iii. Van de in f, lid 1 opgenomen investering € 1.900.000 op te nemen in het

meerjareninvesteringsplan2Ol S en deze te activeren met een lineaire

afschrijvingstermijn van 20 jaar waarbij de kapitaallasten € I 14.000 bedragen

en opgenomen worden in Programma 8C1.1 Exploitatie gemeentelijke

sportaccommodaties

iv. Ter dekking van de toegenomen kapitaallasten de volgende huurbedragen

van de Stichting lJshal in Programma 8C onder prestatie 1.1 exploiteren

gemeentelijke sportaccommodaties op te nemen;

€ I 14.000 voor de extra investeringen in duuzaamheid (1,9 milj)

€ 215.000 bijdrage in de investeringen van de bouw lJshal

v. Ter dekking van de kapitaallasten de volgende posten af ramen in Programma

8C1.1 exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties;

de huidige kapitaallasten in het MlP2018 in Prg 8C1.1€ 340.000

de bijdrage van de regiogemeenten in Prg 8C1.1 -l- € 176.000

de structurele exploitatiebijdrage lJshal in Prg 8C1.1 € 100.000

de reservering op de stelpost kapitaallasten € 88.000

het tekort aframen op de stelpost kapitaallasten en deze meenemen bij het

actualiseren van het Meerjareninvesteringsplan 2018 € 7.600

lll. de gemeente verstrekt na ingebruikname van de nieuwe ijshal geen aanvullende

exploitatiesubsidie aan Stichting lJshal.

g. de participatie van de klankbordgroep gebruikers in het proces te waarborgen en

ervoor te zorgen dat de wensen en ideeën van de verschillende groepen (zoveel als

mogelijk) worden meegenomen in de planvorming. Bovendien dienen de plannen

afgestemd te zijn met de KNSB.

h. de volgende punten nader uit te werken en de resultaten hiervan in het

Uitvoeringsbesluit op te nemen:

l. uitwerken programma van eisen

ll. voorbereiden en opstarten planologische procedures

lll. voorbereiden gecombineerde aanbesteding met nieuwbouw zwembad

lV. voorbereiden juridische uitwerkingen

Voor de ontwerp- en voorbereidingsfase tot aan het Uitvoeringsbesluit van het project

Nieuwbouw f Jsbaan Leiden een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen

En deze te dekken door de in beslispunt 1.f.ll.ii opgenomen investering in het

Meerjareninvesteringsplan 2018 te verlagen met € 300.000.

3. Conform de financiële verordening 2016, artikel22 Plankosten (RV 16.0089)€ 150.000 aan

de reserve bedrijfsvoering plankosten te doteren, zodat deze reserve weer wordt aangevuld

volgens het revolving fund mechanisme. Deze dotatie te dekken door middel van een

bijdrage van de Stichting lJshal en hiervoor de in beslispunt 1.f opgenomen investering in

het Meerjareninvesteringsplan 2018 te verlagen met € 150.000.
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4. De (meerjarige) begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen

Gedaan in de openbare februari 2018,
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