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Kernboodschap De investeringspost ten behoeve van kleedaccommodaties (IP 81.27) zal in 2018 

slechts beperkt aan dit doel worden besteed. Met het niet-bestede deel kunnen 
investeringen worden uitgevoerd om drie urgente accommodatievraagstukken op te 
lossen. Voor een dergelijk ander bestedingsdoel is een raadsbesluit benodigd.

Door de middelen vanuit de IP post 81.27 aan te wenden voor de aanleg van 
beachvolleybalvelden, aanpassingen aan het Boerhaavebad en een nieuwe skatehal, 
krijgt het sportareaal een kwantitatieve en kwalitatieve impuls. Deze impuls draagt 
bij aan de beleidsdoelstelling om meer Haarlemmers regelmatig te laten sporten of 
bewegen.

Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere 
besluiten

1. Aaenda voor de Soort 2015-2019 (2014/450652) in commissie Samenlevina 26 
maart 2015.
2. Raadsstuk ‘Realisatie overdekte skatehal in Haarlem (2016/465101) in 
raadsvergadering 17 november 2016.

Besluit College 
d.d. 6 februari 2018

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,



Besluit Raad
J c U MRT 2018
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. De middelen uit de post IP 81.27 in 2018 als volgt aan te wenden:

€ 200.000 voor de aanleg van beachvolleybalvelden inclusief verlichting en 
veldinrichting op het sportcomplex van DIO, Tennispad 3.
€ 340.000 voor aanpassingen van het Boerhaavebad, in het kader van nieuwe 
wet- en regelgeving en veiligheidseisen.
€ 68.000 toe te kennen als aanvullend krediet voor de bouw van een skatehal

a.

b.

c.
2. Deze middelen per direct als krediet beschikbaar te stellen.

de griffier, de voorzitter,
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1. Inleiding
De IP post 81.27 ten behoeve van renovatie, vervanging en nieuwbouw van 
kleedaccommodaties is gemandateerd aan de afdeling (categorie A: reeds besloten door 
college en/of raad). Omdat het areaal kleedaccommodaties op een dusdanig goed conditiepeil 
is gebracht in de afgelopen jaren, worden de middelen binnen deze IP post in 2018 niet 
volledig aan dit doel besteed. In 2018 wordt vanuit deze post alleen de nieuwbouw van de 
kleedkamers rugby gerealiseerd. Door de niet-bestede middelen aan te wenden voor 
investeringen anders dan kleedaccommodaties, ontstaat de mogelijkheid om drie urgente 
andere accommodatievraagstukken op te lossen.

Door de middelen vanuit de IP post 81.27 aan te wenden voor de aanleg van 
beachvolleybalvelden, aanpassingen aan het Boerhaavebad en een nieuwe skatehal, krijgt het 
sportareaal een kwantitatieve en kwalitatieve impuls. Deze impuls draagt bij aan de 
beleidsdoelstelling om meer Haarlemmers regelmatig te laten sporten of bewegen.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor om:

1. De middelen uit de post IP 81.27 in 2018 als volgt aan te wenden:
a. €200.000 voor de aanleg van beachvolleybalvelden inclusief verlichting en 

veldinrichting op het sportcomplex van DIO, Tennispad 3.
b. € 340.000 voor aanpassingen van het Boerhaavebad, in het kader van nieuwe wet- en 

regelgeving en veiligheidseisen.
c. € 68.000 toe te kennen als aanvullend krediet voor de bouw van een skatehal

2. Deze middelen per direct als krediet beschikbaar te stellen.

3. Beoogd resultaat
Door deze investeringen:

Wordt in 2018 een nieuwe skatehal in Haarlem gerealiseerd.
Wordt in 2018 een beachvolleyballocatie in het stadsdeel Schalkwijk gerealiseerd.
Voldoet in 2018 het Boerhaavebad weer aan alle nieuwe wet- en regelgeving en 
veiligheidseisen.

4. Argumenten
1. Meer Haarlemmers sporten of bewegen regelmatig
Door te investeren in de sportaccommodaties, wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie 
van de beleidsdoelstelling ‘Meer Haarlemmers sporten of bewegen regelmatig’, benoemd in de 
programmabegroting 2018 - 2022 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport).

2. Initiatieven vanuit de stad worden ondersteund

Door de actualisatie van de IP post 81.27 kunnen twee nieuwe initiatieven uit de stad 
ondersteund worden. Door de investeringen kan een beachvolleybalvereniging opgericht 
worden en een nieuwe skatehal gerealiseerd worden.

De stichting skatepark Haarlem heeft op 12 januari 2018 in een brief aan de raadscommissie 
Samenleving (kenmerk 2018/46629) te kennen gegeven dat zij met het huidige beschikbare 
krediet (€ 242.000) niet in staat zijn om een skatehal te realiseren. Door vanuit de IP post 
81.27 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen aan de stichting skatepark Haarlem, kan de
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nieuwe skatehal op basis van een actuele en realistische offerte gerealiseerd worden in 2018. 
Het aangevraagde krediet is een aanvulling op het vastgestelde raadsstuk ‘Realisatie overdekte 
skatehal in Haarlem’ (2016/465101). Er zijn geen wijzigingen benodigd voor de overige in 
deze nota vastgelegde afspraken, onder andere betreffende exploitatie en risico’s.

Ook kan vanuit deze IP post een initiatief ondersteund worden om een 
beachvolleybalvereniging in Haarlem op te richten. In het overlegorgaan ‘Bestuur op Maat’ is 
in oktober 2016 het initiatief besproken en heeft het college aangegeven positief tegenover het 
initiatief te staan. Vervolgens is naar een geschikte plek in de stad gezocht. Deze is in 2017 
gevonden op de locatie van het sportcomplex van SV DIO (Tennispad 3). Met een investering 
van € 200.000 kunnen acht beachvolleybalvelden, inclusief verlichting en inrichting, 
gerealiseerd worden.

3. Wordt voldaan aan nieuwe wet- en regelgeving en veiligheidseisen
Door aanpassingen van het Boerhaavebad voldoet het zwembad aan de nieuwe wet- en 
regelgeving en veiligheidseisen'. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk, zodat het zwembad 
open kan blijven voor bezoekers. De aanpassingen worden mee genomen in de plannen voor 
de renovatie van het Boerhaavebad, gepland in 2018.

4. Geen extra exploitatielasten
De onderhoudslasten van de volleybalvelden en skatehal worden gedekt binnen de reguliere 
begroting. De stichting skatepark Haarlem is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
skatehal en de onderhoudslasten van de beachvolleybalvelden worden gedekt uit de vrijval 
van de onderhoudslasten van het halve voetbalveld waarop de beachvolleybalvelden 
gerealiseerd worden.

5. IP post 81.27 niet volledig besteed in 2018
In het Investeringsplan 2018-2022 is een investeringsbedrag beschikbaar voor renovatie, 
vervanging en nieuwbouw van kleedkamers sportaccommodaties (IP post 81.27). Deze IP post 
is gemandateerd aan de afdeling (categorie A: reeds besloten door college en/of raad). Vanuit 
deze IP post zijn in de afgelopen tien jaar de renovatie, vervanging en nieuwbouw van 
kleedaccommodaties gerealiseerd. Door deze investeringen is het areaal kleedaccommodaties 
op een dusdanig conditiepeil gebracht, dat deze post in 2018 niet volledig besteed zal worden. 
In 2018 wordt vanuit deze post alleen de nieuwbouw van de kleedkamers rugby gerealiseerd. 
Het budget wat in 2018 overblijft, biedt de mogelijkheid om drie urgente 
accommodatievraagstukken op te lossen. Hiervoor is het nodig om deze IP post te actualiseren 
en breder beschikbaar te maken voor de realisatie van een nieuwe skatehal, 
beachvolleybalvelden en noodzakelijke aanpassingen aan het Boerhaavebad.
Voor 2019 en verder wordt de IP post 81.27 weer volledig wordt besteed. Het budget is 
benodigd voor de nieuwbouw van kleedaccommodaties, benoemd in het Integraal 
uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018-2028 (2018/15838). De IP post 81.27 is integraal 
opgenomen in het investeringsplan van dit integrale uitvoeringsplan.

' Wet hygiëne en veiligheid bad- en ^vemgelegenheden (WHVBZ) en besluit hygiëne en veiligheid bad- en rwemgelegenheden 
(BHVBZ). Deze wet wordt gehandhaafd door de WHVBZ inspectie van de provincie. Deze wet is december 2000 in werking 
getreden en is de opvolger van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden uit 1984.
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Financiën
In onderstaand schema is het beschikbare budget vanuit IP post 81.27 voor de jaarschijf 2018

Beschikbaar IP 81.27 kleedaccommodaties 2018 || €992.505

Benodigd budget voor nieuwbouw kleedkamers rugby (categorie A: reeds besloten door 
college en/of raad) e 200.000
Resultaat jaarschijf 2018 € 792.505

Investeringen anders dan kleedaccommodaties 2018

Aanleg velden beachvolleybal € 200.000
Aanpassing Boerhaavebad wettelijke eisen € 340.000
Aanvullend budget voor nieuwe skatehal € 68.000

Totale (voorgestelde) investeringen/uitgaven € 608.000

Resultaat jaarschijf 2018 € 184.505

Vervalt ter compensatie hogere kapitaallasten € 184.505

Resterend beschikbaar investeringsbedrag 2018 €0,00

5. Risico’s en kanttekeningen
1. Extra kapitaallasten
De geraamde kapitaallasten van de IP post 81.27 bedragen in 2018 circa € 50.000 op basis 
van een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor kleedaccommodaties. De nieuwe investeringen 
hebben echter een kortere afschrijvingstermijn, waardoor de kapitaallasten met circa 
€ 10.000 zullen toenemen. Door het positieve resultaat van jaarschijf 2018 (€ 184.505) te 
laten vervallen, wordt deze toename geheel gecompenseerd met een budgettair neutraal 
resultaat als gevolg.

6. Uitvoering
Na positieve besluitvorming over de gewijzigde aanwending van de IP post 81.27, wordt 
opdracht aan SRO gegeven voor de aanleg van beachvolleybalvelden en aanpassingen aan 
het Boerhaavebad en ontvangt de stichting skatepark Haarlem een aanvullend krediet van 
€ 68.000.

7. Bijlagen
- Brief van de stichting skatepark Haarlem d.d. 12 januari 2018 (kenmerk 2018/46629)
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