
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen Leven en Samen Wonen 

Vergaderdatum: 30 november 2017 

Steller en fractie: Robert Kooijman, ChristenUnie 

Agendapunt: 4. Nieuwbouw Sporthal op PC Hooftstraat 2 

Portefeuillehouder: mw. T. Keuzenkamp – van Emmerik 

Datum indiening vraag bij griffie: 29 november 2017 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 30 november 2017 

 

Vraag 1  
Hoe zeker is het dat het bedrag van € 100.000 tbv de bodemsanering afdoende is? Zijn er al 
grondmetingen verricht? 
 

Antwoord  
In 2017 is op vier aspecten onderzoek uitgevoerd op de locatie. 
Er is verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. Asbest is niet aangetroffen. 
Er is actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd om de onderzoeksgegevens van vóór 2008 te 
actualiseren. Er is een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd om na te gaan of de op de locatie 
uitgevoerde activiteiten invloed hebben gehad op de bodemkwaliteit. 
Er is nader onderzoek uitgevoerd om de omvang te bepalen van een verontreiniging met zink en PCB 
in grond en grondwater. 
 
Genoemde verontreiniging is de enige aangetroffen verontreiniging op het terrein. Op basis van de 
onderzoeksresultaten is een kostencalculatie gemaakt. Hierin is ook een deel onvoorzien opgenomen. 
Behoudens onverwachte omstandigheden moet de aangevraagde € 100.000 afdoende zijn. 
 

Vraag 2 
Waarom kan bij deze sporthal niet voor 100% de investeringen BTW aftrekbaar zijn, terwijl dat bij 
sporthal Gemini wel het geval is? Voor beide sporthallen geldt toch: overdag onderwijs, ’s avonds en in 
weekend verhuren aan sportverenigingen? 
 

Antwoord 
De sportzaal Gemini zal niet worden gebruikt door scholen in het primair onderwijs. De sportzaal 
Gemini wordt wel gebruikt door het voortgezet onderwijs. De sporthal PC Hooftstraat zal wel worden 
gebruikt door scholen in het primair onderwijs.  
 
Het bekostigingsregime voor gymnastieklokalen in het primair onderwijs wijkt af van het 
bekostigingsregime in het voortgezet onderwijs en dat heeft in de praktijk gevolgen voor het fiscale 
regime. De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan scholen in het primair onderwijs kan 
dus een beperking van het aftrekrecht voor de btw met zich brengen.  
 
Er zal nog worden onderzocht of ook bij de nieuwe sporthal PC Hoofstraat volledige of gedeeltelijke 
aftrek van btw mogelijk is, maar voorzichtigheidshalve is de investering inclusief btw geraamd. De 
komende tijd wordt nog benut om vast te stellen of wij aan alle voorwaarden kunnen voldoen zodat de 
btw op de investeringskosten alsnog in aftrek gebracht kan worden.  
 
 
 



 

Vraag 3 
Sloop van de oude sporthallen maakt geen deel uit van dit voorstel. Zijn de verminderde kapitaallasten 
van deze voorzieningen niet nodig om het plan rond te krijgen? Zou dit ook kunnen betekenen dat de 
oude sporthallen straks evengoed gehandhaafd blijven? Maw: is er straks ook een financiële noodzaak 
om de oude sporthallen te verwijderen? 
 

Antwoord 
De structurele lasten van dit plan kunnen gedekt worden binnen de ruimte in begroting 2018 – 2021. In 
het IAP is echter wel rekening gehouden met de vrijval van kapitaallasten en onderhoudslasten. 
Formeel kan dit wel betekenen dat de oude sporthallen gehandhaafd blijven. Maar dit is ondoelmatig 
omdat het zou  leiden tot overcapaciteit in accommodaties en daarnaast brengen de leeftijden van de 
accommodaties ook veel extra kosten met zich mee.  
Gezien de toename van de verwachte gemeentelijke uitgaven is het financieel onverstandig de oude 
sporthallen te handhaven.   

Vraag 4 
Krijgen de fietsers ook een directe ontsluiting van de sporthal richting de rotonde met de Vlietlaan?  Of 
ligt daar alleen een trottoir, waar fietsers dan zeker gebruik van gaan maken? 

Antwoord 
We zullen dit moeten bekijken bij de verdere uitwerking. Ook in verband met het feit dat er ongeveer 40 
meter verderop ook al een voetfiets-verbinding ligt langs de gymzaal PC Hooftstraat 5. 
 

Vraag 5 
Zijn er subsidies mogelijk tav bijvoorbeeld duurzaamheid? En zo ja, zijn de inkomsten daarvan 
meegenomen in de investeringsraming? 
 

Antwoord 
We hebben nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke subsidies op het gebied van duurzaamheid. 
Daarom zijn eventuele voordelen ook niet meegenomen in de investeringsraming. 
 

 


