
Bijlage 1 

Toekomst sportpark Ridderkerk 

 

1. Inleiding 

Op het sportpark Ridderkerk, zijn voetbalvereniging RVVH en korfbalvereniging KCR 
gehuisvest. RVVH is een oude club met een rijke historie, die al sinds 1962 op het sportpark 
gevestigd is.  
KCR is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen CKV Sagitta en KV Bolnes. Sagitta zat ook al 
sinds begin jaren 60 op het sportcomplex. Tijdens de fusie hebben beide clubs ervoor 
gekozen om met de nieuwe vereniging de accommodatie van Sagitta als nieuw thuis te gaan 
gebruiken. Het ruimteprobleem dat daardoor ontstond is opgelost door het plaatsen van een 
aantal portacabins. 
Ook RVVH kampt, door sportief succes en toename van het aantal leden met ruimtegebrek.  
 
Door onzekerheden over de toekomst van het sportpark, hebben de verenigingen de 
afgelopen jaren niet meer geïnvesteerd in hun accommodaties. De verenigingen vragen nu 
van de gemeente duidelijkheid over hun toekomst en de mogelijkheden om te investeren in 
hun accommodaties. Daarnaast vragen zij aandacht voor hun ruimteprobleem. 
 
Het college heeft daarom aan Sport en Welzijn, als professionals op het gebied van sport en 
accommodaties, gevraagd advies uit te brengen over dit vraagstuk. 
Sport en welzijn heeft in dit advies de wensen en behoeften in beeld gebracht. Op basis 
daarvan zijn 5 varianten in beeld gebracht en uitgewerkt. 

 Varianten 1 en 2 gaan er vanuit dat beide verenigingen op sportpark Ridderkerk 
blijven. 

 Variant 3 gaat er vanuit dat KCR verhuist naar sportpark Reijerpark. 

 Variant 4 gaat ervan uit dat RVVH verhuist naar sportpark Reijerpark. 

 Variant 5 gaat ervan uit dat zowel KCR als RVVH naar sportpark Reijerpark 
verhuizen. 

 
Naast het advies van Sport en Welzijn is ook de notitie maatschappelijk vastgoed als input 
gebruikt voor deze notitie. 
 

2. Wensen en beperkingen 
 
RVVH 
 
Huidige situatie:  
RVVH beschikt op dit moment over 14 kleedkamers die klein en sterk verouderd zijn. 
Daarnaast is in 2 portacabins nog een aantal tijdelijke kleedkamers gemaakt. Voor de opslag 
van materiaal worden zeecontainers gebruikt. Er zijn 4 wedstrijdvelden, waarvan 1 met 
kunstgras en 1 wedstrijd-trainingsveld (Wetra-veld). 
 
Optimale situatie: 
Om tot een optimale situatie te komen zou RVVH graag de volgende zaken realiseren: 

 Het huidige opstal renoveren, inclusief de huidige 14 kleedkamers. 

 Het aantal kleedruimtes uit breiden tot 24 à 28. 

 De huidige berging uitbreiden. 

 Het aantal velden uitbreiden tot 7, waarvan 2 met kunstgras. 
 



 
 
Minimale variant: 
Zij geven aan minimaal het volgende nodig te hebben. 

 Hoofdveld van kunstgras, inclusief sproei-installatie en wedstrijdverlichting. 

 Uitbreiding van het aantal kleedruimten en berging met portacabins. 
 
RVVH geeft zelf aan met de minimale variant te kunnen leven, omdat:  
- Het aantal leden nu nog stijgt, maar dat door vergrijzing het aantal leden in de toekomst 
weer zal dalen.  
- De vereniging verwacht, zelf toch (wegens de komst van de tram) ooit weg te moeten van 
sportpark Ridderkerk en wil daarom niet teveel in hun accommodatie investeren. 
 
Normering KNVB: 
Volgens de normering van de KNVB heeft een vereniging met het huidige aantal leden 6 
velden nodig en 12 kleedkamers. 
 
RVVH geeft aan dat deze normering niet aansluit bij de praktijk. De jeugdelftallen moet nu al 
met 2 teams 1 kleedkamer delen. Bovendien ontstaan er door het damesvoetbal problemen. 
Door het hoofdveld van kunstgras te voorzien komt het aantal speelvelden op 5, waarvan 2 
met kunstgras. 
 
KCR 
 
Huidige situatie. 
De bestaande accommodatie van voormalig Sagitta, heeft 4 kleedkamers. Daarnaast zijn in 
de in 2011 geplaatste portacabins 2 extra kleedkamers gemaakt. Door de fusie was ook een 
grotere kantine nodig. Ook dit is tijdelijk opgelost met portacabins.  
De drie kunstgras velden zijn hard aan renovatie toe. Hiervoor is een toereikend budget 
opgenomen in de gemeentebegroting van 2014.  
De vereniging verwacht voor de komende jaren een groeiend aantal leden. 
KCR heeft ook een afdeling Jeu de boules. Hiervoor zijn 21 banen beschikbaar. 
   
Optimale situatie. 
KCR heeft kenbaar gemaakt, dat voor een optimale situatie het volgende nodig is: 

 Een nieuwe clubaccommodatie van 600 m2, met daar in elk geval in: 
- 6 tot 8 kleedkamers 
- 2 kleedkamers voor de scheidsrechters 
- voldoende bergruimte 
- bestuurskamer 

 3 of 4 kunstgras korfbalvelden, waarvan 1 apart met wedstrijdverlichting. 

 Een sporthal gekoppeld aan het clubhuis. 

 25 jeu de boules banen, waarvan de helft overkapt. 
 
KCR heeft zelf geen minimale variant voorgesteld. 
 
Normering KNKV: 
Volgens de normen van de korfbalbond, KNKV, heeft de korfbalvereniging met dit aantal 
leden voldoende aan 3 kunstgrasvelden en 6 kleedkamers. De minimale oppervlakte van 
een kleedkamer moet 15 m2 bedragen met 5 m2 wasruimte. 
 
 
 
 
 



 
 

3. Uitgangspunten gemeente. 
  
Algemeen 

 De normeringen van de bonden zijn leidend bij de beoordeling van de 
accommodatievraag. 

 De gemeente legt de benodigde velden aan, die vervolgens door de gemeente, via 
Sport en Welzijn aan de verenigingen worden verhuurd. 

 Het was altijd de gewoonte dat de kantines e.d. door de verenigingen zelf werden 
gebouwd en gefinancierd. Soms werd hiervoor een gemeentegarantie afgegeven. De 
kleedaccommodatie werd door de gemeente gebouwd en daarna voor 1 gulden (in 
de eurotijd is het niet meer voorgekomen) aan de sportvereniging overgedragen. De 
vereniging werd daarmee zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Op basis van 
het recent vastgestelde spelregels vastgoedbeleid, verzorgt de gemeente de 
(kleed)accommodatie niet meer. Eventuele ondersteuning door de gemeente gebeurt 
dan door het verstrekken van een subsidie. 

 financiële haalbaarheid is van doorslaggevend belang. 
 
Over de locaties 

 Op basis van het bestemmingsplan mag 5% van sportpark Ridderkerk bebouwd 
worden met sport gerelateerde gebouwen.  

 Gebouwen mogen een maximale goothoogte hebben van 6 meter. 

 Andere bouwwerken zoals tribunes mogen maximaal 3 meter hoog zijn. 

 Gronden achter het huidige sportpark Reijerpark, die nodig zijn voor een eventuele 
uitbreiding van sportpark Reijerpark mogen niet bebouwd worden. 

 
4. De locaties. 

 
In de zoektocht naar een oplossing voor het ruimteprobleem op sportpark Ridderkerk is ook 
gekeken naar mogelijke andere locaties. 
De volgende locaties zijn bekeken en beoordeeld: 

 Sportpark Oosterpark 

 Sportpark Bolnes 

 Het Hak terrein 

 Sportpark Reijerpark 
De eerste 2 locaties zijn voor met name de jongste leden van de 2 verenigingen slecht te 
bereiken. Ze liggen te excentrisch of zijn moeilijk, veilig per fiets bereikbaar voor jonge 
kinderen.  
Het HAK-terrein wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie en is daardoor niet beschikbaar 
voor sportdoeleinden. 
Daardoor blijft sportpark Reijerpark over als enige mogelijke alternatieve locatie voor één of 
beide verenigingen. 
 

5. Varianten. 
 
Sport en Welzijn heeft 5 oplossingsvarianten in beeld gebracht. Aan Fieldturf BV is gevraagd 
een quickscan te maken waarin de ruimtelijke mogelijkheden in beeld worden gebracht, door 
middel van een grafische uitwerking. Vervolgens is ook een globale doorrekening gemaakt 
van de financiële consequenties per variant. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de gemeente 
de sportvelden e.d. betaalt en de vereniging elk zijn eigen accommodatie. 
Alle varianten zijn met de verenigingen besproken. De verenigingen hebben hun voorkeuren 
daarover uitgesproken.  
  



5.1 Variant 1: beide verenigingen blijven op sportpark Ridderkerk, versie a. 

 
 
  



In deze variant is opgenomen de uitbreiding en renovatie van de clubaccommodatie van 
RVVH en omvorming van het hoofdveld naar een kunstgrasveld. Voor KCR is rekening 
gehouden met een volledig nieuwe accommodatie inclusief nieuwe overkapte jeu de boules 
banen en de renovatie van de 3 kunstgrasvelden voor KCR. Hiermee wordt volledig voldaan 
aan de wensen van beide clubs, met uitzondering van de koppeling van het clubhuis aan een 
sporthal voor KCR. 
 
Kostentabel 
 
  
Kosten (exclusief 21 % BTW) Gemeente RVVH KCR MJOP 

(Dekking 

gemeente-
begroting) 

Hoofdveld kunstgrasveld 

RVVH, inclusief sproei-
installatie en verlichting 

€ 450.000, -    

Renovatie kunstgras 
korfbalvelden 

€ 193.000, -   € 205.900, - 
 

Jeu de boules banen €   50.000, -    

Overkapping (deel), inclusief 
legeskosten 

€ 180.000, -    

Verhardingen e.d. €   35.000,-    

Uitbreiding 
kleedaccommodatie RVVH 

 € 452.000, -   

Uitbreiding berging RVVH  € 138.000, -   

Renovatie bestaande 

kleedkamer RVVH 

 € 224.000, -   

Kleedaccommodatie KCR   €   240.000, -  

Berging KCR   €     27.000, -  

Clubhuis incl. bestuurskamer 

KCR 

  €   420.000, -  

Sloop gebouw KCR   €     20.500, -  

Begeleiding-, bestekkosten, 
e.d. 5% 

€    35.750, -    

Onvoorzien 5% €    35.750, -    

Totaal € 786.500 € 814.000, - € 707.500, -  

 
  



 
5.2 Variant 2: beide verenigingen blijven op sportpark Ridderkerk, versie b. 

  



In deze variant wordt ook tegemoetgekomen aan de wens van KCR om het clubhuis heel 
dicht bij een sporthal te hebben. Hiervoor wordt het clubhuis naast sporthal de Fakkel 
gesitueerd. Hiervoor moet ook een herschikking van de velden plaatsvinden, waardoor deze 
variant veel duurder wordt. Bijkomend probleem is, dat deze variant eigenlijk net niet op het 
park past. Bij de keuze voor deze variant zal daar nog een oplossing voor gevonden moeten 
worden. 
 
Kostentabel 
 

Kosten (exclusief 21 % BTW) Gemeente RVVH KCR MJOP 

(Dekking) 

Hoofdveld kunstgrasveld RVVH, 
inclusief sproei-installatie en 
verlichting 

€ 450.000,-    

Ombouw veld 3 van voetbal 

naar kunstgras korfbalvelden 

€ 195.000,-   € 205.900,- 

 

Jeu de boules banen €   50.000,-    

Overkapping (deel), inclusief 
legeskosten 

€ 180.000,-    

Verhardingen e.d. €   35.000.-    

Drie grasvelden renoveren en 
verplaatsen 

€ 256.000,-    

Ombouw kunstgras korfbal 
naar kunstgras voetbal 

€ 400.000,-    

Uitbreiding kleedaccommodatie 

RVVH 

 € 452.000,-   

Uitbreiding berging RVVH  € 138.000,-   

Renovatie bestaande 
kleedkamer RVVH 

 € 224.000,-   

Kleedaccommodatie KCR   € 240.000,-  

Berging KCR   €   27.000,-  

Clubhuis incl. bestuurskamer 
KCR 

  € 420.000,-  

Sloopgebouw KCR   €   20.500,-  

Begeleiding-, bestekkosten, 
e.d. 5% 

€        68.550,-    

Onvoorzien 5% €        68.550,-    

Totaal € 1.508.100,- € 814.000,- € 707.500,-  

 

  



 

5.3 Variant 3: KCR verhuist naar Sportpark Reijerpark en RVVH blijft op 
sportpark Ridderkerk. 

  



  



In deze variant worden de velden van KCR gesitueerd naast die van Korfbalvereniging Ten 
Donck. De clubaccommodatie komt op een nu ongebruikt trainingsveld te staan.  
De accommodatie van RVVH blijft op het sportpark Ridderkerk, en wordt gerenoveerd en 
uitgebreid. Er vindt een herschikking van de velden plaats. 
Deze oplossing is iets duurder dan variant 1. Dit komt omdat in deze variant een nieuw veld 
voor KCR aangelegd moet worden. In variant 1 kan volstaan worden met een renovatie van 
het huidige veld. 
 

Kostentabel 

Kosten (exclusief 21 % BTW) Gemeente RVVH KCR MJOP 

(Dekking) 

Hoofdveld kunstgrasveld RVVH, 
inclusief sproei-installatie en 
verlichting 

€ 450.000,-    

Aanleg drie nieuwe kunstgras 
korfbalvelden 

€ 300.000,-   € 205.900,- 
 

Jeu de boules banen €   50.000,-    

Overkapping (deel), inclusief 

legeskosten 

€ 180.000,-    

Verhardingen e.d. €   35.000.-    

Uitbreiding kleedaccommodatie 
RVVH 

 € 452.000,-   

Uitbreiding berging RVVH  € 138.000,-   

Renovatie bestaande 

kleedkamer RVVH 

 € 224.000,-   

Kleedaccommodatie KCR   € 240.000,-  

Berging KCR   €   27.000,-  

Clubhuis incl. bestuurskamer 
KCR 

  € 420.000,-  

Sloop gebouw KCR   €   20.500,-  

Begeleiding-, bestekkosten, 
e.d. 5% 

€ 41.100,-    

Onvoorzien 5% € 41.100,-    

Totaal € 904.200,- € 814.000,- € 707.500,-  

 

  



 

5.4 Variant 4: RVVH verhuist naar sportpark Reijerpark en KCR blijft op 
sportpark Ridderkerk. 

 
Van deze variant is geen beeldmateriaal beschikbaar omdat deze later is toegevoegd. Deze 
variant is een combinatie van versie 1 en versie 5.  
 
In deze variant worden voor RVVH op het sportpark Reijerpark 2 natuurgrasvelden 
omgevormd tot kunstgrasvelden en komen er 3 natuurgrasvelden in de weilanden achter 
sportpark Reijerpark bij. Er moet een geheel nieuwe accommodatie gebouwd worden. Dit is 
een zeer dure oplossing. De situatie voor KCR blijft gelijk aan die in variant 1. RVVH heeft 
aangegeven niet enthousiast te zijn over deze variant. 
 

 

Kostentabel 

Kosten (exclusief 21 % BTW) Gemeente RVVH KCR MJOP 
(Dekking) 

Hoofdveld kunstgrasveld RVVH, 
inclusief sproei-installatie en 
verlichting 

€ 450.000,-    

Kunstgras RVVH inclusief 

verlichting 

€ 425.000,-    

Aanleg 3 nieuwe voetbal 
grasvelden 

€ 300.000,-    

Renovatiekunstgras 
korfbalvelden  

€ 193.000,-   € 205.900,- 
 

Jeu de boulebanen €   50.000,-    

Overkaping (deel), inclusief 
legeskosten 

€ 180.000,-    

Verhardingen e.d. €   35.000.-    

nieuwbouw kleed-
accommodatie, clubgebouw  en 
berging  

 € 1.248.000,-   

Nieuwbouw tribune   € 100.000,-   

Kleedaccommodatie KCR   € 240.000,-  

Berging KCR   €   27.000,-  

Clubhuis incl. bestuurskamer 

KCR 

  € 420.000,-  

Sloop gebouw KCR   €   20.500,-  

Sloop gebouw RVVH  € 55.000,-   

Begeleiding-, bestekkosten, 
e.d. 5% 

€ 77.200,-    

Onvoorzien 5% € 77.200,-    

Totaal € 1.594.000,- € 1.403.000,- € 707.500,-  

 

  



 

5.5 Variant 5: Beide verenigingen verhuizen naar sportpark Reijerpark 

  



In deze variant komen de varianten 3 en 4 samen. Hierdoor ontstaat een grote 
sportaccommodatie op het huidige sportpark Reijerpark. Sportpark Ridderkerk komt hierdoor 
volledig vrij. Er kan dan een nieuwe gebiedsontwikkeling plaatsvinden. Hiervoor is echter een 
marktverkenning nodig. De huidige markt voor woningbouw is op dit moment niet gunstig. 
 
Dit is vanzelfsprekend de duurste oplossing. Beide verenigingen zijn niet erg enthousiast 
over deze oplossing.  
 
Kostentabel 
 
Kosten (exclusief 21 % BTW) Gemeente RVVH KCR MJOP 

(Dekking) 

Hoofdveld kunstgrasveld RVVH, 
inclusief sproei-installatie en 
verlichting 

€ 450.000,-    

Kunstgras RVVH inclusief 
verlichting 

€ 425.000,-    

Aanleg 3 nieuwe voetbal 
grasvelden 

€ 300.000,-    

Aanleg 3 kunstgras 
korfbalvelden  

€ 300.000,-   € 205.900,- 
 

Jeu de boules banen €   50.000,-    

Overkapping (deel), inclusief 

legeskosten 

€ 180.000,-    

Verhardingen e.d. €   35.000.-    

nieuwbouw kleed-

accommodatie, clubgebouw  en 

berging  

 € 1.248.000,-   

Nieuwbouw tribune   € 100.000,-   

Kleedaccommodatie KCR   € 240.000,-  

Berging KCR   €   27.000,-  

Clubhuis incl. bestuurskamer 
KCR 

  € 420.000,-  

Sloop gebouw KCR   €   20.500,-  

Sloop gebouw RVVH  € 55.000,-   

Begeleiding-, bestekkosten, 
e.d. 5% 

€ 77.350,-    

Onvoorzien 5% € 77.350,-    

Totaal € 1.701.700,- € 1.403.000,- € 707.500,-  

 

  



 

 
6. Samenvatting varianten. 

 

In onderstaand schema worden de voor en nadelen uit de voorgaande hoofdstukken 

samengevat. Alle varianten worden beoordeeld op het voldoen aan ruimtelijke 

mogelijkheden, de uitgangspunten en wenselijkheid van de vereniging.  

 

Variant Ruimtelijk Uitgangspunten Wenselijk 

 

Variant 1 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Variant 2 

 

X 

 

√ 

 

√ 

 

Variant 3 

 

√ 

 

+/- 

 

+/- 

 

Variant 4 

 

X 

 

√ 

 

+/- 

 

Variant 5 

 

X 

 

+/- 

 

+/- 

 

De enige variant die aan alle voorwaarden volledig voldoet, is variant 1: beide verenigingen 

blijven gehuisvest op sportpark Ridderkerk. 

 
7. Advies Sport en Welzijn. 

 
Hieronder is het advies van Sport en Welzijn integraal opgenomen. 
 
Visie van S en W: 
Voor Ridderkerk is het belangrijk dat de sportverenigingen een sterke ruggengraat van de 
sport blijven vormen. Het streven is dat de verenigingen zich ontwikkelen tot vitale en 
duurzame verenigingen. De continuïteit van de vereniging voor zowel de korte als de lange 
termijn op organisatorisch en financieel gebied is hierbij van groot belang. Verenigingen die 
zich willen ontwikkelen en professionaliseren moeten dan ook ondersteund worden. RVVH 
en KCR zijn beide van dit soort verenigingen. Zij zullen op termijn de voetbal- en korfbalsport 
binnen de gemeente kunnen waarborgen. 
 



In dit geval wordt de ontwikkeling van beide verenigingen beperkt door de huidige opstallen 
en velden. Hier dient een passende oplossing voor gekozen te worden. Daarvoor zijn 
verschillende opties onderzocht. De keuze voor welke variant dan ook, levert een 
herontwikkeling van één of meerdere sportparken op. Nu deze situatie voor ligt, is S en W 
van mening er een goede, op de toekomst gerichte visie op na te houden. Vanuit optimaal 
oogpunt adviseert S en W om de buitensport te concentreren. Met de herontwikkeling van de 
sportparken kan er gestreefd worden naar toekomstbestendige, multifunctionele 
voorzieningen waar Ridderkerkers kunnen recreëren, bewegen en sporten op alle niveaus 
en in alle vormen. Zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Essentieel hierbij is dat de 
sportparken een multifunctioneel karakter moeten krijgen en op die manier ingezet kunnen 
worden voor allerlei soorten van sociaal maatschappelijke activiteiten.  
Vanuit deze visie zou het advies van S en W dan ook zijn om te kiezen voor variant 5: beide 
verenigingen verplaatsen naar sportpark Rijerpark. In deze variant worden twee sportparken 
samengevoegd tot één, waarbij het Reijerpark dan ook nog eens de ideale locatie is om 
georganiseerd en ongeorganiseerd bewegen én recreëren te combineren.  
 
Het Advies van S en W: 
Vanuit financieel oogpunt beseft S en W ook dat de economische situatie er niet naar is om 
enorme bedragen te investeren in de sportinfrastructuur. Na onderzoek van de verschillende 
varianten concludeert S en W dat de huidige locatie sportpark Ridderkerk voldoende ruimte 
biedt voor (minimale) aanpassingen aan of vernieuwing van de accommodaties van beide 
verenigingen. Dit moet de verenigingen voldoende ruimte bieden om verder te groeien en te 
professionaliseren. 
S en W adviseert het College van de gemeente Ridderkerk dan ook om de keuze te maken 
voor variant 1: beide verenigingen blijven op Sportpark Ridderkerk. Omdat variant 2 (een 
herschikking op het sportpark) ruimtelijk gezien onmogelijk is, zullen de verenigingen 
gehuisvest blijven op de huidige locaties op het sportpark. 
 
Vigerend beleid van de gemeente is dat de gemeente geen investeringen in opstallen van 
een vereniging doet. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de financiering van het 
sporttechnische deel. 
Advies van S en W is om het vigerende beleid te handhaven en integraal door te trekken. De 
gemeente financiert dus alleen de minimale variant: het sporttechnisch deel (velden en jeu 
de boules banen). 
 
Daarbij zou S en W als advies mee willen geven om als gemeente wel te investeren in de 
overkapping van de jeu de boules banen. Op deze manier zal een bijdrage worden geleverd 
aan de multifunctionaliteit van de voorziening. Met de wetenschap dat Ridderkerk 
vergrijzende is, en jeu de boules uitstekend aansluit bij deze doelgroep, zou dit een legitieme 
investering zijn. 
 

8. Varianten 1 en 3 nader bezien. 
 
RVVH: 
In de huidige situatie beschikt RVVH over 14 kleedkamers die klein en sterk verouderd zijn, 
en over 2 portacabins. Voor de opslag van materiaal worden zeecontainers gebruikt. Er zijn 
4 wedstrijdvelden, waarvan 1 met kunstgras en 1 wedstrijd-trainingsveld (wetra-veld). 
Volgens de normering van de KNVB heeft RVVH op basis van het huidige aantal leden 
voldoende aan 6 velden en 12 kleedkamers. Hierbij is dus geen rekening gehouden met de 
geprognotiseerde groei. 
De capaciteit van een kunstgrasveld is 2 keer zo groot als van een natuurgrasveld. In die zin 
zou er met 4 natuurgrasvelden en 1 kunstgrasveld, de zelfde capaciteit ontstaan, als met 6 
natuurgrasvelden. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het wetra-veld geen volledig 
wedstrijd veld is.  
Het omvormen van het huidige hoofdveld, tot kunstgrasveld, lost het capaciteitsprobleem op. 



RVVH heeft ook aangegeven hier tevreden mee te zijn. De vereniging heeft tevens 
aangegeven de renovatie en uitbreiding van de accommodatie zelf te willen verzorgen. 
 
KCR 
De huidige accommodatie van KCR, heeft 4 kleedkamers. Daarnaast zijn in de in 2011 
geplaatste portacabins 2 extra kleedkamers gemaakt. Door de fusie was de kantine te klein 
geworden. Ook dit is tijdelijk opgelost met portacabins.  
De drie kunstgrasvelden zijn hard aan renovatie toe. Hiervoor is een toereikend budget 
opgenomen in de gemeentebegroting van 2014.  
Op basis van de normering van het KNKV, heeft de korfbalvereniging met dit aantal leden 
voldoende aan 3 kunstgrasvelden en 6 kleedkamers. De minimale oppervlakte van een 
kleedkamer moet 15 m2 bedragen met 5 m2 wasruimte. 
KCR heeft ook een afdeling Jeu de boules. Hiervoor zijn 21 banen beschikbaar. 
In bovenstaande normering is geen rekening gehouden met een groei van het aantal leden. 
KCR vraagt veel meer dan deze normering, waardoor de kosten flink oplopen  
 
Variant 1 nader bekeken 
 
Het kostenplaatje behorend bij variant 1 zag er zo uit: 
 
Kosten (exclusief 21 % BTW) Gemeente RVVH KCR MJOP 

(Dekking 
gemeente-
begroting) 

Hoofdveld kunstgrasveld 
RVVH, inclusief sproei-
installatie en verlichting 

€ 450.000,-    

Renovatie kunstgras 
korfbalvelden 

€ 193.000,-   € 205.900,- 
 

Jeu de boules banen €   50.000,-    

Overkapping (deel), inclusief 
legeskosten 

€ 180.000,-    

Verhardingen e.d. €   35.000.-    

Uitbreiding 
kleedaccommodatie RVVH 

 € 452.000,-   

Uitbreiding berging RVVH  € 138.000,-   

Renovatie bestaande 

kleedkamer RVVH 

 € 224.000,-   

Kleedaccommodatie KCR   € 240.000,-  

Berging KCR   €   27.000,-  

Clubhuis incl. bestuurskamer 
KCR 

  € 420.000,-  

Sloop gebouw KCR   €   20.500,-  

Begeleiding-, bestekkosten, 

e.d. 5% 

€ 35.750,-    

Onvoorzien 5% € 35.750,-    

Totaal € 786.500 € 814.000,- € 707.500,-  

 
Hierbij is er vanuit gegaan dat de oude accommodatie van KCR wordt afgebroken en, iets 
verderop, volledig nieuw wordt gebouwd. 
Wanneer we er vanuit gaan dat de accommodatie niet wordt vernieuwd, maar gerenoveerd, 
zou dat voor KCR tot een behoorlijke kosten reductie leiden. 
Ook op het sporttechnisch deel, dat voor rekening van de gemeente komt, kan behoorlijk 
worden bespaard. Wanneer de jeu de boules banen niet nieuw worden aangelegd, maar met 
4 uitgebreid, tot de gewenste 25, kan dat veel geld schelen. Over de noodzaak van een 
overkapping kan verschillend worden gedacht. Een eenvoudige goedkopere overkapping 
kan een alternatief zijn. De kosten voor de gemeente kunnen daardoor naar verwachting met 



€ 150.000 naar beneden. Zonder overkapping Blijven de kosten voor de gemeente beperkt 
tot: 
 
Omvormen hoofdveld RVVH, inclusief 
Sproei-installatie en verlichting   €  500.000,- 
 
Uitbreiding jeu des boules banen van 21  
Naar 25, zonder overkapping   €     5.000,- 
 
Renovatie kunstgras korfbalveld   € 206.000,- 
 
  
De renovatie van het kunstgras korfbalveld is al in de begroting opgenomen. Het voetbalveld 
en de jeu des boules banen vragen een investering van iets meer dan € 500.000,- .  
 
Variant 3 nader bekeken  
 
Het kostenplaatje behorend bij variant 3 zag er zo uit: 
 
 
Kosten (exclusief 21 % BTW) Gemeente RVVH KCR MJOP 

(Dekking) 

Hoofdveld kunstgrasveld RVVH, 
inclusief sproei-installatie en 

verlichting 

€ 450.000,-    

Aanleg drie nieuwe kunstgras 
korfbalvelden 

€ 300.000,-   € 205.900,- 
 

Jeu de boules banen €   50.000,-    

Overkapping (deel), inclusief 
legeskosten 

€ 180.000,-    

Verhardingen e.d. €   35.000.-    

Uitbreiding kleedaccommodatie 

RVVH 

 € 452.000,-   

Uitbreiding berging RVVH  € 138.000,-   

Renovatie bestaande 
kleedkamer RVVH 

 € 224.000,-   

Kleedaccommodatie KCR   € 240.000,-  

Berging KCR   €   27.000,-  

Clubhuis incl. bestuurskamer 
KCR 

  € 420.000,-  

Sloop gebouw KCR   €   20.500,-  

Begeleiding-, bestekkosten, 
e.d. 5% 

€ 41.100,-    

Onvoorzien 5% € 41.100,-    

Totaal € 904.200,- € 814.000,- € 707.500,-  

 
Optie 3 kan interessant zijn als deze naast de oorspronkelijke optie 1 wordt gezet, waarbij de 
accommodatie van KCR, inclusief jeu de boules banen geheel vernieuwd wordt. De 
meerkosten bedragen dan een kleine € 120.000 ten opzichte van de oorspronkelijke variant 
1. Voordeel van deze optie is dat deze deels tegemoet komt aan de wens van S en W om de 
sport te concentreren op het Reijerpark. Daarnaast wordt daar gecombineerd en dus 
efficiënter gebruik van korfbalvelden mogelijk.  
 
De Reijerpark sporthal die daar staat is eigendom van de stichting Reijerparkhal, waarin het 
Farelcollege, KV Ten Donck en handbalvereniging Saturnus participeren. Het aantal leden 
van KV Ten Donk daalt, waardoor de exploitatie van de hal mogelijk onder druk komt te 
staan. Mogelijk dat huur of participatie door KCR een optie is. Misschien is overname door 
de gemeente of KCR zelfs een optie.  



Deze mogelijkheid is even kort gepeild bij zowel S en W als KCR. Beide staan daar niet 
afwijzend tegenover. Over deze optie is nog geen contact geweest met KV Ten Donck. 
 
 

9. Advies. 
 
Zoals Sportpark Ridderkerk nu is ingedeeld, biedt het park onvoldoende ruimte om de 
verenigingen RVVH en KCR nu en in de toekomst op een goede manier te accommoderen. 
Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de fusie van de 2 korfbalverenigingen en het sportieve 
succes van zowel KCR als RVVH. Komende jaren verwachten beide clubs nog een groei in 
ledenaantal. Het belang van sport en bewegen wordt algemeen onderkend. 
Sportverenigingen hebben ook een sociale functie in onze samenleving. Om beide, gezonde 
verenigingen een goede toekomst te bieden is het aan te bevelen een aantal aanpassingen 
aan het sportpark te doen.  
 
Hiervoor moet een aanzienlijke hoeveelheid geld vrij gemaakt worden. Gemeenten in het 
algemeen, verkeren in financieel zwaar weer. Onze gemeente is daar geen uitzondering op.  
Geadviseerd wordt daarom om voor de eenvoudigste variant te kiezen, namelijk de 
aangepaste versie 1. Hierin blijven beide verenigingen op sportpark Ridderkerk, maar vindt 
er geen nieuwbouw plaats voor KCR, maar renovatie. De jeu de boules banen kunnen dan 
op dezelfde plaats blijven. Een uitbreiding met 4 banen tot de gewenste 25 kost slechts 
enkele duizenden euro’s. Er komt geen overkapping. Alles bij elkaar vergt dit naast de reeds 
geplande en begrote renovatie van de kunstgras korfbalvelden een extra investering van  
€ 505.000.  
 
Het overzicht van de totale kosten ziet er als volgt uit: 
 
Omvormen hoofdveld RVVH, inclusief 
Sproei-installatie en verlichting   €  500.000,- 
 
Uitbreiding jeu des boules banen van 21  
Naar 25, zonder overkapping   €     5.000,- 
 
Renovatie kunstgras korfbalveld   € 206.000,- 
Totaal       € 711.000,- 
 
De renovatie van het korfbalveld is al opgenomen in de meerjarenbegroting 2014. 
De uitbreiding van de jeu des boules banen kan uit bestaande budgeten worden betaald. 
Voor het kunstgrasveld voor voetbalvereniging RVVH is geen budget beschikbaar. 
Dat betekent dat deze investering ten laste van het investeringsvolume 2014 – 2017 moet 

worden gebracht. Voor dat jaar is het investeringsvolume (de in de begroting beschikbare 

ruimte voor de kapitaallasten) onvoldoende mochten alle investeringen tot uitvoering komen. 

Mochten alle investeringen tot uitvoering komen, dan zal dit leiden tot herprioritering of een 

voorstel tot verhoging van het investeringsvolume. Besluitvorming verloopt dan via de P&C 

cyclus (monitor), wanneer u over de stand van zaken van de investeringslijst en 

investeringsvolume wordt geïnformeerd.  

Hoewel de aanleg van een hoogwaardige railverbinding tussen Rotterdam en Ridderkerk nu 
niet aan de orde is en dat in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk ook niet zal zijn, kan dit 
aspect met het oog op de langere termijn niet buiten beschouwing worden gelaten. De 
aanleg van de Ridderkerklijn zou het noodzakelijk kunnen maken dat één of beide 
verenigingen op termijn moeten verhuizen, als het tracé over een deel van sportpark 
Ridderkerk komt te liggen. Naar verwachting zullen die ontwikkelingen zich niet eerder 
voordoen dan rond 2025. Dit kan leiden tot kapitaalverlies door sloop van gebouwen en 



ontmanteling van (kunst)gras velden. Het is daarom niet verstandig grote bedragen in 
gebouwen te investeren. Voor de kunstgrasvelden geldt dat de toplaag in 10 jaar wordt 
afgeschreven. De fundering kan bij verhuizing worden meegenomen. Het financiële risico is 
daardoor, wat de velden betreft minimaal. 
 
Wanneer een meer toekomst bestendige oplossing wordt overwogen, komt variant 3 in 
beeld. 
KCR verhuist dan naar het Reijerpark. Wanneer ook hier de overkapping van de jeu de 
boules banen achterwege gelaten wordt, is hiermee is een investering van € 700.000 
gemoeid. Hierdoor wordt het financiële beslag nog groter. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat er dan nog wel verder onderzoek moet worden gedaan naar mogelijke 
samenwerking met de stichting Reijerparkhal.  
  
  
 
 
 
 


