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Middelharnis, 17 september 2009 
  

Verzonden:  
 
 
 
Geachte raad, 
 
Beslispunten 
 

1. beschikbaar stellen van een krediet van € 930.460,00 voor afrondende werkzaamhe-
den aan het complex exclusief de gebouwen (voor een deel al uitgevoerd); 

2. beschikbaar stellen van een krediet van € 605.000,- voor de uitbreiding en renovatie 
van het clubgebouw van M.S.V. en A.V. Flakkee aan de Oostplaatseweg te Middel-
harnis; 

3. beschikbaar stellen van een krediet van € 535.400,- voor de realisatie van de vervan-
gende nieuwbouw voor korfbalvereniging Good-Luck aan de Oostplaatseweg te Mid-
delharnis. 

 
Probleem- en doelstelling 
 
Zoals in het raadsvoorstel van 2 juli jl. aan u is meegedeeld, is het werk betreffende de aan-
leg van het sportpark aan de Oostplaatseweg in Middelharnis nagenoeg afgerond en wordt 
gewerkt aan de totstandkoming van de gebouwen aldaar.  
 
Voor de aanleg van de velden, de atletiekbaan en de bijbehorende voorzieningen, maar ex-
clusief gebouwen en aankoop grond, is een drietal kredieten beschikbaar gesteld voor een 
totaalbedrag van € 1.834.758,-, dat als volgt is opgebouwd: 
37e wijziging 2006 € 576.000,00 
55e wijziging 2006 € 56.158,00 
21e wijziging 2007 € 1.202.600,00 
Totaal € 1.834.758,00 
 
Tot en met 2008 is uitgegeven  € 1.815.217,97 
Zodat resteert van de beschikbaar gestelde kredieten € 19.540,03 
 
Voor afronding van de werkzaamheden aan de accommodatie, exclusief de gebouwen, is 
nodig een bedrag van circa € 950.000,-. Dit betreft onder andere de reeds uitgevoerde af-
rondende werkzaamheden van Oranjewoud, plankosten en toezicht, verkeersmaatregelen 
en dergelijke. Dit bedrag is echter nog niet formeel beschikbaar gesteld. Een deel van dit be-
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drag kan worden gedekt uit het overschot per 31 december 2008 van afgerond € 19.540,00, 
zodat nog beschikbaar dient te worden gesteld een bedrag van € 930.460,00. Daarvan zal in 
2009 nog ruim € 265.000 uitgegeven gaan worden. 
 
 
Per 1 januari 2009 is nog niet beschikbaar gesteld een geraamd bedrag van € 2.451.400,00 
met als kapitaallast € 171.913,00 (uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een 
rente-omslagpercentage van 2,1188 voor 2009). Voor de Jonge Spartaan is door uw raad op 
2 juli 2009 beschikbaar gesteld een bedrag van € 1.375.000,00 met een kapitaallast van 
€ 63.509,00. Hierdoor resteert nog een ruimte van € 111.001,00. De kapitaallasten van het 
benodigde bedrag van € 930.460,00 (€ 66.238,00) kunnen hieruit worden gedekt. 
 
In het raadsvoorstel van 2 juli is aangegeven dat de drie verenigingen, De Jonge Spartaan, 
M.S.V en A.V. Flakkee (kortweg Flakkee) en Good-Luck, specifieke wensen hebben, waar-
door het niet mogelijk is voor al deze verenigingen tegelijkertijd een kredietvoorstel te doen 
inzake de gebouwenrealisatie. Vanwege de hoge urgentie heeft De Jonge Spartaan voor-
rang gekregen. Aangekondigd is dat de verenigingen Flakkee en Good-Luck op termijn zou-
den volgen. Thans is het nu zo ver dat een voorstel wordt gedaan voor het beschikbaar stel-
len van een krediet voor de beide verenigingen.  
 
Voordat inhoudelijk ingegaan wordt op de materie wordt u geïnformeerd over een aantal za-
ken dat van belang is. Na de 2e juli is overleg gevoerd met het Bureau Inkoop en Aanbeste-
ding Goeree-Overflakkee (kortweg: BIAGO) om de procedure waarvoor gekozen is, realisatie 
in bouwteamverband, te bespreken. De resultaten daarvan zijn verwerkt in dit voorstel. 
Voorts is op 31 augustus 2009 de atletiekbaan officieel overgedragen aan de vereniging en 
is met vol enthousiasme de baan in gebruik genomen. Van de zijde van de vereniging is 
nogmaals benadrukt dat door de regionale uitstraling van de baan en de toename van het 
aantal leden, dringend behoefte is aan renovatie en uitbreiding van het gebouw.  
 
Tot slot is met aannemingsbedrijf J. Kroon en Zn en de andere betrokken partijen in het 
bouwteam van De Jonge Spartaan, overeenstemming bereikt over de realisatie van het ge-
bouw van De Jonge Spartaan voor het door u kaderstellend vastgestelde bouwbudget van 
€ 1.375.000,00.   
 
Algemeen 
 
In het voorstel van 2 juli is stilgestaan bij de moeizame planologische procedure van het 
Sportpark. Kortheidshalve wordt naar de tekst van die paragraaf uit het voorstel verwezen. In 
aanvulling daarop wordt vermeld dat in juli 2009 het sportonderdeel van het bestemmings-
plan onherroepelijk is geworden nadat Fleuren Compost haar beroepschrift bij de Raad van 
State heeft ingetrokken. De intrekking is een gevolg van het afsluiten van een convenant 
tussen Fleuren, de gemeente en de sportverenigingen, waarin is vastgelegd hoe de partijen 
in dat gebied met elkaar omgaan in de situatie dat er sprake is van eventuele geurhinder.  
 
Flakkee 
 
Al in 2004 is met het vaststellen van de beleidsnotitie De Bal is Rond door uw raad bepaald 
dat de atletiekpoot van de vereniging hoognodig een noodzakelijke voorziening zou moeten 
krijgen om te kunnen voorzien in de sportbehoefte die op grond van de demografische ont-
wikkeling en de toekomstverwachting over de toename van buitensport noodzakelijk werd 
geacht. Met het besluit van juli 2006, waarmee Oranjewoud de opdracht heeft gekregen het 
sportpark aan te leggen, is tevens beslist dat de gebouwenaccommodatie van Flakkee op 
termijn (2009) gerenoveerd en uitgebreid dient te worden. 
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Nu, een aantal jaren later, blijken de voorspellingen van groei bewaarheid te worden. Zowel 
in absolute zin als specifiek voor de atletiek is een stijging van het aantal actieve leden van 
de vereniging te zien.  
  
Herkomst atletiekleden 
MSV en AV Flakkee   2009     
Middelharnis 178     
Dirksland 72     
Oostflakkee 48     
Goedereede 13     
Totaal 311     
      
Totaal aantal actieve le-
den MSV en AV Flakkee atletiek Mhs overig Voetbal Totaal 

2006 208 129 79 269 477 
2007 251 149 102 287 538 
2008 295 170 125 278 573 
2009 311 178 133 289 600 

 
De verwachting van de vereniging is dat deze groei zich zal doorzetten, omdat de atletiek-
baan de enige voorziening op het eiland is. Door deze ontwikkeling en het feit dat het ge-
bouw sterk verouderd is (oudste gedeelte is 41 jaar oud), is in het dagelijks gebruik sprake 
van een nijpend probleem. In het kort wordt dit onderstaand geïllustreerd. 
 
Bestaande situatie 

• De accommodatie wordt zeer intensief gebruikt door de voetbal- en atletiek afde-
ling; 6 dagen per week, ‘s middags en ’s avonds zijn er sporters op het complex; 

• Door de groei van de atletiekafdeling en het meisjes/damesvoetbal is er een 
groot ruimtegebrek ontstaan. Daarbij komt dat er geen gescheiden douche- en 
kleedruimten zijn; 

• Op de avonden van de atletiek kan de voetbalafdeling geen activiteiten plannen; 
• De 6 kleedruimten voldoen niet meer aan de huidige eisen van de tijd, vooral uit 

hygiënisch oogpunt is er veel op aan te merken; 
• In de doucheruimtes moet het deels verouderde tegelwerk worden vervangen 

omdat dit 40 jaar oud is; 
• Er is geen ventilatie/afzuiging in de kleedruimten; 
• Opslagruimte voor voetbal gerelateerde zaken is te klein en voor de atletiek is er 

geen ruimte voor opslag nu de baan is geopend; 
• De kantine is bij georganiseerde wedstrijden te klein. Atletiekwedstrijden organi-

seren vindt in de voetballoze periode plaats of in gehuurde ruimten. 
 
De situatie is zodanig dat er noodzaak is om zowel het gebouw uit te breiden om de groeien-
de atletiekafdeling te voorzien van een accommodatie als het bestaande gebouw te renove-
ren om het geheel te laten voldoen aan de eisen van de tijd. Het spreekt voor zich dat de re-
novatie en uitbreidingswerkzaamheden tegelijk uitgevoerd moeten worden.   
 
Korfbalvereniging Good-Luck 
 
De noodzaak voor vervangende nieuwbouw vloeit voort uit de verplaatsing van de vereniging 
naar het nieuwe sportpark. Good-Luck is een kleine maar actieve sportvereniging die net als 
de andere verenigingen in ledenaantal groeit. Decennia lang heeft het ledenaantal van de 
verenging geschommeld tussen de 130 en 150 leden met een kleine dip eind in de jaren ‘80. 
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In oktober 2006 werd het 160ste lid ingeschreven iets wat op dat moment een mijlpaal was. 
 
Sindsdien is de vereniging echter doorgegroeid tot het huidige ledenaantal, een groei die alle 
verwachtingen overtreft. Ongeveer 90% van de huidige leden zijn woonachtig in de dorps-
kernen Middelharnis en Sommelsdijk. 
 
 1-4-2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
senioren 40 45 50 50 50 
jeugd 85 85 85 90 100 
overig 26 27 30 30 35 
Totaal 151 157 165 170 185 

Naast de reguliere competitie en trainingen worden er voor jeugdleden veel andere activitei-
ten georganiseerd om deze jeugd ook naast de korfbal op andere manieren actief bezig te 
houden. In september wordt ieder jaar een schoolkorfbaltoernooi georganiseerd waaraan 
400 – 500 scholieren deelnemen van basisscholen uit de gemeente Middelharnis en daarbui-
ten. Op verzoek worden incidenteel ook trainingen op de scholen door onze vereniging ver-
zorgd. 
 
Op 30 september 2008 is een door de eigen leden aangelegde jeu de boules baan in gebruik 
genomen. Met dit initiatief hoopt de vereniging haar financiële positie te versterken door 
aanwas nieuwe leden en tegelijk ledenbehoud van oudere leden te bewerkstelligen en mo-
gelijke kaderfuncties in te vullen vanuit deze groep. Op dit moment heeft deze tak 13 nieuwe 
leden opgeleverd en zijn er wekelijks 20 leden actief op deze baan. 
 
De vereniging verwacht dat de verhuizing naar het nieuwe complex met de twee kunstgras-
velden, kwalitatief beter aangelegde jeu de boules banen en een nieuw clubgebouw met 
meerdere kleedkamers grotere kansen biedt voor de ontwikkeling van de korfbal sport.  
 
Procedure  
 
Sinds 2005 wordt met de verenigingen overleg gevoerd over het sportpark en, in het ver-
lengde daarvan, de gebouwenrealisatie. Gedurende die periode zijn afspraken gemaakt en is 
op constructieve wijze samengewerkt om te komen tot het einddoel. Onderdeel daarvan is 
de keuze om voor alle verenigingen in bouwteamverband de gebouwen te realiseren. In het 
raadsvoorstel van 2 juli jl. inzake de kredietvotering voor de gebouwenrealisatie van De Jon-
ge Spartaan is ingegaan op de argumentatie daarvan. Omdat tijdens de raadsvergadering 
kanttekeningen geplaatst zijn bij de gekozen procedure is overleg gevoerd met het BIAGO 
om de manier van handelen tegen het licht te houden. 
 
Het is goed om de formele aspecten van de Inkoop en Aanbestedingsprocedure (IAP) te 
noemen. In 2006 is door uw raad de Inkoop- en aanbestedingsprocedure vastgesteld met 
daaraan toegevoegd het voorbehoud dat deze procedure pas in werking treedt, op het mo-
ment dat de organisatie geïmplementeerd is en in staat is volgens deze procedure te wer-
ken. Dit voorbehoud is expliciet gemaakt om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met 
de rechtmatigheid. Op dit moment is het BIAGO van start, maar is nog niet zodanig geïm-
plementeerd dat zij volledig operationeel is. In het verlengde daarvan is ook de definitieve 
IAP procedure nog niet aan uw raad voorgelegd en dus nog niet van kracht. Formeel is het 
realiseren van de gebouwen op het sportpark middels bouwteamconstructie niet in strijd met 
enig beleid of regel.  
 
Ons college heeft gekozen voor de realisatie van de gebouwen in bouwteamverband met de 
volgende argumentatie:  

• Tijdwinst en besparing op uitvoeringskosten; 
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• Verenigingen hebben op eigen initiatief het eerste ontwerp gemaakt en ook de eerste 
contacten gelegd met de architect en aannemer en soms zelfs afspraken gemaakt 
over inbreng van zelfwerkzaamheid;  

• De gemaakte afspraken met verenigingen om gezamenlijk in bouwteamverband de 
gebouwen te realiseren dateren uit de periode dat er nog geen sprake was van IAP. 

 
Uiteraard moeten wel goede randvoorwaarden vastgelegd worden voor de bouwteamcon-
structie die de eventuele nadelen van deze werkwijze ondervangen. Zoals in het vorige 
raadsvoorstel is verwoord, is het van essentieel belang dat de bouwplannen en de begrotin-
gen onafhankelijk getoetst en beoordeeld worden. Deze second-opinion is een instrument 
om de kwaliteit te verbeteren en een vergelijkend inzicht te krijgen in de kosten, waardoor 
een vergelijkbaar effect als bij aanbesteding wordt verkregen. Ook voor Flakkee en Good-
Luck is dit door Van Persie uitgevoerd. Daarnaast, en ook door BIAGO geadviseerd, is dat 
gedurende het gehele project een bouwmanagementbureau namens de gemeente de kos-
tencomponenten bewaakt. Het bouwmanagement bureau Dick van Vliet uit Alblasserdam is 
daarvoor ingeschakeld. Door deze maatregelen worden de eventuele nadelen ondervangen 
en kan optimaal gebruik worden gemaakt van de voordelen.  
 
Het voordeel van een bouwteam is wel dat er voor alle betrokken partijen nauwelijks risico’s 
en ongewenste verrassingen kunnen voorkomen. De aannemer, de opdrachtgever en de 
gebruiker zijn zelf direct betrokken bij het ontwerp en zorgen er voor dat het ontwerp zodanig 
wordt gemaakt, dat zij dit probleemloos kunnen uitvoeren. Belangrijk is dat de verenigingen 
ruimte en inbreng krijgen voor zelfwerkzaamheid. Een belangrijk ander voordeel is dat met 
een bouwteamconstructie voortvarend te werk gegaan kan worden.  
 
Gelet op deze argumenten en maatregelen is het aannemelijk dat de gebouwen op het 
sportpark met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding worden gerealiseerd met ruimte voor 
zelfwerkzaamheid en eigen inbreng dat zo kenmerkend is voor de sportverenigingen met 
een achterban van vrijwilligers. Op grond daarvan is ons college van mening een verant-
woorde keuze te hebben gemaakt om op dezelfde wijze als De Jonge Spartaan, de gebou-
wen voor de verenigingen Flakkee en Good-Luck te realiseren. 
 
Bouwkosten en second opinion 
 
Good-Luck is de vereniging die tezamen met De Jonge Spartaan onderdeel uitmaakt van de 
project sportconcentratie. Voor de beide verenigingen is gekozen voor dezelfde aanpak met 
aannemingsbedrijf Kroon. De renovatie/uitbreiding van het gebouw van Flakkee staat buiten 
het project sportconcentratie en op grond van eerder gemaakte afspraken met de vereniging 
is een andere werkwijze gevolgd. De vereniging heeft op eigen initiatief, en met instemming 
van de gemeente, een compleet plan ontwikkeld voor uitbreiding en renovatie. Daarin is de 
keus gemaakt voor aannemingsbedrijf Goldewijk. De basisgegevens van Kroon en Goldewijk 
wijken niet noemenswaardig van elkaar af.     
  
M.S.V. en A.V. Flakkee 
Onderstaand treft u in één oogopslag de financiële stand van zaken voor Flakkee aan. On-
derstaand wordt een en ander toegelicht. 

  
Bouwbudget renovatie/uitbreiding MSV en AV 
Flakkee 

Budget excl. 
btw 

Inbreng vereni-
ging 

1 Second Opinion Van Persie   €      634.308,00    
  Bij: doorrekening wijziging plan na second opinion   €        27.472,63    
  Totaal Second Opinion   €      661.780,63    
2 Bezuiniging/zelfwerkzaamheid   €        79.738,63    
3 Bouwbudget  €      582.042,00    
4 Overige zelfwerkzaamheden vereniging    €     70.000,00  
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6 
Bijkomende kosten leges, constructeur, architect 
etc.  €        23.000,00   €                   -    

7 Taakstellend bouwbudget (afgerond)   €      605.000,00   €     70.000,00  
Ad. 1. Bouwburo Van Persie heeft de plannen van Flakkee doorgerekend en stelt vast dat 
als de 3 fasen (uitbreiding kleedaccommodatie, renovatie oudbouw en uitbreiding kantine) 
wordt uitgevoerd, daar een budget van € 634.300,- afgerond voor nodig is. Wegens wijziging 
van de plannen (groter aantal m2 en noodzakelijk opbreken verharding) zou een redelijke 
bouwsom € 661.781,- zijn. De vereniging heeft uit eigen beweging en om de kosten te verla-
gen fase 3 (uitbreiden kantine) eruit gelicht en gaat dit in zelfbeheer uitvoeren en bezuinigd 
daarmee een bedrag van € 79.800,- (afgerond).  
Ad 4. Tevens worden door de vereniging overige werkzaamheden uitgevoerd ten bedrage 
van € 70.000,- voor: 

• Renovatie van de bestaande kantine en keukenfaciliteit; 
• Schilderen van de buitengevels na uitbreiding en renovatie, teneinde een mooi 

eindbeeld van de totale accommodatie te krijgen; 
• Uitvoeren van binnenschilderwerk; 
• Diverse sloop- en terreinwerkzaamheden, zoals  plafond, boeidelen, wandelpa-

den en aanhelen grasvelden; 
• Een gedeelte van de W-installatie, in overleg met locale sponsor en lid van de 

vereniging. 
 
Good-Luck 
Onderstaand treft u in één oogopslag de financiële stand van zaken voor Good-Luck aan.  
  Bouwbudget Good-Luck Bedragen Ex. BTW Inbreng vereniging

1 Second opinion Van Persie  €           611.444,00    
2 Oorspronkelijke begroting vereniging  €           609.242,50    
3 Bezuiniging/zelfwerkzaamheid  €           109.242,50   €      40.600,00 
4 Bouwbudget  €           500.000,00   

5 
Bijkomende kosten leges, constructeur, archi-
tect etc.  €             25.400,00   

6 Taakstellend bouwbudget excl. BTW  €           525.400,00   €      40.600,00 

7 
BTW-last deel kantine ivm niet belaste exploi-
tatie (afgerond)  €             10.000,00 

8 Noodzakelijk bouwbudget incl. deel BTW  €           535.400,00 
 
Ad 7. In verband met het feit dat de kantine niet BTW belast kan worden geëxploiteerd, 
vormt de BTW over de investering in de kantine een last die als investeringsbedrag meege-
nomen moet worden. Het kantinegedeelte bedraagt circa 10% van de accommodatie. 
 
Middelen en dekking 
 
Bovenstaande investeringen leiden schematisch tot het volgende overzicht: 
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Resumerend: Afschr. 
Afschrijving Periode Rentebedrag Rente Kapitaallasten

Beschikbaar per 1 januari 2009 2.451.400,00€ 122.570,00€        20 jaar 49.343,00€           2,1188% 171.913,00€    
(nog niet beschikbaar gesteld)
Beschikbaar gesteld
Gebouw De Jonge Spartaan 1.375.000,00€ 34.375,00€          40 jaar 29.134,00€           2,1188% 63.509,00€      
Restant beschikbare ruimte binnen de exploitatie 108.404,00€    

Beschikbaar te stellen 2009
Afrondende werkzaamheden velden e.d. 930.460,00€    46.523,00€          20 jaar 19.715,00€           2,1188% 66.238,00€      
Gebouw Good Luck 535.400,00€    13.385,00€          40 jaar 11.344,00€           2,1188% 24.729,00€      
Resteert 17.437,00€      

Beschikbaar te stellen renovatie en uitbreiding gebouw MSV en AV Flakkee
Renovatie en uitbreiding gebouw 605.000,00€    
Beschikbaar bestedingsplan 2009 250.000,00€    
Aanvullend nodig 355.000,00€    8.875,00€            40 jaar 7.522,00€             2,1188% 16.397,00€      
Dan resteert aan beschikbare ruimte binnen de exploitatie 1.040,00€         
Hieruit blijkt dat de kapitaallasten van de nog benodigde investeringen gedekt kunnen wor-
den binnen de in de begroting daarvoor beschikbare ruimte.  
Hierbij is wel rekening gehouden met een aangepaste afschrijvingstermijn van de gebouwen 
van 20 naar 40 jaar, zoals reeds is verwoord in het raadsvoorstel van 2 juli 2009. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het totale complex inclusief gebouwen, behoudens eventueel 
nog komende financiële tegenvallers, gerealiseerd kan worden binnen de gestelde financiële 
kaders. 
 
Voorstel 
 
Resumerend stellen wij u voor: 

1. beschikbaar stellen van een krediet van € 930.460,00 voor afrondende werkzaamhe-
den aan het complex exclusief de gebouwen (hiervan is een groot deel in 2009 al uit-
gevoerd); 

2. beschikbaar stellen van een krediet van € 605.000,- voor de uitbreiding en renovatie 
van het clubgebouw van M.S.V. en A.V. Flakkee aan de Oostplaatseweg te Middel-
harnis; 

3. beschikbaar stellen van een krediet van € 535.400,- voor de realisatie van de vervan-
gende nieuwbouw voor korfbalvereniging Good-Luck aan de Oostplaatseweg te Mid-
delharnis. 

 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Middelharnis, 
de secretaris, de wnd. burgemeester, 
 
 
 
mr. H. Scholtens. drs. P. Zevenbergen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Advies IOR d.d.       
 Rijp voor behandeling in de raad. 
 Griffier, 
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Raadsbesluit d.d.       Nr. 
 Conform voorstel 
 Griffier, 

  


