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Onderwerp: Nieuwbouw clubgebouw GMHC 

  

  

Voorstel: Vooruitlopend op de vaststelling van de 2° bestuursrapportage de 

vergoeding voor aankoop, sloop en de planologische procedure ad € 81.000 

beschikbaar stellen 

    
  

1 SAMENVATTING 

De herontwikkeling van het gemeentelijk sportpark aan de Rubensstraat in Goor (hockey- 

vereniging GMHC) stagneert. Er is nog geen overeenstemming bereikt over verkoop van het 

voorste deel van dit sportpark ten behoeve van de ontwikkeling/realisatie van een zorgcomplex 

voor dementerenden. 

Dit is met name voor de hockeyvereniging heel teleurstellend. De huidige gebouwen van de 

hockeyvereniging verkeren immers in slechte staat. Bovendien is het wenselijk voor de 

herontwikkeling van dit terrein (mede om de komst van het geplande zorgcomplex mogelijk te 

maken) om de nieuwe huisvesting voor de hockeyvereniging centraal te positioneren ten 

opzichte van de beide hockeyvelden. Op grond hiervan dient het bestemmingsplan te worden 

aangepast (verplaatsing van het huidige bouwblok). 

De oorspronkelijke insteek met betrekking tot het voeren van één ruimtelijke procedure (t.b.v. 

kleed-/clubaccommodatie en t.b.v. het beoogde zorgcomplex) leidt ertoe dat de bouwplannen 

van de hockeyvereniging nog verder stagneren. We zijn het met de hockeyvereniging eens dat 

dat niet wenselijk is. 

Op grond hiervan stellen wij voor om voor de bekostiging van de aanvullende uitgaven 

(€ 81.000) financiële dekking beschikbaar te stellen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Door uw raad is gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de bouw van een nieuw 

club- en kleedgebouw door hockeyvereniging GMHC op het gemeentelijke sportpark aan de 

Rubensstraat in Goor. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling op deze locatie, naast een tweetal nieuwe kunstgras- 

velden en een nieuw club-/kleedgebouw, een vestiging te realiseren van een sport BSO door 

Kinderopvang Triangel/Viverion. In verband met financiële omstandigheden is door Triangel 

het plan voor deze BSO ingetrokken, op grond waarvan aanpassing van de nieuwbouw- 

plannen heeft plaatsgevonden. 

Op dit sportpark aan de zijde van de Scherpenzeelseweg is, nadat hier oorspronkelijk woning- 

bouw was gedacht, een zorgcomplex voor dementerenden inclusief huisvesting van partners 

onderwerp van gesprek. De onderhandelingen met een projectontwikkelaar over aankoop van 

het resterende deel van dit sportpark zijn nog niet afgerond. 



  

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Om te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden met betrekking tot de kleed-/clubaccom- 

modatie is op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplanherziening en een 

omgevingsvergunning noodzakelijk. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Door het bestuur van hockeyvereniging GMHC is er op aangedrongen de ruimtelijke procedure 

inzake de bouw van een nieuw club- en kleedgebouw op het gemeentelijke sportpark aan de 

Rubensstraat in Goor, los van de overige ontwikkelingen, te starten. De belangrijkste reden 

hiervoor is gelegen in de slechte staat van onderhoud waarin het clubgebouw momenteel 

verkeert. Bovendien moet op grond van een convenant met de provincie Overijssel de nood- 

zakelijke asbestsanering op de locatie van de huidige bouwwerken uiterlijk 31 december 2014 

afgerond zijn. Dit betekent dat de tijd nadrukkelijk dringt voor GMHC om nieuwbouw te 

realiseren. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Op 15 mei 2012 heeft ons college ingestemd met het voornemen van hockeyvereniging 

GMHC om, centraal ten opzichte van beide hockeyvelden, een club-/kleedgebouw te 

realiseren en hiertoe een separate planologische procedure te starten. Om de kosten van de 

bestemmingsplanherziening en de overeengekomen vergoedingen te kunnen dekken is het 

noodzakelijk dat hiervoor een passend budget beschikbaar wordt gesteld. 

4.C Wat mag het kosten? 

In een eerder stadium van dit project is met de hockeyvereniging een vergoeding overeen- 

gekomen voor gemeentelijke aankoop van de bestaande clubgebouwen (€ 35.500) en de 

sloop hiervan (€ 37.000). De kosten hiervan, alsmede de extra kosten van de planologische 

procedure (€ 8.500), bedragen in totaliteit € 81.000. Dekking van deze kosten was voorzien ten 

laste van de grondexploitatie voor dit gebied. Nu hiervoor geen grondexploitatie wordt vast- 

gesteld worden deze kosten gedekt uit de reserve grondexploitatie. Deze raming zal in de 2° 

bestuursrapportage van 2012 worden opgenomen. 

Bovendien is ten laste van de post investeringssubsidie 2010 een bedrag toegekend voor 

nieuwbouw van het club-/kleedgebouw ad € 157.503. Hiervoor is reeds dekking beschikbaar. 

4.D Wat is het alternatief? 

Het is mogelijk geen medewerking te verlenen aan het doorlopen van een aparte planologi- 

sche procedure. Er vindt dan één procedure plaats, waarbinnen alle planologische ontwikke- 

lingsruimte meegenomen wordt. Deze procedure kan pas starten nadat overeenstemming is 

bereikt met onderhavige projectontwikkelaar over de grondprijs en het schetsplan. 

Het is mogellijk dat deze procedure niet leidt tot een tijdige afronding van de asbestsanering. 

De kosten voor deze sanering komen dan mogelijk volledig voor rekening van de gemeente. 

De provinciale saneringsbijdrage is vastgesteld op maximaal € 172.000. 

4.E Wat is het risico? 

Concreet gezien is sprake van een tweetal risico's: 

e  Indien GMHC niet vroegtijdig kan gaan bouwen is binnen afzienbare tijd sprake van een 

niet adequate sportaccommodatie. De houdbaarheidsdatum van de huidige accommodatie 

is nagenoeg verlopen. 

e  Indien de gemeente niet voldoet aan de afspraken die met de provincie zijn gemaakt in het 

asbestconvenant bestaat de kans dat de provinciale vergoeding lager uitvalt of zelfs 

vervalt. 



4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

De voorbereidingen voor de herziening van het bestemmingsplan ter plaatse zijn gestart. 

Zodra de benodigde omgevingsvergunning is verleend zal GMHC opdracht voor de nieuw- 

bouw geven. 

De onderhandelingen met de ontwikkelaar over genoemd zorgcomplex worden afgerond. 

5 COMMUNICATIE 

Dit voorstel is integraal tot stand gekomen (na overleg met betrokken interne afdelingen REO, 

OW, V&H en MO alsmede in overleg met GMHC). 
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