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Onderwerp Plan privatisering en herinrichting sportcomplex Neck Zuid

Geachte mevrouw Brandt,

Bijgaand het verslag van het overleg d.d. 29 april jl. tussen het bestuur van DZS en de gemeente
Wormerland aangaande de privatisering- en herinrichtingsplannen voor het sportcomplex WWSVen
DZS.

Zoals in het overleg is aangegeven willen en kunnen wij niet tegemoet komen aan de aanvullende
voorwaarden zoals verwoord in uw brief van 1 februari 2013. Per brief van 29 maart 2013 gericht aan
mevrouw Brandt (DZS) heeft Bouwfonds aangegeven welke zaken met het plan gerealiseerd worden.

Het voorliggende plan voldoet volledig aan de kaders die de gemeenteraad voor de privatisering en
herinrichting van het sportcomplex heeft vastgesteld en schept ons inziens een uitstekende
startsituatie vanwaar DZS op een verantwoorde en duurzame wijze het beheer en onderhoud, deels
gefinancierd door een subsidie van de gemeente, van het sportcomplex op zich kan nemen.

Op korte termijn brengen wij het bestemmingsplan dat toegespitst wordt op de totale ontwikkeling
afhankelijk van uw besluit al dan niet gewijzigd in procedure en derhalve vragen wij u het finale
standpunt van de algemene ledenvergadering van DZS ten opzichte van het huidige plan voor 1 juli
2013 aan ons kenbaar te maken.
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Indien wij vóór 1 juli a.s. geen reactie van de algemene ledenvergadering hebben ontvangen, gaan wij
er vanuit dat DZS afziet van een kunstgrasveld, een nieuwe kantine en de daarbij behorende zaken.
Wij zullen dan de plannen voor wat betreft DZS naar eigen inzichten, rekening houdend met het feit
dat DZS geen kunstgras en geen kantine ambieert, (laten) ontwikkelen.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Warmerland,
de secretaris, de burgemeester,
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Mw.-'rJîJvan den Hende

Bijlage(n): Verslag overleg herinrichting en privatisering sportvelden d.d. 29-4-2013

Plan privatisering en herinrichting sportcomplex Neck Zuid
1 mei 2013
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Verslag overleg herinrichting en privatisering sportvelden

Datum: 29 april 2013
Tijd: 19:15
Locatie: gemeentehuis Wormerland
Aanwezig:
• De heren E. Kenter en G. Boers (bestuursleden DZS)
• Dhr. R. Hendriks, mw. A. de Groot (wethouders van gemeente Wormerland)
• Dhr W. Hilboezen (beleidsmedewerker OVER-gemeenten).

DZS heeft in het overleg met de gemeente van 8 november jl. een aantal wensen ten
aanzien van de inrichting aangegeven:

a. Clubqebouwaan de zuidzijde van de velden;
b. Geen vierkant clubgebouw maar langgerekt (passend binnen rode contouren van het

provinciaal beleid);
c. Spiegeling velden zodat het kunstgrasveld aan de buitenkant komt te liggen.

De gemeente heeft deze wijzigingen in overleg met Bouwfonds besproken en het plan is
conform de bovenstaande wensen van DZS aangepast. Eind december heeft bouwfonds het
gewijzigde plan (bijlage) voorgelegd aan het bestuur van DZS. Op 28 januari 2013 heeft de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van DZS het plan behandeld. De ALV kan instemmen
met de plannen, mits voldaan wordt aan een aantal aanvullende nieuwe voorwaarden zoals
omschreven in de brief van het bestuur van DZS d.d. 1 februari 2013 gericht aan de
wethouders De Groot en Hendriks.
De Heer Hendriks geeft aan dat deze brief met verbazing door het college van burgemeester
en wethouders gelezen is. Het plan is meerdere malen aangepast conform de wensen van
het bestuur van DZS. De gemeenteraad heeft in 2007 de kaders voor de herinrichting en
privatisering van de sportcomplexen vastgesteld. Het huidige plan voldoet hier ruimschoots
aan. Het college wil en kan niet tegemoet komen aan deze nieuwe aanvullende wensen. Per
brief (bijlage) van 29 maart 2013 gericht aan mevrouw Brandt (DZS) heeft Bouwfonds
aangegeven welke zaken met het plan gerealiseerd worden. De heer Kenter geeft aan dat
DZS het zich niet kan permitteren om akkoord te gaan met het huidige plan. Bij de leden is
onvoldoende draagvlak aanwezig. De heer Hendriks meldt dat als DZS vasthoudt aan de
aanvullende voorwaarden, dan overwogen wordt op welke manier het plan voortgezet kan
worden zonder medewerking van DZS al dan niet in gewijzigde vorm. Vooropgesteld wordt
dat de consequenties hiervan voor het gedeelte van het plan wat betrekking heeft op WWSV
tot een minimum beperkt worden. Het bestemmingsplan toegespitst op de totale ontwikkeling
wil de gemeente op korte termijn in procedure brengen. DZS wordt gevraagd via de ALV
voor het zomerreces in juli haar finale standpunt ten aanzien van het plan af te geven. De
heer Kenter geeft aan dat hier een extra ledenvergadering voor uitgeschreven moet worden.
De heer Hendriks verwacht dat dit gezien het tijdsbestek (mei-juni) waarin de gemeente een
reactie vraagt goed mogelijk is.

Bijlagen:
1. Brief Bouwfonds DZS d.d. 29 maart 2013
2. Tekening sportcomplex RROG d.d. 18 december 2012
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Geachte mevrouw Brandt,

In de afgelopen jaren heeft Bouwfonds samen met uw voetbalvereniging gewerkt aan de opzet
van een nieuw sportcomplex. De inrichting van het nieuwe sportcomplex is vastgelegd in de
tekening van RROG met datum 18 december 2012 (zie bijlage).

Naar aanleiding van uw brief van 1 februari 2013 aan het College van Burgemeester &
Wethouders van de gemeente Wormerland geven wij onderstaand aan welke zaken Bouwfonds
op basis van de tekening van 18 december 2012 en verder verwoord in de nog af te sluiten
anterieure overeenkomst met de gemeente zal aanleggen:

kunstgras voetbalveld conform de KNVB normering;
natuurgras voetbalveld;
een kantine en kleedkamers energiezuinig;
rond de velden afrastering, dug outs, ballenvangers, hoekvlaggen en doelen/netten;
verlichting, waarvan één veld in led;
fietsenrek en bestrating.

Voor het plaatsen van de oude tribune is binnen het complex geen plaats. Over pupillendoelen,
het realiseren van een onderhoudsgebouw , machines ten behoeve van onderhoud en een
fietsenstalling aan de zuidkant zijn geen afspraken gemaakt en worden derhalve niet door ons
gerealiseerd.
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Voor de oprichting van een sportstichting heeft Bouwfonds opdracht gegeven aan de heer Ed
Schwering van FiscalEd om de oprichting van de stichting te begeleiden. Hiervoor zal hij overleg
plegen met uw bestuur, een concept oprichtingsakte voorbereiden en zorgen dat de stichting
wordt opgericht. De kosten hiervan zijn voor rekening van Bouwfonds.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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