
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 november 2011 
Nummer :  
Onderwerp : Toekomst sportcentrum Scharlakenhof 
Bijlage(n) : 1. Haalbaarheidsonderzoek zwembad Scharlakenhof 

2. Uitwerking aanvullende scenario’s  
3. Concept besluit 

   
   
   
   
Samenvatting : Rekening houdend met de uitkomsten van het haalbaar-

heidsonderzoek en de visie van het college wordt voorge-
steld de zwemaccommodatie op termijn te beëindigen en 
daarna te slopen en de sporthal te behouden. Daarnaast 
worden alternatieven geïntroduceerd om een zwemvoorzie-
ning voor de inwoners van Haren in stand te houden. 

   
Voorgestelde beslissing : 1. Huidige sporthal behouden en kiezen voor renovatie van 

deze hal. Dit meenemen bij de afwegingen in het kader 
van de Voorjaarsnota 2012 en daarbij rekening houden 
met 'ontvlechtingskosten' die op de sloop van het zwem-
bad volgen. Deze 'ontvlechtingskosten' betekenen een 
extra jaarlast van € 115.500,- bovenop de exploitatie-
kosten. 

2. De zwemaccommodatie Scharlakenhof op termijn sluiten 
en daarna op een nader te bepalen moment slopen. De 
geraamde kosten bedragen € 700.000,- (eenmalig). 

3. a. Een kaderstellend bedrag bepalen dat beschikbaar 
komt als structureel bedrag voor de bouw (kapitaallas-
ten) en exploitatie van een nieuw zwembad. Voorstel 
van het college is € 350.000,-. 

of 
b. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrek-
king tot het (gezamenlijk) gebruik van een zwembad door 
kinderen en de georganiseerde gebruikers uit Haren en 
het facil iteren daarvan. Kaderstellend € 100.000,-. 

4. Het college opdracht geven binnen het kaderstellende 
bedrag aanvullend onderzoek te laten doen naar daar-
voor in aanmerking komende scenario's.  

De genoemde kaderstellende bedragen zullen, afhankeli jk 
van het definitieve besluit, bijgeraamd moeten worden in de 
begroting. Hiervoor is in de meerjarenbegroting geen finan-
ciële ruimte opgenomen. Voorstel is hier bij de Voorjaarsno-
ta 2012 een definitief besluit over te nemen. 
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Inleiding 
De gemeente Haren besloot in 2000 het sportcentrum Scharlakenhof (bestaande uit een 
sporthal en zwembad) te privatiseren. In dat kader is in 2003 de exploitatie van het sport-
centrum overgedragen aan een private exploitant ESG (nu Optisport). Ook sloot de gemeen-
te een koopovereenkomst met Optisport over het omliggende terrein, voor de ontwikkeling 
van appartementen. De grondopbrengsten zouden de benodigde middelen opleveren om het 
sportcentrum 30 jaar lang in stand te houden. Daarover zijn afspraken gemaakt met de pri-
vate exploitant. Op het moment van de koopovereenkomst zijn alle middelen die de gemeen-
te in de begroting voor de exploitatie van het sportcentrum had staan, uit die begroting ge-
haald. Het ging daarbij om een bedrag van ca € 500.000,-. Grofweg betekent dit voor de 
sporthal een bedrag van € 100.000,- en voor het zwembad € 400.000,-. In de (meerja-
ren)begroting zijn geen middelen opgenomen voor het sportcentrum Scharlakenhof en dus 
moet er voor deze uitgaven financiële ruimte gevonden worden. Het college constateerde in 
2010 dat de gemaakte afspraken met betrekking tot de bouw van appartementen niet gerea-
liseerd zijn. Gelet op de marktomstandigheden was de verwachting was dat deze afspraken 
ook niet meer te realiseren zijn. Omdat Optisport haar verplichtingen niet na kon nakomen, 
besloot het college de koopovereenkomst met Optisport te ontbinden. Op basis van een In-
standhoudingsovereenkomst en een Huurovereenkomst bli jft Optisport nog wel verantwoor-
deli jk voor de exploitatie. Op 28 maart 2011 bekrachtigde de raad het besluit van het colle-
ge om de koopovereenkomst te ontbinden. 
 
Haalbaarheidsonderzoek 
Door het beëindigen van de koopovereenkomst komt de exploitatie van het sportcentrum 
weer voor rekening van de gemeente. In april 2011 is besloten een haalbaarheidsonderzoek 
uit te voeren met betrekking tot de toekomst van het sportcentrum. De opdracht van dit on-
derzoek luidde: 
“Voer een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheden van de instandhouding van het 
sportcentrum Scharlakenhof na ontbinding van de koopakte (en hieraan gelieerd de huur- en 
instandhoudingsovereenkomst). In de haalbaarheidsstudie wordt onderzoek gedaan naar de 
financiële haalbaarheid van de scenario's: 
 Het beëindigen van het zwembad en behoud van de sporthal. 
 Het in stand houden van een minimaal zwembad, waarbij vooral zwemlessen en af-

zwemmen als basiseis worden gesteld (varianten zijn renovatie van een deel van het 
huidige gebouw en nieuwbouw). 

 Een zwemvoorziening met een aantal aanvullende voorzieningen, die de aantrekkeli jk-
heid vergroten en die de exploitatie kunnen verbeteren (varianten zijn renovatie van een 
deel van het huidige gebouw en realisatie van aanvullende voorzieningen, en nieuw-
bouw van een beperkt zwembad met aanvullende voorzieningen). 

In het haalbaarheidsonderzoek moeten de lasten en baten worden weergegeven voor zowel 
de instandhouding van het huidige gebouw (renovatie is benodigd) als voor nieuwbouw.” 
Uw raad is schrifteli jk van deze opdracht op de hoogte gesteld. 
 
Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op negen scenario's voor de sporthal en een zwem-
voorziening. De focus van het haalbaarheidsonderzoek lag in eerste aanleg qua zwemvoor-
ziening primair op de gemeente Haren, maar gaandeweg het traject kreeg de samenwerking 
met de gemeente Tynaarlo een grotere plek.  
 
Daarnaast is er een quickscan uitgevoerd van de onderhoudsstaat van de accommodatie. 
Daaruit bli jkt dat er de laatste zeven jaar geen groot onderhoud aan het sportcentrum ge-
weest is. De komende jaren zouden er dan ook aanzienli jke kosten voor groot onderhoud 
gemaakt moeten worden. 
 
Voor een gedetail leerde beschrijving van de negen uitgewerkte scenario's verwijzen wij u 
naar het bijgevoegde haalbaarheidsonderzoek. 
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Onze visie 
In de onlangs door u vastgestelde nota over het sportbeleid staat de visie van het college 
op sport en bewegen. Daarin wordt uitgesproken dat de huidige sportdeelname onder alle 
lagen van de bevolking behouden moet worden en mogelijk vergroot en dat er moet worden 
gezorgd voor een laagdrempelige toegang tot de sportactiviteiten. De sporthal vervult daarin 
een centrale rol voor scholen, verenigingen en groepen, maar ook het zwembad is hierbij 
belangrijk. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat zwemmen een extra dimensie heeft in 
het kader van veil igheid, zelfredzaamheid en de mogelijkheid om ook nog op oudere leefti jd 
sport te beoefenen. Het college wil graag dat alle kinderen die de basisschool verlaten, 
vanuit het oogpunt van veil igheid en kennismaking met sport en bewegen, in het bezit zi jn 
van een zwemdiploma A en B. Daarnaast is het onze ambitie de bestaande georganiseerde 
zwemmers (verenigingen, instell ingen en groepen) zoveel mogelijk te facil iteren, zodat zi j 
hun (verenigings)activiteiten kunnen voortzetten. Dit betekent dat het de inzet van het col-
lege is de functionaliteit van de zwemvoorziening zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij 
deze georganiseerde zwemmers. Op dit moment is deze functionaliteit nog niet geïnventari-
seerd.  Een inventarisatie kan onderdeel zijn van een eventueel vervolgtraject, afhankeli jk 
van uw besluitvorming. 
 
Conclusies naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek 
Op grond van de visie en het haalbaarheidsonderzoek komen wij tot de volgende conclu-
sies: 
1. De huidige sporthal zal nodig bli jven voor het schoolgebruik overdag en voor het vereni-

gingsgebruik 's avonds. Wij komen nog terug op de consequenties hiervan. 
2. De huidige beschikbare watercapaciteit van het Scharlakenhof is te groot op basis van 

de mogelijke bezoekersaantallen. 
3. Het zwembad Scharlakenhof ondervindt binnen het verzorgingsgebied van het zwembad 

een aanzienli jke concurrentie van zwembaden en zwemscholen. Zo bedienen Scharla-
kenhof en Aqualaren (Zuidlaren) bijvoorbeeld dezelfde markt. 

4. Binnen het verzorgingsgebied bevindt zich geen gecombineerde zwembad/fitnessac-
commodatie. 

5. Er is sprake van een afnemende vraag en dalende omzet (recreatief zwemmen, zwemles 
en instructiezwemmen). 

6. Er is een aanzienli jk aanbod van zwemscholen. 
7. Het gebied tussen Groningen en Assen (de gemeenten Haren en Tynaarlo) sluit aan bij 

het verzorgingsgebied voor een zwembad, terwijl daar momenteel nog twee binnenbaden 
aanwezig zijn. 

 
Argumentatie 
Sporthal 
De quickscan rond het onderhoud van de sporthal geeft aan dat met het renoveren van de 
sporthal een eenmalige investering gemoeid is van € 742.000,-. Deze investering wordt over 
20 jaar afgeschreven en leidt gedurende de eerste vier jaar tot een jaarlast van ongeveer 
€ 74.000,-. Voor het structureel onderhoud zal in de 'Voorziening onderhoud gebouwen' een 
jaarli jkse dotatie plaats moeten vinden van € 23.000,-. Bij sluit ing/sloop van het zwembad 
moet er een nieuw ketelhuis voor de sporthal gebouwd worden om de energievoorziening te 
continueren (eenmalige kosten zijn ongeveer € 180.000,-, die leidt tot een extra jaarlast van 
€ 18.500,- aan kapitaallasten, deze kosten zijn ook beschreven in het raadsvoorstel Asbest 
stookruimte Scharlakenhof). In deze eenmalige investeringskosten zitten de volgende on-
derdelen: 
 Een nieuwe stookruimte die voldoet aan de geldende eisen. 
 Het bouwkundig aanpassen van de gevel. 
 Het verplaatsen van alle nutsaansluitingen. 
 
Daarnaast zal de dagelijkse exploitatie (beheer, toezicht, schoonmaak, energie, etc.) een 
jaarlast van ongeveer € 158.000,- met zich mee brengen. Uit gegevens van Optisport bli jken 
(indicatieve) jaarli jkse exploitatieopbrengsten van ongeveer € 125.000,-. Het college is van 
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mening dat het resterende kostensaldo onomkoombaar is en zal deze als last meenemen ter 
voorbereiding op de Voorjaarsnota 2012. 
 
Mocht er voor de sporthal in het kader van het onderwijsgebruik door het Zernike nog een 
verdere verbetering en eventuele uitbreiding nodig zijn, dan komen wij daar in de huisves-
ting van het Zernike nader op terug. 
 
Zwemvoorziening 
Wij komen tot de conclusie dat vele van de onderzochte scenario's afvallen. Voor een groot 
deel wordt dat veroorzaakt doordat aan die scenario's een kostenplaatje hangt dat in de 
ogen van het college in deze ti jd voor de gemeente niet haalbaar is. 
 
Het college concludeert voor wat betreft de bestaande zwemaccommodatie van het Scharla-
kenhof dan ook dat deze qua omvang te groot is en qua investering te duur om te renove-
ren. Voor de renovatie en het terugbrengen naar een kleinere omvang moet gerekend wor-
den op een investeringsbedrag van € 2,1 miljoen (excl. btw). Na renovatie moet er in de 
'Voorziening onderhoud gebouwen' een jaarli jkse dotatie van € 65.000,- plaatsvinden. In 
deze kostenraming is nog geen rekening gehouden met de eisen van de brandweer, noch 
met de verscherpte milieueisen ten aanzien van de compartimentering en de kosten van 
asbest-sanering. Daarnaast zullen de structurele exploitatielasten hoger zijn als er uitge-
gaan wordt van de bestaande accommodatie, in plaats van een nieuwe. 
 
Het voorstel van het college is dan ook om de bestaande zwemaccommodatie van het 
Scharlakenhof te sluiten en te slopen. De kosten daarvan en van het afhechten worden indi-
catief geraamd op zo'n € 700.000,-. Hierbij is geen rekening gehouden met het asbest- en 
het milieuonderzoek.  
 
Als we exclusief in Haren een zwemvoorziening willen hebben, stellen wij voor over te gaan 
naar een nieuwe zwemvoorziening. Binnen deze optie noemen wij de volgende twee varian-
ten: 
1. Een eenvoudige zwemaccommodatie van 8 bij 12 meter, met een gemiddelde jaarlast 

van afgerond € 350.000,-. In deze opzet gaan wij er van uit dat de gemeente zorg draagt 
voor de jaarlast die voortvloeit uit de investering en dat de (externe) exploitant de ex-
ploitatie runt zonder gemeenteli jke bijdrage. 

2. Een zwembad van 10 bij 25 meter, met beweegbare bodem en met een gemiddelde jaar-
last van afgerond € 530.000,-. Het gaat hierbij om een bedrag waarvan de jaarli jkse ex-
ploitatie geen onderdeel is.  
 

Om financiële redenen valt een traditioneel bad van 10 x 25 meter met bovengenoemde ka-
pitaallasten en daarbij komende exploitatiekosten voor het college af. Het college vindt het 
nadeel van de variant '8 x 12 meter' dat het verenigingsgebruik hier slechts in beperkte ma-
te kan worden ondergebracht en er nog steeds sprake is van aanzienli jke kosten. Tijdens 
het overleg met de gebruikers gaven de gebruikers aan dat een dergeli jk bad niet aan de 
functionaliteit voldoet die zij  als noodzakeli jk ervaren. De gebruikers pleiten voor het be-
houd van een zwembad met alle functionaliteiten om de huidige (zwem)activiteiten voort te 
kunnen zetten. Een accommodatieadviseur van de KNZB bracht naar voren dat er zwemcon-
cepten in ontwikkeling zijn waarbij de gemeenteli jke bijdrage - zowel in de investering als in 
de exploitatie - aanzienli jk wordt teruggebracht. In dit (nieuwe) concept van de zwembond 
komt de eenmalige investering voor rekening van de gemeente en ligt de exploitatie bij het 
particuliere initiatief. De (georganiseerde) gebruikers kri jgen in dit concept een grote rol en 
een deel van de werkzaamheden wordt door vri jwil l igers verricht. Een beperkt aantal be-
roepskrachten verzorgt de meer specialistische werkzaamheden. Met de eenmalige investe-
ring is een bedrag van € 3 tot 3,5 miljoen gemoeid, met een kapitaallast van € 350.000,-. 
Volgens de KNZB kan de exploitatie neutraal verlopen. Wij hebben het idee van de zwem-
bond nog niet verder uitgewerkt.  
 
Met betrekking tot de kosten van deze nieuwbouwvarianten dient aanvullend opgemerkt te 
worden dat er in de begroting voor 2012 incidenteel € 200.000,- beschikbaar is, die primair 
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bedoeld is als bijdrage in de exploitatiekosten. Er is in de begroting echter geen rekening 
gehouden met structurele lasten die uit nieuw te bouwen zwemvoorzieningen volgen.  
 
Bij de scenario's is ook de mogelijkheid uitgewerkt om in het verzorgingsgebied Haren/  
Tynaarlo naar optimalisering van een zwemvoorziening te zoeken, waarbij de doelgroepen 
'kinderen' en 'verenigingen' kunnen worden bediend. Binnen deze optie zien wij twee moge-
li jkheden: 
1. Door gezamenlijk gebruik van de zwemvoorziening, wordt de exploitatie daarvan verbe-

terd en facil iteert de gemeente de doelgroepen kinderen en verenigingen financieel. In 
deze optie biedt de gemeente als het ware een x aantal uren zwemwater voor de vereni-
gingen en facil iteert zij  ook de zwemlessen voor de kinderen in bepaalde mate. Bij dit 
laatste kan o.a. gedacht worden aan zwemlessen als onderdeel van de naschoolse op-
vang. De gemeente Haren zal hier een nader te bepalen bedrag (wij denken aan 
€ 00.000,-) voor in de begroting opnemen.  

2. Haren/Tynaarlo bouwen (al dan niet in combinatie met een particuliere exploitant) een 
nieuwe zwemvoorziening, waarbij de locatie nog volledig open is en de kosten worden 
gedeeld op basis van een te bepalen verdeelsleutel. Een eerste indicatie geeft aan dat 
een gezamenlijke nieuwe accommodatie van twee baden van 10 x 25 meter een totale 
jaarlast geeft van afgerond € 980.000,-. Wanneer er gekozen wordt voor één zwembad 
(10 x 25 meter en een beweegbare bodem), bedragen de gezamenlijke kosten 
€ 530.000,- (gemiddelde jaarlast). Daar komen de jaarli jkse exploitatielasten nog over-
heen. Ook al worden de kosten gedeeld en ook doet er een private parti j mee voor de 
jaarlast, dan nog is deze optie financieel moeili jk te realiseren.  

 
Communicatie/Overleg 
Wij hebben over onze benadering in week 45 contact gehad met de gemeente Tynaarlo, Op-
tisport en de gebruikers. Tynaarlo staat posit ief tegenover een samenwerking, temeer omdat 
de exploitatie van het zwembad Aqualaren in Zuidlaren onder druk staat. De gemeente  
Tynaarlo heeft diverse opties waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan. De maximale 
gemeenteli jke bijdrage van Tynaarlo is bi j amendement bepaald op € 200.000,-. Met  
Optisport is ook over de toekomst van het sportcentrum Scharlakenhof gesproken. Wij heb-
ben aangegeven dat renovatie van het zwembad en de exploitatie daarvan voor het college 
in financieel opzicht een te forse opgave is. Wij hebben Optisport geïnformeerd over de op-
ties die er voor het college overbli jven en de mogelijkheden in de toekomst. 
 
Voor het college is het van wezenlijk belang voordat er vervolgacties plaatsvinden, van uw 
raad te horen welke financiële kaderstell ing u aan het college meegeeft voor een functioneel 
bad voor de huidige gebruikers. Het college stelt voor, hier een kaderstellend bedrag van 
maximaal € 350.000,- inclusief exploitatie, voor beschikbaar te stellen.  
 
Voorgestelde beslissing 
1. Huidige sporthal behouden en kiezen voor renovatie van deze hal. Dit meenemen bij de 

afwegingen in het kader van de Voorjaarsnota 2012 en daarbij rekening houden met 
'ontvlechtingskosten' die op de sloop van het zwembad volgen. Deze 'ontvlechtingskos-
ten' betekenen een extra jaarlast van € 115.500,- bovenop de exploitatiekosten. 

2. De zwemaccommodatie Scharlakenhof op termijn sluiten en daarna op een nader te be-
palen moment slopen. De geraamde kosten bedragen € 700.000,- (eenmalig). 

3. a. Een kaderstellend bedrag bepalen dat beschikbaar komt als structureel bedrag voor 
de bouw (kapitaallasten) en exploitatie van een nieuw zwembad. Voorstel van het colle-
ge is € 350.000,-. 

of 
b. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het (gezamenlijk) gebruik 
van een zwembad door kinderen en de georganiseerde gebruikers uit Haren en het facil i-
teren daarvan. Kaderstellend € 100.000,-. 

4. Het college opdracht geven binnen het kaderstellende bedrag aanvullend onderzoek te 
laten doen naar daarvoor in aanmerking komende scenario's.  
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De genoemde kaderstellende bedragen zullen, afhankeli jk van het definitieve besluit, bijge-
raamd moeten worden in de begroting. Hiervoor is in de meerjarenbegroting geen financiële 
ruimte opgenomen. Voorstel is hier bij de Voorjaarsnota 2012 een definit ief besluit over te 
nemen. 
 
Haren, 15 november 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretaris  burgemeester 
 


