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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Weert bestaat uit ongeveer 50.000 inwoners verdeeld over zes kernen. De kern Weert is met ongeveer 40.000 

inwoners de grootste kern op afstand gevolgd door Stramproy met ruim 5.000 inwoners. De overige kernen hebben een be-

perkte omvang. 

 

De gemeente heeft inmiddels een begin gemaakt met de actualisatie van het beleid voor de binnen- en buitensportaccommo-

daties. Na instemming van de gemeenteraad in november 2020 met een aantal richtingen worden deze vervolgens in overleg 

met de gebruikers getoetst en geconcretiseerd. Rond de zomer van 2021 worden de resultaten gepresenteerd en wordt een 

voorstel gedaan voor het uitvoeringsprogramma (de te maken keuzes in de periode 2021-2030). 

 

In relatie tot het voorgaande dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de toekomst van sporthal Boshoven. Voor dit onder-

zoek is opdracht verstrekt aan Synarchis. Deze rapportage vormt de weerslag van dit onderzoek. 

1.2 Verantwoording rapportage 

Sporthal Boshoven heeft een vergevorderde leeftijd bereikt en is verouderd. De sporthal wordt gebruikt ten behoeve van top-

sport (Basketbal Academie Limburg), breedtesport (BC Weert ’67) en bewegingsonderwijs (met name diverse scholen uit het 

primair onderwijs). Op basis van het huidige gebruik, de wensen van de gebruikers en de verwachte ontwikkelingen met be-

trekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte is in deze rapportage een toekomstperspectief in verschillende scenario’s 

uitgewerkt. De gemeente heeft hierbij als voorwaarde gesteld dat in ieder geval sprake dient te zijn van de scenario’s nieuw-

bouw, renovatie en renovatie met aanpassing c.q. uitbreiding. 

 

Duidelijk dient ook de relatie tussen dit onderzoek en het separate onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport in de 

gemeente Weert te worden gelegd waarbij het dan concreet gaat om de ontwikkelingen op sportpark Boshoven. 

 

In onderstaand figuur wordt de opzet weergegeven voor het onderzoek naar sporthal Boshoven.  

 

1. Gebruik en 
gebruikers

2. Accommodatie 
en exploitatie

3. Trends en 
ontwikkelingen

5a. Renovatie
5b. Renovatie 

met uitbreiding
5c. Nieuwbouw

4. Integrale 
diagnose

 

Figuur 1: Onderzoeksopzet 

 

Gedurende het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de verschillende, hiervoor genoemde, gebruikers van sporthal Bosho-

ven. Voor wat betreft het onderwijsgebruik is gesproken met Punt Welzijn. Ook is een gemeentelijke projectgroep actief geweest 

die input heeft geleverd voor het onderzoek en die de tussentijdse resultaten heeft besproken. 
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1.3 Leeswijzer 

De opzet van deze rapportage volgt in grote lijnen de onderzoeksopzet zoals weergegeven in figuur 1. In hoofdstuk 2 wordt 

ingegaan op het gebruik van sporthal Boshoven en de andere sporthallen in de gemeente Weert. Hoofdstuk 3 beschrijft de  

huidige accommodatie en exploitatie van de sporthal. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste trends en ontwikke-

lingen beschreven die invloed kunnen hebben op de behoefte aan binnensportaccommodatie in de gemeente Weert in de 

toekomst. 

 

In hoofdstuk 5 worden op basis van de bevindingen uit de hoofstukken 2 tot en met 4 scenario’s ontwikkeld voor de toekomst 

van de binnensport op sportpark Boshoven. Deze worden in hoofdstuk 6 inhoudelijk en in hoofdstuk 7 financieel uitgewerkt. 

Hoofdstuk 8 sluit deze rapportage af met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.  
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2. Gebruik 

2.1 Gebruik  

Onderstaande tabel 1 toont de ingeroosterde bezetting van de sporthallen in de gemeente Weert in het seizoen 2020-2021. 

Alleen voor sporthal Altweerterheide is onderscheid gemaakt in zomer- en wintergebruik, omdat de hockeyvereniging alleen 

gebruik maakt van deze hal gedurende de winterperiode (december, januari en februari). In de overige hallen is er geen verschil 

tussen de zomer- en winterperiode.  

 

Hoewel binnensportaccommodaties incidenteel voor 8:00 uur en na 22:30 uur in gebruik zijn1, is voor een genuanceerde be-

oordeling van de bezettingsgraden voor de doordeweekse dagen gebruik gemaakt van de volgende realistische dagindeling:  

 08:30-15:30 uur onderwijs (gerekend met een maximale bezetting van 7 uur)  

 15:30-18:00 uur naschoolse activiteiten/sportverenigingen (maximale bezetting van 2½ uur)  

 18:00-22:30 uur sportverenigingen en andere particuliere sportbeoefenaren (maximale bezetting van 4½ uur)  

 

Voor zaterdag en zondagen wordt gerekend met:  

 08:30-18:00 uur bezetting overdag (maximale bezetting van 9½ uur)  

 18:00-23:00 uur bezetting avond (maximale bezetting van 5 uur) 

 

De bezettingsgraden zijn berekend door de gebruiksuren per week te delen door het maximaal aantal uren. Voor de bezetting 

van zalen met meerdere zaaldelen is gerekend met zaaldeeluren. Dit betekent dat 1 uur gebruik van een 1/3 zaal in een sporthal 

voor slechts 1/3 uur wordt meegeteld. De in het volgende overzicht gehanteerde kleuren staan daarbij voor de volgende, op 

landelijke benchmarkgegevens gebaseerde, waarderingen:  

 groen staat voor een goede bezetting (65%-100%) 

 oranje staat voor een redelijke bezetting (40%-65%) 

 rood staat voor een minimale tot beperkte bezetting (minder dan 40%) 

 

Voor het onderwijsblok is uitgegaan van een maximale bezetting van 7 uur per dag (35 uur per week). In het primair onderwijs 

wordt als norm voor efficiënt gebruik gerekend met 26 klokuren per week voor het basisonderwijs, uitgaande van een traditio-

neel rooster. Over het algemeen kan worden gesteld dat bij een bezetting van 70% of meer de accommodatie optimaal wordt 

gebruikt en er niet of nauwelijks capaciteit resteert. In het voortgezet onderwijs wordt gerekend met 37,5 uur. 

 

 

Tabel 1: Ingeroosterde bezetting sporthallen gemeente Weert (seizoen 2020-2021) 

Toelichting tijdsblok onderwijs (8:30u – 15:30u) 

 Sporthal Boshoven wordt met name gebruikt door het basisonderwijs, alleen op woensdagmiddag maakt een vo-school 

1,75 uur gebruik van de accommodatie. Tijdens het onderwijsblok lijkt er in deze sporthal nog wat ruimte beschikbaar (bij 

70% is sprake van een optimale bezetting volgens de norm voor primair onderwijs). In de volgende tabel is de behoefte aan 

klokuren bewegingsonderwijs volgens de leerlingenprognoses afgezet tegen de werkelijke klokuren voor de basisscholen 

 
1 Zo maakt BAL structureel gebruik van sporthal Boshoven tussen 7.30 uur en 8.45 uur wat door hen overigens als ongewenst wordt beschouwd 

in relatie tot een optimale arbeid-rustverhouding. 

08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00

sporthal Boshoven Weert 65% 61% 80% 88% 80% 84% 60%

sporthal aan de Bron Weert 78% 36% 74% 79% 80% 67% 0%

sporthal St. Theunis Weert 94% 42% 72% 74% 0% 32% 0%

sporthal Altweerterheide winter Altweerterheide 15% 43% 76% 95% 80% 95% 60%

sporthal Altweerterheide zomer Altweerterheide 15% 3% 37% 11% 80% 0% 0%

sporthal Stramproy Stramproy 9% 4% 41% 37% 55% 11% 0%

Accommodatie Kern

ma-vrij zaterdag zondag
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die nu gebruik maken van sporthal Boshoven. De tabel laat zien dat deze scholen  in 2020-2021 behoefte hebben aan 53 

klokuren bewegingsonderwijs. In sporthal Boshoven is ruimte voor 52 klokuur bewegingsonderwijs (2 zaaldelen à 26 uur). 

In werkelijkheid wordt Boshoven voor 40,5 klokuren bewegingsonderwijs ingezet en wordt voor 11,25 klokuren uitgeweken 

naar andere accommodaties. Deze uitwijk komt doordat de basisscholen de reistijd van school naar sporthal volledig binnen 

de vastgestelde schooltijd willen inpassen. Ook andere factoren zoals keuzes voor duur van de gymles, specifieke wensen 

voor gebruik van een dagdeel en de inzet van combinatiefunctionarissen maken dat in de praktijk maar circa 21 uur per 

zaaldeel wordt gerealiseerd.  

  

 

 Tabel 2: Bewegingsonderwijs scholen die gebruik maken van sporthal Boshoven 

 

 Sporthal Aan de Bron en de gymzaal die ook in het complex ligt (samen 4 zaaldelen) wordt gebruikt door 2 basisscholen, 

1 school voor speciaal voortgezet onderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs. Ook zijn nog enkele recreatieve groe-

pen ingeroosterd. Met deze kennis kan gesteld worden dat deze sporthal een volledige bezetting kent gedurende dit tijds-

blok. 

 Sporthal St. Theunis (3 zaaldelen) wordt in hoofdzaak gebruikt door de naast de hal gelegen school voor voortgezet onder-

wijs. De school heeft 1 gymzaal. De overige uren worden in de sporthal ingevuld. Hoewel de school momenteel maar circa 

70% van de uren in de sporthal nodig heeft, kan er maar in zeer beperkte mate basisonderwijs worden ingeroosterd (mo-

menteel 6 uur). De behoefte aan geclusterd gebruik van sporthallen bij het basisonderwijs conflicteert op deze locatie met 

de noodzaak tot een evenredige spreiding van uren van het voortgezet onderwijs.  

 Het gebruik van de sporthallen in de dorpen Altweerterheide en Stramproy is gedurende dit tijdsblok zeer beperkt. 2 basis-

scholen uit Weert wijken van sporthal Boshoven uit naar de sporthal in Altweerterheide. In Stramproy sporten naast de 2 

basisscholen uit het dorp ook de basisschool uit Tungelroy en 1 basisschool uit Weert. Dit gebruik is voornamelijk ingepland 

in de sportzaal.  

 OBS Molenakker uit Weert maakt voor het volledige aantal klokuren bewegingsonderwijs gebruik van een accommodatie 

in de naastgelegen gemeente Nederweert. De school is tevreden met deze situatie en er is vanuit de gemeente Nederweert 

bevestigd dat de school van deze accommodatie gebruik kan blijven maken. Gemeente Nederweert heeft aangegeven nog 

beperkte extra ruimte beschikbaar te hebben om extra uren vanuit Weert te plaatsen mocht dit nodig zijn. 

Toelichting tijdsblok naschoolse activiteiten (15:30u – 18:00u) 

 Hoewel landelijk gezien gedurende dit tijdsblok doorgaans sprake is van een beperkte tot minimale bezetting, is de bezetting 

in sporthal Boshoven tijdens dit tijdsblok goed. Met name BAL maakt tijdens dit tijdsblok gebruik van deze sporthal. 

 De bezetting van sporthal St. Theunis  is redelijk, maar dit gebruik (RTC volleybal en naschoolse sportlessen voortgezet 

onderwijs) vervalt met ingang van het sportseizoen 2021-2022.  

 Sporthal Altweerterheide heeft alleen in de winter een redelijke bezetting door gebruik door de  hockeyvereniging. 

 De bezetting van sporthal Aan de Bron is het gehele jaar beperkt gedurende dit tijdsblok en de bezetting van sporthal 

Stramproy is zelfs minimaal. 

Toelichting tijdsblok sport (18:00u – 23:00u) 

 In sporthal Boshoven, sporthal Aan de Bron en sporthal St. Theunis is in de avonduren sprake van een goede bezetting, 

hetzelfde geldt voor sporthal Altweerterheide gedurende de periode dat de hockeyvereniging gebruik maakt van de hal. 

Buiten deze periode is de bezetting van de hal in Altweerterheide beperkt. 

 In sporthal Stramproy valt de  bezetting ’s avonds nog net binnen de categorie ‘redelijk’. Bij een kleine afname wordt deze 

‘laag’. 

boshoven elders saldo

Odaschool 17 16,5 0 0,5

OBS De Uitkijktoren 6 3 3 0

IKC Laar 6 3 2 1

Montessorischool Weert 12 12 0 0

Brede School Moesel 12 6 6,25 -0,25

totaal sporthal Boshoven 53 40,5 11,25 1,25

werkelijk 2020norm 

2020

klokuren bewegingsonderwijs 

PO scholen
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Toelichting tijdsblok zaterdag en zondag 

 Zowel sporthal Boshoven als sporthal Aan de Bron kennen een goede bezetting in het weekend, met uitzondering van 

zondagavond. Bij sporthal Boshoven is de reden hiervoor dat de sporthal op zondagavond vanaf 21.00 uur niet meer kan 

worden gehuurd. 

 Sporthal St. Theunis is alleen zaterdag overdag goed bezet, op zondag overdag is de bezetting beperkt. Dit gebruik (RTC 

volleybal) vervalt tevens bij aanvang van het sportseizoen 2021-2022. Gedurende de avonduren in het weekend staat deze 

hal leeg. 

 Hockeyvereniging Weert en de zaalvoetbalvereniging ZV Weert en WZV ‘87 zijn de enige verenigingen die gebruik maken 

van de sporthal Altweerterheide in het weekend. Dit heeft als gevolg dat deze hal gedurende de maanden december, januari 

en februari in de weekenden nagenoeg volledig bezet is, maar de rest van het jaar alleen gebruik kent op zaterdagavond. 

 Op zondagavond worden alleen sporthal Boshoven en in de periode december – februari sporthal Altweerterheide gebruikt. 

In deze accommodaties is dan sprake van een redelijke bezetting. 

2.2 Knelpunten in gebruik 

Op basis van gesprekken met betrokkenen en de analyse van de beschikbaar gestelde informatie worden de volgende knel-

punten geconstateerd met betrekking tot het gebruik van de sporthallen in de gemeente Weert: 

 OBS De Uitkijktoren, IKC Laar wijken deels uit naar andere accommodaties. De plaatsing van de Uitkijktoren (deels) in 

Altweerterheide is niet optimaal, maar wel werkbaar voor de school. De school heeft geen grote leerlingengroepen en kan 

in deze hal functioneren met 2 groepen zonder scheidingswand. Op het moment dat de sporthal in Altweerterheide gesloten 

gaat worden, ontstaat wel een knelpunt (3 uur). Voor IKC Laar is uitwijk naar gymzaal Molenveld (2 uur) vanaf 2021-2022 

niet meer mogelijk (sluiting van deze gymzaal).  

 In 2019 is sportzaal Moesel gesloten en moesten de basisscholen Brede School Moesel en OBS De Graswinkel elders 

worden ingepast. Brede School Moesel kon 6 uur worden geplaatst in sporthal Boshoven en 6,25 uur in sporthal St. Theunis.  

 OBS De Graswinkel is geplaatst in Stramproy. Deze school zou graag weer terug willen naar Weert. Hiervoor is momenteel 

geen ruimte beschikbaar. 

 BC Weert’67 (badminton) komt voor 1 trainingsgroep 2 uur zaalhuur te kort (maandag 20:30u – 22:30u), de vereniging huurt 

nu 2 uur per week 6 banen in sporthal Altweerterheide. Verder heeft de vereniging mogelijk een aanvullende behoefte voor 

trainingen. 

 Bij vernieuwing van de hal wenst BC Weert ’67 een hogere hal (1 meter hoger) en meer ruimte tussen de banen. Verder is 

behoud van een donkere kleur van de wanden gewenst (voldoende contrast met de shuttle). 

 BAL ervaart een aantal knelpunten met betrekking tot het gebruik van sporthal Boshoven: 

  De vereniging heeft aangegeven een aanvullende behoefte te hebben van 40 uur per week voor trainingen (overdag). 

Momenteel is hiervoor nauwelijks ruimte door gebruik door het onderwijs. Het daadwerkelijk kunnen invullen van meer 

trainingsuren overdag vergt overleg en overeenstemming hierover met het voorgezet onderwijs.  

  De vereniging heeft een aanvullende behoefte van 4-10 uur per week voor wedstrijden op vrijdagavond, zaterdag en/of 

zondag. Op vrijdag en zondag is dit lastig wegens de activiteiten van BC Weert ’67. Op zaterdag heeft BAL al de hele 

dag de hal. Opbouwtijd van de vloer voor wedstrijden van heren 1 neemt echter veel speeltijd weg. Ook is het voor de 

zeven jeugdteams spelend in de academie verplicht de wedstrijden te spelen op het centrecourt waardoor maar één 

wedstrijd gelijktijdig kan worden gespeeld.   

 Naast de capaciteitsknelpunten voldoen ook de nevenruimten niet aan de huidige eisen en wensen voor de topsportbe-

oefening. Er is geen ruimte voor krachttraining en fysiotherapie en de kantine is te klein (bij wedstrijden heren 1). Ook 

is er behoefte aan meer bergruimte, kantoor- en vergaderruimte, lockers en opwaardering van de vaste tribune (stoel-

tjes). Ook is een totale tribunecapaciteit van 1.000 vereist (bondseis). 

 BAL wil meer invloed op de exploitatie van sporthal Boshoven rondom wedstrijden zoals het mogen plaatsen van spon-

soruitingen, het verkopen van consumpties in de sporthal en de mogelijkheid tot het sluiten van barter-deals voor het 

doen van aanpassingen in de sporthal (in plaats van gebruik te maken van leveranciers van de gemeente). 

 Een aantal sportgroepen sport overdag. Door het gebruik van de scholen is het moeilijk om groepen overdag ruimte te 

bieden. Voor de vaste groepen die van oudsher overdag gebruik maken van de accommodaties wordt dit gebruik zoveel 

mogelijk geborgd. Incidenteel zijn er vragen van nieuwe groepen voor gebruik overdag. Dit gebruik kan nu niet worden 

geplaatst. Deze groepen willen niet uitwijken naar Stramproy, Altweerterheide of Swartbroek waar wel ruimte is. 
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 De hoge bezetting van de 3 sporthallen in Weert door de verenigingen laat weinig ruimte voor de organisatie van sporteve-

nementen in deze hallen, zoals bijvoorbeeld Limburgse Kampioenschappen of toernooien. De sporthallen Aan de Bron en 

Boshoven zijn gezien de ligging, de maatvoering en tribunecapaciteit het meest geschikt voor deze evenementen. De vraag 

om evenementen te plaatsen concentreert zich dan ook in deze hallen. 
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3. Bestaande accommodatie en exploitatie 

Na het faillissement van BSW in 2016 heeft BAL haar plek ingenomen Overname van de businessclub die door BSW is aan-

gebouwd aan sporthal Boshoven, was financieel niet haalbaar. Het erfpachtrecht, waarvan het pand onderdeel uitmaakt, is 

toen door de bank geveild en in 2019 in handen gekomen van een investeerder. Door de beperkte gebruiksmogelijkheden op 

grond van het bestemmingsplan is de ruimte nog niet verhuurd en staat deze leeg. 

 

In 2019 is de uitstraling van sporthal Boshoven verbeterd (binnenzijde hal) en is er een nieuwe houten basketbalvloer aange-

schaft voor deze hal. Dit was nodig op grond van eisen vanuit de bond om de topsportactiviteiten (eredivisie basketbal) te 

kunnen voortzetten. 

 

In respectievelijk 2016 en 2019 zijn de exploitanten van de kantines in de sporthallen Boshoven en Aan de Bron gestopt. De 

kantines zijn, conform de werkwijze bij sporthal St. Theunis, in gebruik gegeven aan de verenigingen. Zij hebben gebruiksrecht 

gekoppeld aan het gebruik van de accommodatie en zijn zelf verantwoordelijk voor instandhouding van de inrichting. Met bas-

ketbalvereniging BAL is per 1 oktober 2020 een para-commerciële huurovereenkomst gesloten. Dit is nodig omdat BAL de 

horeca breder wil invullen in verband met de topsportactiviteiten. 

Onderhoud 

Als standaard onderhoud wordt in de onderhoudsplanning uitgegaan van € 15.343,- exclusief BTW per jaar. Voor de komende 

5 jaar wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd zoals ook is terug te zien in de gereserveerde bedragen (alle bedragen 

zijn exclusief Btw.. 

 

 

Tabel 3: Gereserveerde onderhoudsbedragen sporthal Boshoven 

 

Vooral in  2019 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om te voldoen aan de minimale eisen van de bond voor topsportbeoe-

fening. In dit jaar is er glasvezel aangelegd en is de buitenkant van de gevel in uitstraling verbeterd. De binnenkant is volledig 

geschilderd en er heeft groot onderhoud aan de luchtbehandeling plaatsgevonden. Verdere investeringen voor dit doel worden 

betrokken bij de vernieuwing van de hal. In 2020 heeft BAL zelf de keuken vernieuwd. Uitstel hiervan was niet langer mogelijk. 

De  gemeente heeft hierin een financiële bijdrage gedaan. . 

Exploitatie  

De volgende tabel geeft inzicht in de baten en lasten van de exploitatie van sporthal Boshoven. Dit overzicht heeft betrekking 

op de begroting voor het boekjaar 2021. 

 

vervangings-

onderhoud 

aanvullend 

onderhoud totaal

2021 € 32.112 € 7.956 € 40.068

2022 € 0 € 3.949 € 3.949

2023 € 2.096 € 5.600 € 7.696

2024 € 8.832 € 2.260 € 11.092

2025 € 9.043 € 2.582 € 11.625

totaal € 52.083 € 22.347 € 74.430
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Tabel 4: Exploitatie sporthal Boshoven (begroting 2021) 

 

Voor het gebruik door het onderwijs worden uurtarieven gehanteerd op basis waarvan inkomsten ten gunste komen van de 

exploitatie van de sporthal (zie ook hoofdstuk 7). Deze inkomsten maken onderdeel uit van de post verhuurinkomsten. 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat de totale jaarlast van sporthal Boshoven voor 2021 uitkomt op ruim € 150.000. De (geplande) 

onderhoudskosten zijn niet in de exploitatielasten meegenomen. De voorgaande tabel laat zien dat voor 2021 ruim € 40.000 is 

gereserveerd. Hiermee komt de jaarlast voor 2021 uit op ruim € 190.000. 

baten

verhuurinkomsten 71.609€     

overige baten 985€          

totaal baten 72.594€     

lasten

personeelskosten 53.372€     

schoonmaakkosten 55.770€     

belastingen en verzekeringen 11.738€     

gas, water, licht 43.551€     

afschrijvingen 53.676€     

toegerekende rente 3.194€       

overige lasten 1.713€       

totaal lasten 223.014€   

saldo -150.420€  
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4. Trends en ontwikkelingen 

4.1 Demografische ontwikkelingen 

Bevolkingsprognose  

In onderstaande tabel is de bevolkingsprognose voor de verschillende kernen van de gemeente Weert alsmede de totale ge-

meente weergegeven: 

 

 

Tabel 5: Bevolkingsprognose gemeente Weert 

Toelichting demografische analyse 

 Het totaal aantal inwoners in de gemeente Weert blijft de komende 20 jaar nagenoeg constant. Wel zullen tussen de ver-

schillende leeftijdscategorieën en tussen de kernen/dorpen verschillen ontstaan. 

 De groep 0-5 jarigen gaat tot 2035 in alle dorpen en in Weert toenemen. De toename zal het sterkst zijn in het dorp Tun-

gelroy, gevolgd door Swartbroek.  

absolute aantallen 2020 2025 2030 2035 2040 indexcijfers 2020 2025 2030 2035 2040 

Weert 41.955 42.745 43.017 43.028 42.725 Weert 100 102 103 103 102

0 tot 5 jaar 1.849 1.916 2.053 2.053 1.912 0 tot 5 jaar 100 104 111 111 103

5 tot 15 jaar 4.066 3.993 4.030 4.243 4.377 5 tot 15 jaar 100 98 99 104 108

15 tot 20 jaar 2.299 2.128 2.080 2.036 2.112 15 tot 20 jaar 100 93 90 89 92

20 tot 45 jaar 11.989 12.550 12.480 12.042 11.534 20 tot 45 jaar 100 105 104 100 96

45 tot 65 jaar 12.045 11.520 10.668 10.064 9.970 45 tot 65 jaar 100 96 89 84 83

65 tot 75 jaar 5.169 5.252 5.732 6.048 5.515 65 tot 75 jaar 100 102 111 117 107

75 jaar en ouder 4.539 5.386 5.974 6.541 7.304 75 jaar en ouder 100 119 132 144 161

Altweerterheide 1.018 1.011 997 983 965 Altweerterheide 100 99 98 97 95

0 tot 5 jaar 31 34 41 44 41 0 tot 5 jaar 100 107 130 139 129

5 tot 15 jaar 89 77 75 85 96 5 tot 15 jaar 100 86 85 97 108

15 tot 20 jaar 58 51 43 40 43 15 tot 20 jaar 100 87 75 68 74

20 tot 45 jaar 202 213 223 226 219 20 tot 45 jaar 100 105 110 112 109

45 tot 65 jaar 390 354 292 231 205 45 tot 65 jaar 100 91 75 59 53

65 tot 75 jaar 150 153 176 194 177 65 tot 75 jaar 100 102 117 129 118

75 jaar en ouder 98 131 147 163 185 75 jaar en ouder 100 134 150 166 189

Tungelroy 1.016 1.048 1.066 1.071 1.059 Tungelroy 100 103 105 105 104

0 tot 5 jaar 45 51 57 56 52 0 tot 5 jaar 100 114 127 126 115

5 tot 15 jaar 91 96 105 116 120 5 tot 15 jaar 100 106 115 127 131

15 tot 20 jaar 58 49 51 53 59 15 tot 20 jaar 100 85 88 92 101

20 tot 45 jaar 254 272 277 272 263 20 tot 45 jaar 100 107 109 107 103

45 tot 65 jaar 334 314 276 247 240 45 tot 65 jaar 100 94 83 74 72

65 tot 75 jaar 157 154 163 174 158 65 tot 75 jaar 100 98 104 111 101

75 jaar en ouder 77 112 137 152 168 75 jaar en ouder 100 146 180 199 219

Swartbroek 882 906 919 927 923 Swartbroek 100 103 104 105 105

0 tot 5 jaar 30 34 42 46 42 0 tot 5 jaar 100 114 141 155 142

5 tot 15 jaar 77 69 74 86 98 5 tot 15 jaar 100 89 96 112 127

15 tot 20 jaar 67 50 40 41 46 15 tot 20 jaar 100 74 59 60 68

20 tot 45 jaar 216 249 255 253 242 20 tot 45 jaar 100 115 119 117 112

45 tot 65 jaar 307 286 256 222 212 45 tot 65 jaar 100 93 84 73 69

65 tot 75 jaar 113 119 135 147 136 65 tot 75 jaar 100 105 120 131 121

75 jaar en ouder 72 99 116 131 148 75 jaar en ouder 100 137 160 181 204

Stramproy 5.227 5.316 5.349 5.343 5.281 Stramproy 100 102 102 102 101

0 tot 5 jaar 222 237 260 260 237 0 tot 5 jaar 100 107 117 117 107

5 tot 15 jaar 480 490 504 542 562 5 tot 15 jaar 100 102 105 113 117

15 tot 20 jaar 283 243 256 255 273 15 tot 20 jaar 100 86 90 90 96

20 tot 45 jaar 1.313 1.384 1.377 1.348 1.301 20 tot 45 jaar 100 105 105 103 99

45 tot 65 jaar 1.562 1.443 1.271 1.151 1.154 45 tot 65 jaar 100 92 81 74 74

65 tot 75 jaar 740 751 820 846 721 65 tot 75 jaar 100 101 111 114 97

75 jaar en ouder 626 767 863 941 1.032 75 jaar en ouder 100 122 138 150 165

totaal gemeente Weert 50.097 51.026 51.349 51.351 50.953 totaal gemeente Weert 100 102 102 103 102

0 tot 5 jaar 2.177 2.272 2.453 2.459 2.283 0 tot 5 jaar 100 104 113 113 105

5 tot 15 jaar 4.803 4.726 4.787 5.073 5.252 5 tot 15 jaar 100 98 100 106 109

15 tot 20 jaar 2.766 2.520 2.470 2.425 2.532 15 tot 20 jaar 100 91 89 88 92

20 tot 45 jaar 13.974 14.668 14.612 14.141 13.560 20 tot 45 jaar 100 105 105 101 97

45 tot 65 jaar 14.637 13.918 12.764 11.915 11.782 45 tot 65 jaar 100 95 87 81 80

65 tot 75 jaar 6.329 6.428 7.026 7.409 6.708 65 tot 75 jaar 100 102 111 117 106

75 jaar en ouder 5.412 6.495 7.237 7.929 8.836 75 jaar en ouder 100 120 134 147 163



 

 10 

 De groep 5-15 jarigen zal in Weert tot 2030 nagenoeg constant blijven om vervolgens licht te stijgen. In Altweerterheide zal 

deze groep na een daling vanaf 2030 licht toenemen. In de dorpen Tungelroy, Swartbroek en Stramproy zal deze groep 

procentueel gezien een flinke toename laten zien. In absolute zin is deze groep in deze dorpen zo klein dat het niet om hele 

grote aantallen gaat. 

 De groep 15-20 jarigen neemt in de meeste kernen/dorpen naar verwachting in omvang af, alleen in Tungelroy zal deze 

groep na een afname in 2040 weer op hetzelfde niveau liggen als nu. 

 De leeftijdscategorie 20-45 jarigen blijft nagenoeg constant of laat een lichte toename zien. 

 De groep 45-65 jarigen zal in omvang het meeste afnemen, dit geldt zowel gemeente breed als voor de kernen/dorpen 

afzonderlijk. 

 Zowel de kern Weert en omgeving als de dorpen krijgen te maken met vergrijzing. Met name de groep 75 plussers gaat 

sterk toenemen waarbij procentueel de grootste stijging wordt verwacht in het dorp Tungelroy. 

Leerlingenprognoses 

In onderstaande tabel is de leerlingenprognose voor de afzonderlijke scholen in het primair onderwijs in de gemeente Weert 

weergegeven alsmede het totale aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

 

2020 2025 2030 2035 2040 2020 2025 2030 2035 2040

abs. abs. abs. abs. abs. index index index index index

Odaschool 377 353 336 341 347 Odaschool 100 94 89 90 92

OBS De Uitkijktoren 145 136 130 132 135 OBS De Uitkijktoren 100 94 90 91 93

IKC Laar 145 216 243 227 209 IKC Laar 100 149 168 157 144

Montessorischool Weert 276 261 252 254 255 Montessorischool Weert 100 95 91 92 92

Brede School Moesel 286 286 282 289 295 Brede School Moesel 100 100 99 101 103

Aan de Bron 285 274 266 266 266 Aan de Bron 100 96 93 93 93

De Kameleon 75 63 61 61 62 De Kameleon 100 84 81 81 83

IKC Leuken 425 437 425 424 423 IKC Leuken 100 103 100 100 100

OBS Molenakker 416 402 427 422 410 OBS Molenakker 100 97 103 101 99

Het Dal 273 257 253 260 265 Het Dal 100 94 93 95 97

OBS De Graswinkel 301 267 263 270 275 OBS De Graswinkel 100 89 87 90 91

St Laurentius 38 44 44 44 44 St Laurentius 100 116 116 116 116

St. Joannes 79 78 77 77 76 St. Joannes 100 99 97 97 96

St. Jozef 58 58 60 60 62 St. Jozef 100 100 103 103 107

De Firtel 216 192 184 186 186 De Firtel 100 89 85 86 86

OBS De Duizendpoot 145 136 130 131 132 OBS De Duizendpoot 100 94 90 90 91

totaal alle PO scholen 3.540 3.460 3.433 3.444 3.442 totaal alle PO scholen 100 98 97 97 97

totaal sporthal Boshoven 1.229 1.252 1.243 1.243 1.241 totaal sporthal Boshoven 100 102 101 101 101

VO 3.394 3.170 3.115 3.086 3.258 VO 100 93 92 91 96

leerlingenprognoses 

absoluut

leerlingenprognoses 

indexcijfers

 

Tabel 6: Leerlingenprognose gemeente Weert 

Toelichting leerlingenprognoses 

 Het aantal leerlingen op het primair onderwijs in de gemeente Weert blijft de komende 20 jaar nagenoeg constant en ook 

het aantal leerlingen op de scholen die gebruik maken van sporthal Boshoven (in groen weergegeven) zal naar verwachting 

een stabiel beeld laten zien. Alleen IKC Laar zal volgens de prognoses substantieel in omvang toenemen, echter doordat 

een aantal andere scholen die gebruik maken van deze sporthal naar verwachting te maken krijgen met een lichte daling, 

zal het totaal aantal leerlingen dat gebruik maakt van sporthal Boshoven nagenoeg constant blijven. 

 Het aantal leerlingen op het VO zal iets in omvang afnemen, maar zal na 2035 weer stijgen. 

 

Naast het aantal leerlingen in absolute aantallen geven de leerlingenprognoses ook inzicht in de ontwikkeling van de behoefte 

aan klokuren bewegingsonderwijs. Deze prognose is samengevat in de volgende tabel. 
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klokuren bewegingsonderwijs 2020 2025 2030 2035 2040

Odaschool 17 15 13,5 13,5 15

OBS De Uitkijktoren 6 6 6 6 6

IKC Laar 6 10,5 10,5 10,5 9

Montessorischool Weert 12 10,5 10,5 10,5 10,5

Brede School Moesel 12 12 12 12 12

Aan de Bron 12 10,5 10,5 10,5 10,5

De Kameleon 3 3 3 3 3

IKC Leuken 18 19,5 18 18 18

OBS Molenakker 17 16,5 18 18 16,5

Het Dal 14 12 12 12 13,5

OBS De Graswinkel 12 10,5 10,5 10,5 12

St Laurentius 3 3 3 3 3

St. Joannes 3 3 3 3 3

St. Jozef 3 3 3 3 3

De Firtel 9 7,5 7,5 7,5 7,5

OBS De Duizendpoot 6 6 6 6 6

totaal 153 148,5 147 147 148,5

benodigde zaaldelen 5,88 5,71 5,65 5,65 5,71

totaal sporthal Boshoven 53 54 52,5 52,5 52,5

benodigd aantal zaaldelen 2,04 2,08 2,02 2,02 2,02  

Tabel 7: Prognose klokurenbewegingsonderwijs gemeente Weert 

Toelichting prognose klokuren bewegingsonderwijs 

 Het aantal benodigde klokuren bewegingsonderwijs blijft de komende 20 jaar nagenoeg constant voor de gehele gemeente 

Weert. Op basis van de totale behoefte kan aan de hand van de norm voor een efficiënte bezetting van een gymzaal (26 

uur per week) berekend worden dat gemeente breed de komende 20 jaar 6 gymzalen (zaaldelen) nodig zijn om het totaal 

aantal benodigde klokuren in te vullen. Bij een lager werkelijk gebruik, zoals nu de praktijk is, zijn 7 gymzalen (zaaldelen) 

nodig. 

 Ook voor de scholen die gebruik maken van sporthal Boshoven blijft het aantal benodigde klokuren stabiel. De cijfers in de 

tabel laten zien dat 2 zaaldelen (bij 26 uur inroostering) net onvoldoende zijn om het totaal aantal benodigde klokuren in te 

vullen. Bij minder uren inroostering neemt het tekort toe.  

 Het bewegingsonderwijs van het speciaal onderwijs dat is gevestigd in het Regionaal Kennis en Expertise Centrum aan de 

Beatrixlaan is niet meegenomen in dit rapport. De leerlingen sporten in de bij deze school gelegen sportzaal. De bezetting 

van de sportzaal is hiermee overdag compleet.  

4.2 Trends en ontwikkelingen sport 

Sportparticipatie 

In deze sub paragraaf wordt inzicht gegeven in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van sportparticipatie. 

Veel inzichten komen uit de rapportage van het NOC*NSF ‘Trends en ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2019)’. 

 Uit een in oktober 2020 gepresenteerd onderzoek van het NOC*NSF en Ipsos blijkt dat 34% van de bevolking in het half 

jaar daarvoor minder is gaan sporten, onder de groep 13-18 jarigen was dit 44% en onder de groep 19-30 jarigen was dit 

zelfs 46%. De sluiting van de club/vereniging door de coronamaatregelen was de grootste reden voor het minder sporten. 

 De Tweede Kamer heeft in februari 2020 een wetswijziging aangenomen die basisscholen verplicht om minimaal 2 uur per 

week bewegingsonderwijs aan te bieden. Scholen krijgen 3 jaar de tijd om dit op orde te krijgen. Momenteel ligt er geen 

verplichting wat betreft de omvang, maar geldt een totaal ‘gebruiksrecht’ (normuren) voor binnensportaccommodaties per 

school die neerkomt op circa 1,5 uur per groep per week. Voor deze stijging van circa 25% ontvangen de gemeenten geen 

extra huisvestingsgelden van de rijksoverheid. De wet stuurt op samenwerking tussen scholen, gemeenten en verenigingen 

betreffende accommodatiegebruik. Gebruik van de eigen speelplaats, spelvoorzieningen in de openbare ruimte en (ge-

meentelijke) buitensport accommodaties worden hierbij als mogelijkheden benoemd. 

 Een nieuwe ontwikkeling (landelijk) is dat het basisonderwijs zich oriënteert op buiten gymmen. Dit hangt niet direct samen 

met de nieuwe wettelijke eis van 2 uur bewegen per week, maar sluit hier wel goed bij aan.  



 

 12 

 Het aantal sporters en de sportfrequentie is na een flinke stijging tussen 2013 en 2017 gestabiliseerd. Sinds 2017 heeft 

circa 65% van de Nederlandse bevolking van 5 tot en met 80 jaar gedurende een maand of langer minimaal 1 keer in de 

week gesport; 

 Het aantal leden en lidmaatschappen van bij NOC*NSF aangesloten sportbonden blijft jaarlijks afnemen. Het aantal sporters 

buiten verenigingsverband neemt toe. Jeugd sport meer in verenigingsverband dan volwassenen. 

 Het totaal aantal sportverenigingen in Nederland is vanaf 2013 gedaald met ruim 7 procent. 

 Binnen de leeftijdscategorie vijf tot en met negen jaar zijn de meeste sporters actief. Het aantal verenigingsleden daaren-

tegen, ligt het hoogst in de categorie tien tot en met veertien jaar. Daarna volgt een sterke daling. 

 Het percentage sporters is in iedere provincie aanzienlijk hoger dan het aantal leden. Het grootste verschil tussen het 

percentage sporters en percentage leden is te vinden in de provincie Limburg. In Limburg sport 66% en 20% is lid van een 

bond. 

 Fitness en wandelen zijn nog steeds de meest beoefende sporten, deze sporten zijn met name populair onder de volwas-

senen. Voetbal en zwemsport zijn populair onder de jeugd. Jongens beoefenen voetbal, zwemsport en fitness het meest. 

Meisjes geven de voorkeur aan zwemsport en op de tweede plaats dansen. Voetbal is enorm in populariteit gestegen bij 

de meisjes en staat op de derde plaats.  

 Binnensporten staan landelijk al langere tijd onder druk. De populariteit van badminton en tafeltennis neemt landelijk af. 

Volleybal laat een lichte groei zien en basketball en gymnastiek laten in de afgelopen periode een fluctuerende beweging 

zien.  

 Bij een groot aantal sporten is het aantal sporters flink hoger dan het aantal leden dat is aangesloten bij de bond. Dit is ook 

het geval bij de voor Weert belangrijke binnensporten badminton (37.000 leden, 302.000 sporters), basketbal (47.000 leden, 

139.000 sporters), volleybal (112.000 leden, 239.000 sporters) en handbal (53.000 leden, 91.000 sporters).  

Basketball 

 Het aantal leden van de Nederlandse Basketball Bond (verder NBB) schommelt de afgelopen 5 jaar rond de 40.000 leden. 

 Zoals eerder aangeven is slechts 34% van de basketballers in Nederland aangesloten bij de NBB. 

 De NBB investeert al sinds 2009 in 3x3 basketball. Nog voordat de internationale basketbalorganisatie FIBA de sport offi-

cieel erkende, zette Nederland al volop in op de ontwikkeling van deze urban teamsport. Die aanpak werpt nu zijn vruchten 

af, want Nederland behoort zowel bij de mannen als vrouwen tot de top 10 van de wereld. 

Topsport  

Topsport en talentontwikkeling zijn in Nederland nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van sportbonden, in samenspraak met 

NOC*NSF. Topsportprogramma’s en de programma’s net daaronder zijn centraal georganiseerd via Centra voor Topsport en 

Onderwijs (CTO’s) of Nationale Trainingscentra (NTC’s). De talentontwikkelingsprogramma’s zijn onderdeel van de piramide 

breedtesport – wedstrijdsport – talentontwikkeling – topsport. In een klein land als Nederland (met een relatief beperkt potenti-

eel, vanwege een beperkt aantal inwoners) is het zaak om talenten zo vroeg en goed mogelijk te herkennen en vervolgens te 

begeleiden. Sommige sportbonden hebben daarvoor al een structuur van Regionale Trainingscentra (RTC’s) opgezet, met 

inhoudelijke begeleiding vanuit een hoofd talentontwikkeling. Op het gebied van talentontwikkeling zijn er in Weert 2 RTC’s 

actief in de sporttakken  basketball en handboogschieten. Het RTC volleybal stopt met ingang van het sportseizoen 2021-2022 

in Weert.  

Gemeentelijke ontwikkelingen 

Naast landelijke trends en ontwikkelingen heeft de gemeente Weert ook te maken met specifieke ontwikkelingen die van invloed 

kunnen zijn op het gebruik van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties.  

 In het schooljaar 2020-2021 is met OBS De Graswinkel een pilot uitgevoerd met  gymlessen buiten. Op grond hiervan wil 

de school vanaf het schooljaar 2021-2022 structureel de helft van de gymuren buiten invullen.  

 Stichting Pallas start met ingang van het schooljaar 2022-2023 een vrije school (basisonderwijs) in Weert. De verwachte 

omvang is ruimt 200 leerlingen (opbouw in 5 jaar tijd). Locatie (huisvesting) moet nog worden ingevuld in samenspraak met 

de gemeente. Op termijn leidt dit tot een vraag van circa 9 klokuren bewegingsonderwijs.   
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 .Door daling van het aantal leerlingen is overcapaciteit ontstaan in de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs. Stich-

ting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) werkt daarom aan een nieuw huisvestingsplan. Dit leidt tot wijziging van het 

aantal leerlingen per schoollocatie, waardoor ook de vraag naar uren bewegingsonderwijs per locatie zal wijzigen. De eigen 

gymzalen in de locaties Philips van Horne (4 zalen) en Het College (1 zaal) blijven in gebruik. Voor de gymzaal in Het 

Kwadrant is dit niet zeker. Om deze reden is ook nog niet geïnvesteerd in renovatie van deze zaal (1972). 

 

Op grond van de richtinggevende beleidsnota voor de sportaccommodaties voor de periode 2021-2030 ‘De Aftrap’, zijn de  

volgende ontwikkelingen van belang:  

 Gymzaal Molenveld wordt aan het einde van het schooljaar 2020-2021 gesloten. Het huidige gebruik wordt in andere ac-

commodaties in Weert ingepast. Hierbij is geen sprake van verplaatsing naar een van de 3 sporthallen in Weert (stad).   

  Voor de  sporthal in Altweerterheide  wordt sluiting  als uitgangspunt voorgesteld. De termijn waarop dit mogelijk is, hangt 

samen met de mogelijkheid om de huidige activiteiten in deze hal elders in te passen. 

 Voor de sporthal- en sportzaal in  Stramproy wordt vernieuwing rond 2030 voorzien. Bij vernieuwing kan worden volstaan 

met minder capaciteit (voorlopig idee is 1 sporthal). Het eerder uit gebruik nemen van één van de accommodaties is niet 

haalbaar wegens de onderlinge verwevenheid van de hal en de zaal en de uitvoering van de sporthal (eenvoudige hal met 

beperkte faciliteiten). 

 Het huurcontract van de huidige turnhal, in eigendom van Horne Quartier, loopt tot 2028. Verlenging van het huurcontract 

is onzeker. Binnen het accommodatiebeleid dient daarom rekening te worden gehouden met alternatieven. Koppeling van 

huisvesting aan een andere sportlocatie is geen strikte vereiste, maar kan wel meerwaarde bieden. 

 In 2026 (einde erfpachttermijn) worden afspraken gemaakt over de toekomst van de gymzaal in Swartbroek. Tot die tijd 

blijft de gemeente een exploitatievergoeding betalen aan de eigenaar Stichting Accommodatie Swartbroek voor het gebruik 

van de gymzaal door de basisschool. 

 Buurgemeente Nederweert heeft in de 2 sporthallen op het complex De Bengele nog beperkt ruimte om extra uren van 

Weert te plaatsen indien nodig. Gezien de ligging van  De Bengele komen  alleen OBS Molenakker (reeds hier geplaatst), 

de  Montessorischool en IKC Laar voor gebruik in aanmerking. Nederweert gaat de entree naar sportpark De Bengele  voor 

autoverkeer wijzigen. Dit verkort de reistijd vanuit Weert-Noord. 
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5. Ontwikkeling scenario’s 

5.1 Analyse en diagnose 

De analyse van de bestaande situatie leidt tot de conclusie dat het grootste knelpunt met betrekking tot sporthal Boshoven de 

verouderde accommodatie en de beperking voor de uitoefening van het topsportbasketbal van BAL betreft. BAL heeft een extra 

behoefte van zo’n 40 uur per week voor trainingen (overdag) en rond de 4 tot 10 uur per week voor wedstrijden. Daarnaast zijn 

er voor BAL beperkingen met betrekking tot de kwaliteit en (ontbrekende) functies van de accommodatie zoals een te kleine 

kantine bij thuiswedstrijden en het ontbreken van een krachtsportruimte grenzend aan de zaal. Verder heeft badmintonclub BC 

Weert’67 een behoefte van 2 trainingsuren per week die nu in Altweerterheide worden ingevuld en mogelijk heeft de vereniging 

een aanvullende behoefte van enkele trainingsuren per week. 

 

Verder is er sprake van een krapte voor het bewegingsonderwijs. Een aantal scholen moet (mede om organisatorische rede-

nen) uitwijken naar andere accommodaties voor het bewegingsonderwijs. OBS De Graswinkel (12 uur per week geplaatst in 

Stamproy) ervaart dit als een knelpunt. De school wil graag in Weert worden geplaatst. Op het moment dat de sporthal in 

Altweerterheide sluit moet er een oplossing komen voor de scholen die daar gebruik van maken. Het gaat om 3 uur per week 

voor OBS de Uitkijktoren uit Weert en 3 klokuren per week voor BS St. Jozef uit Altweerterheide. 

 

Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven trends en ontwikkelingen is de verwachting gerechtvaardigd dat, naast de hiervoor 

beschreven knelpunten, de behoefte aan binnensportaccommodaties in de komende periode gelijk zal blijven. Zowel de demo-

grafische prognoses als leerlingenprognoses laten een relatief stabiel beeld zien. Ook op basis van trends en ontwikkelingen 

in de binnensport zijn geen grote veranderingen in de behoefte aan binnensportruimte in de gemeente Weert te verwachten. 

 

Om tegemoet te komen aan de knelpunten wordt een uitbreiding van de capaciteit van sporthal Boshoven aanbevolen. In 5.2. 

is aangegeven hoe dit bij beide situaties (renovatie/nieuwbouw) kan worden ingevuld en hoe dit aansluit bij het oplossen van 

de huidige knelpunten. Vanwege het feit dat binnen de gemeente een alternatieve locatie wordt gezocht voor de turnaccom-

modatie worden het uitbreidings- en nieuwbouwscenario op verzoek van de gemeente zowel inclusief als exclusief turnaccom-

modatie gepresenteerd. 

 

BAL zou graag de huidige hal exploiteren en mogelijk in eigendom overnemen. Wij adviseren dit niet te doen. De locatie 

sportpark Boshoven is voor de gemeente een belangrijke locatie om een multifunctionele binnensportaccommodatie te behou-

den. Gezien de ambities van BAL is er bij een dergelijke overdracht weinig tot geen ruimte voor andere gebruikers. De andere 

twee sporthallen in Weert zijn al goed bezet. De gemeente zal dus voor de scholen en de badmintonvereniging moeten zorgen 

voor een alternatief. Dit dient dan een sporthal te zijn, anders kan de badmintonvereniging niet op een goede wijze worden 

geplaatst. Door het wegvallen van het gebruik van BAL leidt een volledige extra sporthal in Weert echter tot overcapaciteit. In 

de 3 hallen zal dan overdag, in de avonduren en het weekend te veel leegstand zijn.  

 

De optie om sporthal Boshoven te handhaven en een nieuwe sporthal de realiseren is ook vanuit ruimtelijk opzicht niet gewenst. 

Twee hallen op sportpark Boshoven belemmert het ruimtegebruik voor de buitensport (voetbal), terwijl Boshoven juist de locatie 

is waar een (gewenste) schaalvergroting in het voetbal optimaal kan worden ingevuld.  Tot slot is overdracht van de hal ook 

vanuit financieel oogpunt ongewenst. Overdracht van de hal in de huidige staat stelt BAL ook voor investeringskosten.  Hiervoor 

zal een bijdrage van de gemeente nodig zijn.  Dit leidt voor de gemeente tot investeringen in zowel de oude hal die wordt 

afgestoten als de nieuwe ‘hal’ die moet worden gerealiseerd.  

 

Het verdient wel aanbeveling om in overleg met BAL te onderzoeken of een rol van BAL (als grootgebruiker) in het dagelijks 

beheer van de hal meerwaarde biedt voor beide partijen. Hierdoor kunnen mogelijk knelpunten die BAL nu ervaart worden 
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weggenomen en kunnen ook voor de gemeente (financiële) voordelen ontstaan. Op dit onderwerp wordt in paragraaf 7.4 verder 

ingegaan. 

5.2 Scenario’s 

Voor dit onderzoek zijn 5 scenario’s voor de toekomst van sporthal Boshoven uitgewerkt.  

Scenario 0: Renovatiescenario zonder uitbreiding  

Bij dit scenario wordt sporthal Boshoven gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd, maar er vind geen uit-

breiding plaats. Wel krijgt de bestaande sporthal een extra scheidingswand, 2 extra kleedlokalen en extra bergruimte. De 

sporthal groeit hierdoor van 2 naar 3 zaaldelen en kan hiermee met name voor het onderwijs efficiënter worden ingezet (meer 

uren), maar de capaciteit voor BAL en BC Weert ’67 neemt niet toe.  

 

De sporthal mist een specifieke kracht- en fysioruimte die direct gekoppeld is aan de sporthal. Bij de renovatie gaan we er van 

uit dat de bestaande businessclub wordt aangekocht en wordt aangepast voor deze voorzieningen. Indien aankoop niet moge-

lijk is dan kan voor dit budget een nieuwe voorziening worden aangebouwd. 

Scenario 1: Renovatiescenario met uitbreiding met een sportzaal  

Bij dit scenario wordt sporthal Boshoven gerenoveerd en aangepast aan de huidige tijdsgeest. Naast deze renovatie wordt een 

sportzaal gebouwd, die via een scheidingswand kan worden gedeeld in 2 zaaldelen. Elk zaaldeel krijgt 2 kleedruimten en een 

berging en kan hierdoor overdag worden ingezet als 2 aparte gymzalen voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast krijgt de 

sporthal een extra scheidingswand, 2 extra kleedlokalen en extra bergruimte. De sporthal groeit hierdoor van 2 naar 3 zaaldelen 

en kan hiermee efficiënter worden ingezet. Ook wordt voorzien in kantoorruimte.  

 

De gymzalen kunnen overdag worden gebruikt voor het bewegingsonderwijs en in de avonduren en het weekend door de  

verenigingen. In de sporthal ontstaat dan overdag trainingsruimte voor BAL. Om de knelpunten voor het onderwijs op te lossen, 

zal de sporthal voor een deel voor bewegingsonderwijs moeten worden ingezet.  Door de extra scheidingswand in de sporthal 

kunnen onderwijs en basketbal echter steeds zo optimaal mogelijk worden gecombineerd.  

 

De combinatie van de sporthal en de sportzaal biedt voldoende ruimte aan zowel BAL als BC Weert ’67 om alle activiteiten in 

te vullen. De sportzaal biedt een extra basketbalveld van volwaardige omvang, die ook geschikt is voor het spelen van wed-

strijden (van de breedtesport- en de RTC-teams). Op de uren dat BC Weert ’67 de hele hal nodig heeft, kan BAL altijd beschik-

ken over de sportzaal.  

 

De sporthal mist een specifieke kracht- en fysioruimte die direct gekoppeld is aan de sporthal. Bij de renovatie gaan we er van 

uit dat de bestaande businessclub wordt aangekocht en wordt aangepast voor deze voorzieningen. Indien aankoop niet moge-

lijk is dan kan voor dit budget een nieuwe voorziening worden aangebouwd. 

Scenario 2: Renovatiescenario met uitbreiding met een sportzaal  en een turnhal 

Bij dit scenario wordt sporthal Boshoven eveneens gerenoveerd en uitgebreid zoals bij scenario 1. Naast de uitbreiding met de 

sportzaal  wordt in dit scenario ook een turnvoorziening toegevoegd met twee kleedruimten en een berging. 

Scenario 3 en 4: Nieuwbouwscenario’s met en zonder turnhal 

Indien gekozen wordt voor nieuwbouw van een sporthal is de aanbeveling om een sporthal met ruime maatvoering te realiseren, 

waarbij de hal kan worden verdeeld in 4 zaaldelen (3 scheidingswanden). Bij de nieuwbouw worden alle benodigde voorzie-

ningen voor de topsport meegenomen zoals ook bij het scenario renovatie.  
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Overdag kan de hal worden gebruikt door zowel BAL als de scholen en ’s avonds en in het weekend door de verenigingen. Dit 

scenario biedt overdag (onder schooltijd) minder ruimte dan het scenario renovatie met uitbreiding, omdat er dan sprake is van 

maximaal 4 in plaats van 5 zalen. In de avonduren en in het weekend is er sprake van een vergelijkbare capaciteit voor BAL 

en BC Weert ’67 samen. 

 

Bij het nieuwbouwscenario wordt een nieuwe voorziening elders gebouwd op het sportpark zodat sporthal Boshoven in gebruik 

kan blijven tijdens de bouw. Na de ingebruikname van de nieuwe sportvoorziening wordt sporthal Boshoven gesloopt. Scenario 

3 is de nieuwbouw zonder een aparte turnhal, scenario 4 is de nieuwbouw inclusief een nieuwe turnhal. 
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6. Inhoudelijke uitwerking scenario’s 

Huidige staat 

Sporthal Boshoven is bijna 40 jaar oud. De eerste steen is gelegd in 1983 en de sporthal is in 1984 in gebruik genomen. De 

sporthal maakt een verouderde indruk. Alles wordt wel goed schoongehouden door de beheerders en alles is heel (geen ge-

broken tegels e.d.) maar de uitstraling dateert uit de jaren 80. Ook de technische installaties zijn verouderd, de luchtbehandeling 

dateert nog vanuit de bouw. De CV-ketels en boiler dateren uit respectievelijk 2013 en 2004. 

 

De wanden in de sporthal zijn onlangs geschilderd, maar de houten sportvloer is aan vervanging toe, datzelfde geldt voor de 

dakbedekking. Deze onderdelen zijn in de mjop naar achteren geschoven in afwachting van dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Renovatie (geel) en uitbreiding (blauw) 

 

In geel zijn de te renoveren ruimten aangegeven. In blauw de twee mogelijke uitbreidingen. 
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6.1 Scenario 0: Renovatie bestaande sporthal  

In dit scenario wordt de bestaande sporthal gerenoveerd en verduurzaamd. Dat wil zeggen dat alle wand-, vloer- en plafondaf-

werking wordt vervangen, alsmede de technische installaties. Daarnaast wordt de gevel vervangen/aangepast zodat enerzijds 

de isolatie wordt verbeterd en anderzijds de mogelijkheid ontstaat om de uitstraling te verbeteren. 

In de sporthal wordt een tweede scheidingswand aangebracht waardoor een extra zaaldeel ontstaat. Dit extra zaaldeel wordt 

voorzien van een extra toestellenberging en twee kleed- doucheruimten. 

 

In de huidige kantine van BAL worden puien geplaatst tussen de kantine en de wedstrijdruimte zodat na een wedstrijd deze 

opengezet kunnen worden en er meer publiek van de kantine gebruik kan maken. 

 

Deze aanpassingen zorgen voor een enorme update van de sporthal, maar sporttechnisch gezien zijn de effecten voor BAL 

zeer beperkt. Het gebruik door met name het onderwijs wordt flexibeler door het extra zaaldeel inclusief bijhorende kleedruimten 

en berging. De uitbreiding van het aantal gebruiksuren (overdag en ’s avonds) voor BAL en BC Weert ’67 is nihil. 

6.2 Scenario 1: Renovatie met uitbreiding met een sportzaal 

In dit scenario wordt, net als bij scenario 0, de bestaande sporthal gerenoveerd en verduurzaamd. Dat wil zeggen dat alle 

wand-, vloer- en plafondafwerking wordt vervangen, alsmede de technische installaties. Daarnaast wordt de gevel vervan-

gen/aangepast zodat enerzijds de isolatie wordt verbeterd, maar anderzijds de mogelijkheid ontstaat om de uitstraling te ver-

betering en de uitbreiding visueel aan te laten sluiten op de bestaande bebouwing. 

 

In de sporthal wordt een tweede scheidingswand aangebracht waardoor een extra zaaldeel ontstaat. Dit extra zaaldeel wordt 

voorzien van een extra toestellenberging en twee kleed- doucheruimten. 

 

De huidige kantine van BAL wordt vergroot met de ruimte tussen de bestaande kantine en de nieuwe gymnastieklokalen, 

daarnaast worden er puien geplaatst tussen de bestaande kantine en de wedstrijdruimten zodat na een wedstrijd deze open-

gezet kan worden en er meer publiek van de kantine gebruik kan maken. 

 

Naast deze renovatie wordt in dit scenario een extra sportzaal aangebouwd. De sportzaal heeft een afmeting van 22 x 32 

meter, die kan worden gesplitst in twee gymnastieklokalen  met een afmeting van elk 22 x 16 meter. De  obstakelvrije hoogte 

is 7 meter. De vloer bestaat uit een houten sportvloer. De twee ruimten zijn gescheiden d.m.v. een elektrisch bedienbare 

scheidingswand. De sportzaal is hiermee geschikt voor zowel bewegingsonderwijs als voor basketbal. BAL kan een deel van 

de uitbreiding van haar gebruiksuren in deze sportzaal vinden. 

 

De voormalige businessclub naast de sporthal staat momenteel leeg. De inzet van deze ruimte voor de gewenste aanvullende 

functie voor topsport (bijvoorbeeld de krachtruimte en de fysioruimte) kan worden onderzocht. Indien aankoop niet haalbaar is 

zal dit moeten worden meegekomen als uitbreiding. 

De renovatiescenario’s zal in meerdere fasen uitgevoerd moeten worden om het gebruik niet in het gedrang te laten komen. 

Bijvoorbeeld de kleedruimten per 2 renoveren, de commerciële ruimte inrichten als tijdelijke horeca bij de verbouw / uitbrei-

ding van de bestaande horeca, enz.. 

 

Daarnaast kunnen een aantal zaken (zoals het vervangen van de houten sportvloer) worden uitgevoerd in een vakantie-

periode om ervoor te zorgen dat het gebruik zo min mogelijk wordt belemmerd. Dit betekent wel dat de totale renovatie / 

uitbreiding wordt uitgesmeerd over een langere periode (wellicht 2 jaar of langer). Ook zal er regelmatig overlast zijn door 

de bouwplaatsinrichting (alternatieve entree), stof, geluid, enz.  
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6.3 Scenario 2: Renovatie met uitbreiding met sportzaal en een turnhal 

In dit scenario worden (naast de renovatie en de uitbreiding met de sportzaal uit scenario 1) ook een aparte turnvoorziening 

toegevoegd. 

Concreet betekent dit de toevoeging van: 

 Een nieuwe turnhal met een vloeroppervlak van circa 1.000 m2 

 Twee nieuwe kleedruimten aan deze turnhal  

 Een aparte toestellenberging 

6.4 Scenario 3 en 4: Nieuwbouw 

In dit scenario gaan we uit van het complete plaatje. Dat wil zeggen met o.a.: 

 Een sporthal met 4 zaaldelen; 

 Een turnhal (in scenario 4); 

 Fitness- en fysiovoorzieningen; 

 Een grote horeca met een directe koppeling met de sporthal en tribune; 

 Alle bijhorende nevenruimten. 

 

Het gehele gebouw heeft een oppervlak van circa 6.250 m2, zie onderstaande ruimtestaat. 

 

 

Tabel 8: Ruimtestaat nieuwbouw 

 

RUIMTESTAAT

Ruimte omschrijving benodigde aantal totaal

m2 ruimten m2 nvo

Entrée/Centrale Hal

tochtportaal 6 1 6

centrale hal 30 1 30

beheerdersruimte + loket 15 1 15

vergaderruimte  / multifunctionele ruimte 50 2 100

toiletten entree / horeca 16 2 32

toilet minder validen 5 1 5

w erkkast 10 1 10

Subtotaal Entrée/Centrale Hal 198

Wedstrijdruimte lengte breedte hoogte Kuubs Zaaldelen

sporthal 73,0 32,0 7,0 2.336 1 2.336 16.352 4

toeschouw ersruimte sporthal vast 0,6 1.000 600

turnhal 50,0 20,0 7,0 1.000 1 1.000 7.000 1

toeschouw ersruimte turnhal 0,6 50 30

Fitness / krachthonk 10,0 20,0 5,0 200 1 200

ehbo / fysio ruimten 15 2 30

toestellenberging sporthal 180 1 180

toestellenberging turnhal 50 1 50

Subtotaal Wedstrijdruimte 4.426

Kleedruimten

kleedkamers sportvoorzieningen 25 8 200

w asruimten sportvoorzieningen 15 10 150

grote kleedkamers 35 2 70

scheidsrechtersruimte / docentenruimte 10 2 20

Subtotaal Kleedruimten 440

Horeca

bar 200 1 200

keuken 20 1 20

berging 20 1 20

Overige ruimten

containerruimte 25 1 25

technische ruimten 200 1 200

225

Totaal netto vloeroppervlakte  (NVO) 5.529

Oppervlakte verkeersruimte 332 6,0% van NVO

Ontw erpverlies 111 2,0% van NVO

Oppervlakte constructie 276 5,0% van NVO

Bruto vloeroppervlakte (BVO) 6.248
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6.5 Beschouwing locatie 

Bij het bepalen van de positie van de nieuwe sporthal is een aantal zaken van belang: 

 Het zou ideaal zijn als de nieuwe sporthal gebouwd kan worden terwijl de bestaande sporthal in gebruik blijft. Je hoeft dan 

niet voor een langere periode de huidige gebruikers tijdelijk elders onderdak te bieden.  In Weert is er geen mogelijkheid 

om alle gebruikers een goed alternatief te bieden. In de sporthallen in Altweerterheide en Stramproy is ruimte, maar deze 

hallen zijn qua omvang en functionaliteit niet geschikt om alle activiteiten tijdelijk te plaatsen. Met name de activiteiten van 

de beide verenigingen zijn nauwelijks goed elders te huisvesten.   

 Uit de capaciteitsstudie voor de voetbalsport blijkt dat FC ODA met 1 veld minder uit de voeten kan. Ook bij een eventuele 

fusie kan door het vervangen van natuurgras door kunstgras de totale capaciteit met 1 veld worden teruggebracht. 

 

Er zijn in principe twee mogelijke locaties op het sportterrein, deze zijn hier onder afgebeeld. De uiteindelijke positie zal in 

overleg tussen gemeente en gebruikers van het sportpark bepaald moeten worden. Onderstaande schets is ter illustratie.  

 

Figuur 4: Mogelijke positioneringen sporthal 
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In het kader van het traject ‘Open Club Boshoven’ is een herinrichtingsplan uitgewerkt voor de openbare ruimte van het sport-

park. Hierbij is voorzien in extra parkeerruimte. Het scenario nieuwbouw heeft grote impact op het herinrichtingsplan. Dit plan 

dient dan volledig te worden aangepast. Het scenario dat uitgaat van renovatie met uitbreiding heeft minder impact. Door de 

aanbouw aan de voorzijde van de sporthal wordt de totale ruimte voor parkeren en de ‘Groene Allée’ voor de sporthal kleiner.   
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7. Financiële uitwerking scenario’s  

7.1 Investeringskosten 

De investeringskosten voor de omschreven scenario’s bedragen als volgt: 

 

 

Tabel 9: Investeringskostenraming scenario’s 

 

Grondkosten 

Er zijn in deze kostenraming geen grondkosten opgenomen. We gaan er van uit dat de grond reeds eigendom is van de 

gemeente Weert. Het woonrijp maken maakt onderdeel uit van de kosten voor parkeerplaatsen e.d., het slopen van de be-

staande sporthal maakt onderdeel uit van de bouwkosten in scenario 3 en 4.  

 

Projectbegeleiding 

Onder deze kosten worden de externe begeleidingskosten verstaan. Dit betreft de kosten voor het begeleiden van de voorbe-

reiding, aanbesteding, ontwerp en realisatie. 

 

Bijkomende kosten opdrachtgever 

De bijkomende kosten voor de opdrachtgever betreft met name de aansluiting van de nutsvoorzieningen. 

 

Losse inrichting 

De losse inrichting betreft met name de losse sporttechnische inrichting (sport- en spelmateriaal). 

 

Bouwkosten 

Onder de bouwkosten wordt verstaan alle bouwkundige- en installatietechnische kosten om het project te realiseren. Ook de 

inrichting en (vaste) sportinrichting maakt hier onderdeel van uit. Uitgangspunt is een energie neutrale accommodatie (ENG)! 

 

Honoraria 

Onder honoraria vallen de kosten voor de architect, constructeur, adviseur installaties, adviseur akoestiek en bouwfysica, enz. 

 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Kosten opdrachtgever

Grondkosten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Projectbegeleiding € 220.000 € 240.000 € 240.000 € 260.000 € 260.000

Bijkomende kosten € 3.000 € 25.000 € 52.000 € 99.000 € 125.000

Losse inrichting € 17.500 € 67.500 € 67.500 € 73.500 € 73.500

€ 240.500 € 332.500 € 359.500 € 432.500 € 458.500

Kosten opdrachtnemer

Bouwkosten € 2.724.000 € 4.481.000 € 6.796.000 € 7.613.000 € 9.903.000

Honoraria € 190.000 € 322.000 € 495.000 € 494.000 € 636.000

Parkeerplaatsen e.d. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Bijkomende kosten € 51.000 € 86.000 € 132.000 € 152.000 € 198.000

Prijsstijgingen tot einde werk € 119.000 € 207.000 € 338.000 € 388.000 € 506.000

€ 3.084.000 € 5.096.000 € 7.761.000 € 8.647.000 € 11.243.000

Onvoorzien € 166.000 € 271.000 € 407.000 € 454.000 € 585.000

Investeringskosten exclusief BTW € 3.490.500 € 5.699.500 € 8.527.500 € 9.533.500 € 12.286.500

BTW € 733.000 € 1.200.000 € 1.791.000 € 2.002.000 € 2.580.000

Investeringskosten inclusief BTW € 4.223.500 € 6.899.500 € 10.318.500 € 11.535.500 € 14.866.500
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Parkeerplaatsen 

Er zijn in deze post geen kosten voor de verharding (parkeerplaatsen en verharding om het gebouw), groenvoorzieningen, 

fietsparkeerplaatsen en overige terreininrichting opgenomen. In het plan Open Club Boshoven is reeds voorzien in de realisatie 

van parkeerplaatsen e.d.. BAL heeft aangegeven dat zij graag haar terras wil behouden en dat ze een 3x3 veld aangelegd 

willen zien. Dit zal bij de herinrichting van het sportpark opgepakt moeten worden. 

 

Bijkomende kosten opdrachtnemer 

Onder de bijkomende kosten voor de opdrachtnemer worden met name de legeskosten begrepen. 

 

Prijsstijgingen 

In deze investeringsbegroting hanteren wij prijspeil eerste kwartaal 2021. Op basis van de planning zijn de (vermoedelijke) 

prijsstijgingen doorgerekend tot de oplevering. Voor de indexering hanteren wij een prijskostenstijging van 2,5% per jaar. 

 

Onvoorzien 

We hebben een post onvoorzien opgenomen ter hoogte van 5% van de bouwkosten. 

7.2 Duurzaamheid 

Uitgangspunt bij de hierboven genoemde scenario’s is een duurzaam gebouw, dit geldt voor zowel de renovatie- als de nieuw-

bouw varianten. Uitgangspunten hierbij zijn onder andere: 

 All-electric gebouw (aardgasloos) en energieneutraal 

 GPR=8 (gemiddeld) 

 Circulair ontwerp (van de nieuwbouwdelen) 

 Koppeling aan Madaster (of gelijkwaardig) 

7.3 Jaarlast 

In onderstaande tabel is voor de vier scenario’s een eerste indicatieve exploitatiebegroting opgesteld. 
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Exploitatie Sporthal Boshoven (incl. Btw, pp 2021) Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Baten

Verhuurinkomsten sporthal (regulier) € 72.000 € 72.000 € 72.000 € 72.000 € 72.000

Extra verhuur aan BAL € 0 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000

Extra verhuur aan BC Weert '67 € 0 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000

Extra inkomsten onderwijs € 0 € 13.000 € 13.000 € 0 € 0

Verhuur gymzalen c.q. vierde zaaldeel avond € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Verhuur aan Turnvereniging nvt nvt pm pm pm

Verhuur fysio- en fitnessruimte pm pm pm pm pm

Overge baten € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Inkomsten totaal € 77.000 € 133.000 € 133.000 € 120.000 € 120.000

Lasten

Salarissen op taakvelden € 54.000 € 64.000 € 74.000 € 64.000 € 74.000

Verbruikskosten (energie en water) € 9.000 € 10.000 € 12.000 € 10.000 € 12.000

Schoonmaakkosten € 55.000 € 65.000 € 80.000 € 65.000 € 80.000

Afschrijvingen  en toegerekende rente bestaand ntb ntb ntb ntb ntb

Dagelijks onderhoud € 18.000 € 23.000 € 30.000 € 23.000 € 30.000

Verzekeringen en Belastingen € 16.000 € 20.000 € 25.000 € 20.000 € 25.000

Overig € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

lasten totaal € 162.000 € 192.000 € 231.000 € 192.000 € 231.000

Exploitatieresultaat -€ 85.000 -€ 59.000 -€ 98.000 -€ 72.000 -€ 111.000

Eigenaarskosten Sporthal Boshoven Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Verzekeringen en belastingen € 26.000 € 34.000 € 44.000 € 34.000 € 44.000

Vervanging inventaris € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Eigenaarsonderhoud € 105.000 € 115.000 € 150.000 € 92.000 € 120.000

Kapitaallasten (jaar 1) € 190.000 € 241.000 € 330.000 € 288.000 € 372.000

Totaal: € 326.000 € 395.000 € 529.000 € 419.000 € 541.000

Totale jaarlast Sporthal Boshoven Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

-€ 411.000 -€ 454.000 -€ 627.000 -€ 491.000 -€ 652.000  

Tabel 10: Raming jaarlast scenario’s 

Hieronder wordt een toelichting gegeven op deze begroting: 

Algemeen 

 Prijspeil 2021 

 Er is sprake van een van Btw vrijgestelde exploitatie, alle bedragen zijn waar van toepassing inclusief Btw 

 De bedragen zijn afgerond op 1000-tallen 

 De onzekerheidsmarge is +/- 10% 

 Uitgegaan is van de bestaande gemeentelijke exploitatievorm 

 De jaarlast dient jaarlijks te worden geïndexeerd. 

 De resterende levensduur van de sporthal is 25 jaar voor scenario 0 en voor alle andere scenario’s 50 jaar. 

Baten 

De reguliere inkomsten volgen uit het bestaande gebruik en de volgende tarievenstructuur. 

 

Tarieven

2020/2021 1/3 zaal 2/3 zaal Hele zaal Combiveld

Tarief verenigingen/Punt Welzijn € 9,14 € 18,28 € 27,41 € 21,02

Tarief scholen € 15,67 € 31,34 € 47,01  

Tabel 11: Uurtarieven sporthal (prijsniveau 2020) 

 

Uitgegaan van de huidige vergoedingen, Vervolgens zijn de extra inkomsten als volgt geraamd: 
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 Extra verhuur BAL: elke werkdag gemiddeld 6 uur erbij voor training (gemiddeld 2/3 zaaldeel). Dit betreft 6 uur x 5 dagen  

= 30 uur x 45 weken x € 18,28 (tarief 2/3 sporthal) = € 25.000,- en 6 uur per week voor wedstrijden. Dit betreft 6 uur x 40 

weken x € 18,28 (tarief 2/3 sporthal) =  € 4.000,-. Totaal derhalve € 29.000,-.2  

 Extra verhuur BC Weert ’67. Sportzaal (renovatie) of 2/3 hal (nieuwbouw). Dit betreft 5 uur x 40 weken x € 18,28 = € 4.000,- 

 Extra inkomsten uit verhuur sportzaal (renovatie) en vierde zaaldeel (nieuwbouw) = € 10.000,- (taakstellend). 

 Extra inkomsten uit onderwijsgebruik (scenario 1 en 2) = 20 uur per week * 40 weken * € 15,67 = € 13.000,-. 

 Verhuur aan turnvereniging (PM). 

 Verhuur fysio- en fitnessruimte (PM). 

 

Uitgangspunt is dat de verenigingen deze extra inkomsten daadwerkelijk kunnen opbrengen. Alvorens de verdere uitwerking 

van een scenario ter hand wordt genomen dient hierover overeenstemming te worden bereikt. 

 

Overige baten 

Dit betreft incidentele verhuur en andere baten. In de regel nemen wij hiervoor ongeveer 5% van de omzet op. 

Exploitatielasten 

Personeelskosten 

Voor wat betreft de personele inzet uitgegaan van de continuering van de bestaande invulling van de bedrijfsvoering door de 

gemeente. De personele inzet bestaat uit uren voor dagelijks onderhoud, toezicht (inclusief openen en sluiten) en overhead 

(zoals management, administratie en planning). Voor de scenario 1 tot en met 4 zijn deze kosten op een hoger niveau gesteld 

vanwege het feit dat sprake is van een grotere accommodatie.  

 

Verbruikskosten 

Bij de scenario’s 1, 2, 3 en 4 is sprake van een energieneutraal gebouw. De kosten die hier zijn opgenomen betreffen de kosten 

voor vastrecht, transportkosten en waterkosten.  

 

Schoonmaakkosten 

Zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting en naar rato van extra gebouwoppervlak verhoogd. 

 

Afschrijvingen en toegerekende rente bestaand 

Deze bedragen in 2021 ongeveer € 57.000,-. Nader dient te worden bepaald hoe hiermee wordt omgegaan, met name bij de 

nieuwbouwscenario’s. Voorlopig zijn deze kosten in de begroting niet opgenomen. 

 

Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud betreft het onderhoud (niet zijnde schoonmaakonderhoud) dat voor rekening komt van de exploitant. 

Voor alle scenario’s is op basis van kengetallen voor multifunctionele binnensportaccommodatie uitgegaan van 0,25% van de 

bouwkosten inclusief Btw.  

 

Verzekeringen en belastingen 

Dit betreft alle verzekeringen en belastingen die voor rekening komen van de exploitant. Voor verzekeringen moet onder meer 

worden gedacht aan verzekering van inventaris (niet zijnde de sporthalinventaris), exploitatiekosten, ongevallen en aanspra-

kelijkheid. De belastingen betreft het rioolrecht en het gebruikersdeel van de OZB. Om deze laatste post te berekenen is bij de 

nieuwbouwvarianten de WOZ-waarde gelijk gesteld aan de bouwkosten inclusief Btw en is gebruik gemaakt van het in de 

 
2 Het is mogelijk dat er een andere balans gevonden wordt tussen het gebruik door BAL en het gebruik ten behoeve van onderwijs. Per saldo 

blijven de inkomsten in de exploitatie van de sporthal dan gelijk. 
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gemeente Weert van toepassing zijnde rentepercentage voor 2021. Voor scenario 1 en voor scenario 2 is uitgegaan van een 

gelijke WOZ-waarde als voor respectievelijke scenario 3 en 4. 

 

Overig 

De restpost overig heeft met name betrekking op bedragen voor kantoor- en marketingkosten, afschrijving op voor de exploitatie 

aangeschafte inventaris  en onvoorziene kosten. De gemeente rekent slechts weinig toe aan de exploitatie van de sporthal, 

een marktconform bedrag voor deze post bedraagt € 25.000,- tot € 35.000,-. 

Eigenaarslasten 

Verzekeringen en belastingen 

Het betreft de opstalverzekering en de verzekering voor de sportzaalinventaris en het eigenaarsdeel van de belastingen. Dit 

laatste betreft met name de OZB die op een vergelijkbare wijze is berekend zoals hiervoor beschreven bij de exploitatie (uiter-

aard met het corresponderende percentage voor 2010). 

 

Vervanging inventaris 

Hier is een post opgenomen voor de vervanging van de sportzaalinventaris.  

 

Eigenaarsonderhoud 

Het eigenaarsonderhoud betreft het planmatige onderhoud. Voor alle scenario’s is op basis van kengetallen voor binnensport-

accommodatie uitgegaan van een vaste dotatie (voor de renovatiescenario’s voor een periode van 50 jaar). Deze dotatie be-

draagt 1,5% van de geschatte WOZ-waarde voor scenario 0, 1,25 % van de geschatte WOZ-waarde voor scenario 1 en 2 en 

1% van de geschatte WOZ-waarde voor de nieuwbouwscenario’s 3 en 4. Bij dit bedrag is vervangingsonderhoud inbegrepen.  

 

Kapitaallasten 

Op aangeven van de gemeente wordt in de berekening gekozen voor een lineair afschrijving met een afschrijvingstermijn van 

50 jaar voor nieuwbouw en 25 jaar voor renovatie. De rekenrente bedraagt 0,5%. De investering voor scenario 1 en 2 wordt 

beschouwd als gedeeltelijk nieuwbouw en gedeeltelijk renovatie: 

 Scenario 1: 50% van de investeringskosten betreft renovatie en wordt over 25 jaar afgeschreven. 

 Scenario 1: 50% van de investeringskosten betreft nieuwbouw en wordt over 50 jaar afgeschreven. 

 Scenario 2: 35% van de investeringskosten betreft renovatie en wordt over 25 jaar afgeschreven. 

 Scenario 2: 65% van de investeringskosten betreft nieuwbouw en wordt over 50 jaar afgeschreven. 

 

Omdat voor ook scenario 1 en 2 een levensduur geldt van 50 jaar zou besloten kunnen worden de volledige afschrijving van 

de investering over een periode van 50 jaar te laten plaatsvinden. Indien voor scenario 1 de volledige investering in 50 jaar zou 

worden afgeschreven dan bedragen de kapitaallasten € 172.000,- (een besparing in jaar 1 van € 69.000.-). Indien voor scenario 

2 de volledige investering in 50 jaar zou worden afgeschreven dan bedragen de kapitaallasten € 258.000,- (een besparing van 

€ 72.000,-). Indien niet voor volledige afschrijving over een periode van 50 jaar gekozen vindt in jaar 26 voor scenario 1 en 2 

een forse vrijval van kapitaallasten plaats. Dit is voor scenario 3 en 4 niet het geval. In bijlage 1 is voor de renovatiescenario’s 

1 en 2 weergegeven wat het verloop van de kapitaallasten is afhankelijk van de keuze voor de afschrijvingstermijnen. Hoewel 

bij scenario 0 de renovatie even duurzaam wordt uitgevoerd als bij scenario 1 en 2 wordt geadviseerd om voor deze variant uit 

te gaan van een afschrijving in 25 jaar omdat geen sprake is van nieuwe bouwdelen. 

 

Voor alle scenario’s geldt dat de opgenomen kapitaallasten betrekking hebben op jaar 1. Vanwege de lineaire afschrijving 

nemen de kapitaallasten jaarlijks af. 
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Tenslotte: 

Tot en met 2023 kan de gemeente voor investerings- en exploitatiekosten nog gebruik maken van de SPUK Sport. Deze 

regeling dient om het kostenverhogend effect van de Btw na de verruiming van de Btw-vrijstelling per 1 januari 2019 te com-

penseren. Vooralsnog is hiervoor geen compensatiebedrag opgenomen. Het verdient aanbeveling hier fiscaal advies over in 

te winnen. 

7.4 Exploitatievorm 

In de exploitatiebegroting zoals gepresenteerd in paragraaf 7.3 vormt continuering van de gemeentelijke exploitatie uitgangs-

punt. BAL heeft aangegeven interesse te hebben om de exploitatie van de sporthal ter hand te nemen en mogelijk ook het 

eigendom te verwerven. De scenario’s voor renovatie en nieuwbouw voorzien in één nieuwe accommodatie op het terrein 

waarin de functies basketbal, badminton en onderwijs gecombineerd blijven. In onze visie vervalt daarmee de optie om de 

exploitatie van de hal over te dragen aan BAL.  

 

Bij een accommodatie met gecombineerd maatschappelijk gebruik, is het niet logisch één van de gebruikers deze rol te geven, 

het risico van strijdende belangen is dan namelijk substantieel. Het beleggen van de exploitatie (en mogelijk zelfs het eigendom) 

bij de grootste gebruiker beperkt de gemeente in haar sturingsmogelijkheden om het maatschappelijk belang van de sporthal 

te waarborgen en ontslaat de gemeente niet van haar financiële verantwoordelijkheid. Ook bij belegging van de exploitatie bij 

de grootste gebruiker zal namelijk, om een kwalitatief goede exploitatie mogelijk te maken en de accommodatie op een hoog-

waardige wijze te onderhouden, sprake zijn van een verlieslatende exploitatie. Voor de uitvoering van de exploitatie zal BAL 

namelijk ook expertise moeten inhuren en externe partijen moeten inschakelen (denk aan keuring van de materialen voor de 

scholen, de verhuur en administratie en het onderhoud van de technische installaties). Dit wordt nu door de gemeente integraal 

geregeld voor alle accommodaties. Het is niet logisch dit in één accommodatie anders te regelen.   

 

Er ontstaat (uiteindelijk) wel een situatie waarbij BAL dagelijks gebruik maakt van de hal, gedurende de gehele dag, waarbij 

ook een kantoorfunctie wordt ingepast. Op basis hiervan kan in overleg met BAL worden bekeken of een rol in het dagelijks 

beheer van de hal meerwaarde biedt voor beide partijen en hierdoor knelpunten die BAL nu ervaart kunnen worden weggeno-

men. Daarnaast bevelen wij aan dat de gemeente Weert en BAL eenduidige onderlinge afspraken maken over de gang zaken 

rond de wedstrijden in de Dutch Basketball League. 

 

. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Deze rapportage doet verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de toekomst van sporthal Boshoven in Weert. In eerste  

instantie is een breed behoefteonderzoek uitgevoerd. Gesproken is met de belangrijkste stakeholders en de belangrijkste lokale 

en landelijke trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht.  

 

Belangrijkste constatering is dat met name BAL, maar ook BC Weert ’67 en het bewegingsonderwijs behoefte hebben aan  

meer uren in sporthal Boshoven. BAL heeft ook behoefte aan een aantal additionele voorzieningen. Hierin kan in de huidige 

situatie niet worden voorzien. Om deze reden is een tweetal renovatie-/uitbreidingsvarianten ontwikkeld voor de huidige sport-

hal Boshoven en een tweetal nieuwbouwvarianten. Voor de renovatievarianten wordt, naast een grondige renovatie, een sport-

zaal aangebouwd aan de bestaande accommodatie die te verdelen is in twee zaaldelen en worden faciliteiten die op dit moment 

door BAL (met name voor haar topsportfunctie) worden gemist toegevoegd. De nieuwbouwvarianten voorzien in een sporthal 

met een grotere maatvoering die te verdelen is in vier zaaldelen. Voor zowel de renovatie- als de nieuwbouwvariant is ook een 

plusoptie uitgewerkt waarin voorzien wordt in een turnaccommodatie. Conform de verstrekte opdracht (zie hoofdstuk 1) is ook 

een nul scenario uitgewerkt waarbij geen uitbreiding van zaalruimte plaats vindt. Het gaat derhalve om de volgende scenario’s: 

• Scenario 0: Renovatie bestaande sporthal. 

• Scenario 1: Renovatie met uitbreiding. 

• Scenario 2: Renovatie met uitbreiding plus turnvoorziening. 

• Scenario 3: Nieuwbouw. 

• Scenario 4: Nieuwbouw plus turnvoorziening. 

 

Met scenario 0 wordt door de toevoeging van de extra scheidingswand ten opzichte van de bestaande situatie meer flexibiliteit 

gerealiseerd waar met name het bewegingsonderwijs enig profijt van kan hebben. Voor de verenigingssport is geen sprake 

van uitbreiding van capaciteit waardoor geen oplossing wordt gerealiseerd voor het bestaande ruimtegebrek. De overige sce-

nario’s bieden deze oplossing wel waarbij bij de renovatiescenario’s met uitbreiding (scenario 1 en 2) door de aparte sportzaal, 

die bestaat uit twee zaaldelen, tijdens schooltijden nog wat meer flexibiliteit wordt geboden dan bij de nieuwbouwscenario’s 3 

en 4. 

 

Voordeel van de renovatiescenario’s 1 en 2 ten opzichte van de nieuwbouwscenario’s is dat door gebruik van de bestaande 

accommodatie sprake is van een duurzamere oplossing en dat geen conflicterende situatie ontstaat met de overige ontwikke-

lingen op sportpark Boshoven (zoals met name de Open Club). Nadeel is dat het onvermijdelijk is dat de renovatie en uitbreiding 

overlast met zich meebrengt voor de gebruikers. Door een slimme fasering en planning moet deze overlast tot een minimum 

worden beperkt. 

 

Ook is bij de renovatiescenario’s 1 en 2 sprake van een goedkopere oplossing dan bij de nieuwbouwvariant waarbij sprake is 

van een gelijke levensduur van 50 jaar. Indien wordt besloten om bij de renovatievarianten de hele investering in 50 jaar af te 

schrijven wordt het verschil in jaarlast met de nieuwbouwscenario’s nog groter. Indien dit besluit niet wordt genomen is vanaf 

jaar 26 bij de renovatievarianten sprake van substantieel lager kapitaallasten. 

 

Voor de scenario’s 1 tot en met 4 wordt derhalve invulling gegeven aan de wensen van de huidige gebruikers. Ook wordt een 

situatie gecreëerd waarbij BAL beter in staat zal zijn om invulling te geven aan haar ambities op het gebied van topsport en 

talentontwikkeling. Daarbij dient echter benadrukt te worden dat bovenal op een voor sport prominente locatie binnen de ge-

meente Weert voor de komende 50 jaar een voorziening wordt gerealiseerd die, ook als geen sprake zou zijn van gebruik ten 
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behoeve van topsport, haar bestaansrecht behoudt. Door verschuiving van verenigings- en onderwijsgebruik (uren die gehuis-

vest zijn in Nederweert) zal deze hal goed gevuld blijven. Naar verwachting vindt dan (gedeeltelijke) vrijval plaats in sporthal 

St. Theunis. Overdag blijft deze laatste hal geheel nodig voor onderwijs gebruik (voorgezet onderwijs).  

 

De scenario’s zijn in onderstaande tabel tegen elkaar afgezet: 

 
 Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Accommodatie Renovatie sporthal. 
 
Derde zaaldeel door ex-
tra scheidingswand. 
 
Toevoeging kleed- en 

opslag ruimte. 
 
 

Renovatie sporthal. 
 
Derde scheidingswand 
in bestaande sporthal 
en uitbreiding met sport-
zaal (22 x 32). 

 
Toevoeging ondersteu-
nende voorzieningen.  
 
 

Renovatie sporthal. 
 
Derde scheidingswand 
in bestaande sporthal 
en uitbreiding met sport-
zaal (22 x 32). 

 
Toevoeging ondersteu-
nende voorzieningen. 
 
Uitbreiding met turnhal. 
 
 

Nieuwbouw sporthal (4 
zaaldelen). 
 
Toevoeging ondersteu-
nende voorzieningen. 

Nieuwbouw sporthal (4 
zaaldelen). 
 
Toevoeging ondersteu-
nende voorzieningen. 
 

Uitbreiding met turnhal. 
 

Financiën (pp 2021) Investering:  
€ 4.224.000,- (incl. Btw) 
 
Jaarlast: € 411.000,- 
 
 

Investering: 
€ 6.900.000,- (incl. Btw) 
 
Jaarlast: € 453.000,- 

Investering: 
€ 10.319.000,- (incl. 
Btw) 
 
Jaarlast: € 626.000,- 

Investering: 
€ 11.534.000,- (incl. 
Btw) 
 
Jaarlast: € 483.000,- 

Investering: 
€ 14.867.000,- (incl. 
Btw) 
 
Jaarlast: € 644.000,- 
 

Gebruik Huidig gebruik met mo-
gelijk intensivering on-
derwijsgebruik 

Intensivering vereni-
gingsgebruik en intensi-
vering onderwijsgebruik 
 

Intensivering vereni-
gingsgebruik en intensi-
vering onderwijsgebruik 
 

Intensivering vereni-
gingsgebruik en intensi-
vering onderwijsgebruik 
 

Intensivering vereni-
gingsgebruik en intensi-
vering onderwijsgebruik 
 

Voordelen Duurzame oplossing 
(geen sloop). 
 
Geen noodzaak om 
sporthal elders op het 
sportpark te realiseren 
(sluit het best aan bij 
andere plannen op het 
sportpark). 

Knelpunten huidige situ-
atie worden opgelost 
 
Duurzame oplossing 
(geen sloop) 
 
Optimale flexibiliteit. 
 
Geen noodzaak om 
sporthal elders op het 
sportpark te realiseren 
(sluit het best aan bij 
andere plannen op het 
sportpark). 

Knelpunten huidige situ-
atie worden opgelost. 
 
Duurzame oplossing 
(geen sloop). 
 
Optimale flexibiliteit. 
 
Geen noodzaak om 
sporthal elders op het 
sportpark te realiseren 
(sluit het best aan bij 
andere plannen op het 
sportpark). 

Knelpunten huidige situ-
atie worden opgelost. 
 
Geen overlast huidige 
gebruik bij realisatie 
nieuwe sporthal (in ge-
val de nieuwe sporthal 
op een andere locatie 
wordt gerealiseerd). 

Knelpunten huidige situ-
atie worden opgelost. 
 
Geen overlast huidige 
gebruik bij realisatie 
nieuwe sporthal (in ge-
val de nieuwe sporthal 
op andere locatie wordt 
gerealiseerd). 

Knelpunten/nadelen Geen uitbreiding capa-
citeit voor verenigingen, 
knelpunten blijven be-
staan. 
 
Uitbreiding capaciteit 
voor onderwijs beperkt. 
 
Huidige kwalitatieve 
knelpunten blijven voor 
belangrijk deel bestaan. 
 
Overlast tijdsens reno-
vatie . 
 
 
 
 
 
 
 

Overlast tijdens renova-
tie. 

Overlast tijdens renova-
tie. 

Inpassing elders op 
sportpark Boshoven 
conflicteert met andere 
herontwikkelingsplan-
nen op het sportpark. 
 
Indien de nieuwe sport-
hal op de huidige locatie 
zou worden gereali-
seerd is tijdelijke huis-
vesting van gebruikers 
elders noodzakelijk. 
 
Geen duurzame oplos-
sing (sloop bestaande 
accommodatie). 
 
  

Inpassing elders op 
sportpark Boshoven 
conflicteert met andere 
herontwikkelingsplan-
nen op het sportpark. 
 
Indien de nieuwe sport-
hal op de huidige locatie 
zou worden gereali-
seerd is tijdelijke huis-
vesting van gebruikers 
elders noodzakelijk. 
 
Geen duurzame oplos-
sing (sloop bestaande 
accommodatie). 

Tabel 12: Samenvattende tabel 

 

Alles overwegende adviseren wij te kiezen voor scenario 1 of 2 (afhankelijk van de separate keuze die gemaakt wordt ten 

aanzien van de turnaccommodatie). De voordelen van met name de duurzaamheid van de oplossing, de lagere jaarlast (zeker 

bij aanpassing activering van de investeringen), de optimale flexibiliteit en de goede situering op het sportpark in relatie tot 

andere ruimtelijke ontwikkelingen zijn in onze optiek groter dan de nadelen van de tijdelijke overlast tijdens de renovatie. 
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Bijlage 1 Verloop kapitaallasten renovatiescenario’s 

Alles in 50 jaar Alles in 50 jaar

Jaar 25 jaar 50 jaar Totaal Totaal Jaar 25 jaar 50 jaar Totaal Totaal

1 € 155.239 € 86.244 € 241.000 € 172.000 1 € 162.524 € 167.684 € 330.000 € 258.000

2 € 154.549 € 85.899 € 240.000 € 172.000 2 € 161.802 € 167.013 € 329.000 € 257.000

3 € 153.859 € 85.554 € 239.000 € 171.000 3 € 161.080 € 166.342 € 327.000 € 256.000

4 € 153.169 € 85.209 € 238.000 € 170.000 4 € 160.357 € 165.672 € 326.000 € 255.000

5 € 152.479 € 84.864 € 237.000 € 170.000 5 € 159.635 € 165.001 € 325.000 € 254.000

6 € 151.789 € 84.519 € 236.000 € 169.000 6 € 158.913 € 164.330 € 323.000 € 253.000

7 € 151.099 € 84.174 € 235.000 € 168.000 7 € 158.190 € 163.659 € 322.000 € 252.000

8 € 150.409 € 83.829 € 234.000 € 168.000 8 € 157.468 € 162.989 € 320.000 € 251.000

9 € 149.719 € 83.484 € 233.000 € 167.000 9 € 156.746 € 162.318 € 319.000 € 250.000

10 € 149.029 € 83.139 € 232.000 € 166.000 10 € 156.023 € 161.647 € 318.000 € 249.000

11 € 148.339 € 82.794 € 231.000 € 166.000 11 € 155.301 € 160.976 € 316.000 € 248.000

12 € 147.649 € 82.449 € 230.000 € 165.000 12 € 154.579 € 160.306 € 315.000 € 247.000

13 € 146.959 € 82.104 € 229.000 € 164.000 13 € 153.856 € 159.635 € 313.000 € 246.000

14 € 146.269 € 81.759 € 228.000 € 164.000 14 € 153.134 € 158.964 € 312.000 € 245.000

15 € 145.579 € 81.414 € 227.000 € 163.000 15 € 152.412 € 158.293 € 311.000 € 244.000

16 € 144.890 € 81.069 € 226.000 € 162.000 16 € 151.689 € 157.623 € 309.000 € 242.000

17 € 144.200 € 80.724 € 225.000 € 161.000 17 € 150.967 € 156.952 € 308.000 € 241.000

18 € 143.510 € 80.379 € 224.000 € 161.000 18 € 150.245 € 156.281 € 307.000 € 240.000

19 € 142.820 € 80.034 € 223.000 € 160.000 19 € 149.522 € 155.611 € 305.000 € 239.000

20 € 142.130 € 79.689 € 222.000 € 159.000 20 € 148.800 € 154.940 € 304.000 € 238.000

21 € 141.440 € 79.344 € 221.000 € 159.000 21 € 148.078 € 154.269 € 302.000 € 237.000

22 € 140.750 € 78.999 € 220.000 € 158.000 22 € 147.355 € 153.598 € 301.000 € 236.000

23 € 140.060 € 78.654 € 219.000 € 157.000 23 € 146.633 € 152.928 € 300.000 € 235.000

24 € 139.370 € 78.309 € 218.000 € 157.000 24 € 145.911 € 152.257 € 298.000 € 234.000

25 € 138.680 € 77.964 € 217.000 € 156.000 25 € 145.188 € 151.586 € 297.000 € 233.000

26 € 0 € 77.619 € 78.000 € 155.000 26 € 0 € 150.915 € 151.000 € 232.000

27 € 0 € 77.274 € 77.000 € 155.000 27 € 0 € 150.245 € 150.000 € 231.000

28 € 0 € 76.929 € 77.000 € 154.000 28 € 0 € 149.574 € 150.000 € 230.000

29 € 0 € 76.584 € 77.000 € 153.000 29 € 0 € 148.903 € 149.000 € 229.000

30 € 0 € 76.239 € 76.000 € 152.000 30 € 0 € 148.232 € 148.000 € 228.000

31 € 0 € 75.895 € 76.000 € 152.000 31 € 0 € 147.562 € 148.000 € 227.000

32 € 0 € 75.550 € 76.000 € 151.000 32 € 0 € 146.891 € 147.000 € 226.000
33 € 0 € 75.205 € 75.000 € 150.000 33 € 0 € 146.220 € 146.000 € 225.000
34 € 0 € 74.860 € 75.000 € 150.000 34 € 0 € 145.549 € 146.000 € 224.000
35 € 0 € 74.515 € 75.000 € 149.000 35 € 0 € 144.879 € 145.000 € 223.000
36 € 0 € 74.170 € 74.000 € 148.000 36 € 0 € 144.208 € 144.000 € 222.000
37 € 0 € 73.825 € 74.000 € 148.000 37 € 0 € 143.537 € 144.000 € 221.000
38 € 0 € 73.480 € 73.000 € 147.000 38 € 0 € 142.867 € 143.000 € 220.000
39 € 0 € 73.135 € 73.000 € 146.000 39 € 0 € 142.196 € 142.000 € 219.000
40 € 0 € 72.790 € 73.000 € 146.000 40 € 0 € 141.525 € 142.000 € 218.000

41 € 0 € 72.445 € 72.000 € 145.000 41 € 0 € 140.854 € 141.000 € 217.000

42 € 0 € 72.100 € 72.000 € 144.000 42 € 0 € 140.184 € 140.000 € 216.000

43 € 0 € 71.755 € 72.000 € 144.000 43 € 0 € 139.513 € 140.000 € 215.000

44 € 0 € 71.410 € 71.000 € 143.000 44 € 0 € 138.842 € 139.000 € 214.000
45 € 0 € 71.065 € 71.000 € 142.000 45 € 0 € 138.171 € 138.000 € 213.000
46 € 0 € 70.720 € 71.000 € 141.000 46 € 0 € 137.501 € 138.000 € 212.000
47 € 0 € 70.375 € 70.000 € 141.000 47 € 0 € 136.830 € 137.000 € 211.000
48 € 0 € 70.030 € 70.000 € 140.000 48 € 0 € 136.159 € 136.000 € 209.000
49 € 0 € 69.685 € 70.000 € 139.000 49 € 0 € 135.488 € 135.000 € 208.000
50 € 0 € 69.340 € 69.000 € 139.000 50 € 0 € 134.818 € 135.000 € 207.000

51 € 0 € 0 € 0 € 0 51 € 0 € 0 € 0 € 0

Differentiatie 25 en 50 jaar Differentiatie 25 en 50 jaar

KAPITAALLASTEN SCENARIO 1 KAPITAALLASTEN SCENARIO 2
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