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PUBLIEK-PUBLIEKE SAMENWERKING IN ZEIST

Joint venture
tussen gemeente en
zelfstandig sportbedrijf
biedt flexibiliteit
Tekst: IJdo Groot
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Gemeenten die hun taken met betrekking tot sportaccommodaties op afstand willen zetten, kunnen
een publiek-publieke samenwerking aangaan met een zelfstandig sportbedrijf. Deze samenwerkingsvorm maakt het mogelijk flexibel in te spelen op veranderingen in het gemeentebeleid en de markt,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld een contractvorm waarin exploitatie en beheer voor tien of vijftien
jaar vaststaan. Het zelfstandige sportbedrijf NV SRO en de gemeente Zeist zijn momenteel bezig een
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publiek-publieke samenwerking op te zetten – in de vorm van een joint venture – rondom het Zeister
zwembad Dijnselburg.

Voor het op afstand zetten van het beheer

Sportvisie de focus op onder meer klantge-

doelstellingen, flexibel inspelen op de ver-

en de exploitatie van sportaccommodaties

richtheid en een regierol voor de gemeente,

anderende vraag vanuit de samenleving en

zijn verschillende organisatie- en beheer-

waarbij wordt gestuurd op kwaliteit. Deze

nieuwe doelgroepen bedienen.”

vormen mogelijk. Onder andere de wijze

constateringen tezamen leidden tot de con-

en mate van invloed die de gemeente wil

clusie dat een nieuwe – externe – organisa-

Samenwerking

behouden varieert per vorm: van het volle-

tie nodig was.”

Na het op afstand zetten van beheer en
exploitatie wil de gemeente een bepaalde

dig afstoten van taken, waarbij deze invloed
nagenoeg nihil wordt, tot het in dienst hebben van een exploitant of beheerder die
geen toestemming krijgt voor eigen ondernemersinitiatieven. De gemeente Zeist was
op zoek naar een middenweg.

Onderzoek
Twee jaar geleden, tegelijk met het opstellen van een nieuwe Sport- en beweegvisie,
werd geconstateerd dat het gemeente-

“Een exploitatie op
afstand is voor het
zwembad nodig om
ondernemerschap
te realiseren”

mate van regie blijven voeren. “We zochten
daarom naar een organisatievorm waarbij
zowel het maatschappelijk ondernemerschap zou worden bevorderd, de exploitatie
effectiever en efficiënter zou kunnen worden uitgevoerd als de gemeente ruimte zou
krijgen om invloed uit te oefenen volgens
het eigen sportbeleid. De organisatievorm
die deze combinatie het beste mogelijk
maakt bleek na onderzoek de publiek-publieke samenwerking. We hebben vervol-

lijke zwembad Dijnselburg niet rendeerde
zoals de gemeente wenste. “De gemeente

gens gezocht naar een maatschappelijk

beheerde en exploiteerde het zwembad

In mei 2015 startte de gemeente een onder-

georiënteerde organisatie waarmee we een

zelf”, vertelt Sander Kolk, projectmanager

zoek rond de vraag of met een externe orga-

dergelijke samenwerking zouden kunnen

Sport van de gemeente Zeist. “Dat ging op

nisatievorm voor zwembad Dijnselburg

aangaan.”

zich goed, maar mede naar aanleiding van

een beter maatschappelijk en financieel

een benchmark onder vergelijkbare zwem-

resultaat zou kunnen worden bereikt dan in

Flexibiliteit

baden constateerden we dat de exploitatie

de bestaande situatie. Dat bleek het geval.

Na een brede marktverkenning viel de keus

van zwembad Dijnselburg niet in de pas

“Een exploitatie op afstand is voor het

op het zelfstandige sportbedrijf NV SRO.

liep met ontwikkelingen in de markt. Er was

zwembad nodig om ondernemerschap en

Dit sportbedrijf werkt al jaren in opdracht

binnen de gemeentelijke organisatie onvol-

een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoe-

van gemeenten, waaronder Amersfoort

doende ruimte om goed bij te blijven met of

ring te realiseren. Een deskundige, externe

en Haarlem, en heeft veel ervaring met de

zelfs vooruit te lopen op die ontwikkelingen.

exploitant kan dat in essentie beter dan een

publiek-publieke samenwerking. Een van de

De exploitatie bleek tevens kwetsbaar op

gemeente. Met de inzet van zijn onderne-

kenmerken van deze samenwerkingsvorm

het gebied van continuïteit, slagkracht en

merszin kan het zwembad een grotere bij-

is de flexibiliteit, zegt de directiesecretaris

financieel risico. Daarbij legt onze laatste

drage leveren aan onze maatschappelijke

van NV SRO: John Machiels. “De huidige tijd
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vraagt om flexibele beheermodellen met

De gemeente is beter af met een beheer-

houder van de BV. Als aandeelhouder kan de

ruimte om jaarlijks de mate en wijze van

vorm waarin bedrijfsmatig werken, maat-

gemeente invloed uitoefenen op ons bedrijf.

invloed te variëren. Gemeenten willen kun-

schappelijk rendement en politieke regie

De gemeente bepaalt als het ware het ‘wat’,

nen meebewegen met de politieke realiteit.

flexibel kunnen worden gecombineerd,

zoals het sportbeleid. Het ‘hoe’ van de uit-

Dat wordt lastig als je een contract met een

meent Machiels. “Een publiek-publieke

voering wordt door de gemeente en SRO

exploitant hebt afgesloten voor bijvoor-

samenwerking in de vorm van een joint ven-

vastgesteld in de joint venture.”

beeld vijftien jaar en daarin de exploitatie-

ture, zoals wij die met gemeenten kunnen

In plaats van in een dichtgespijkerd langlo-

kosten voor die periode hebt vastgezet. Stel,

aangaan, biedt die flexibiliteit.”

pend contract zullen specifieke afspraken

bijvoorbeeld, dat van de drie zwembaden in
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over de exploitatie jaarlijks – of zo vaak als

een gemeente er één moet worden gesloten;

Wat en hoe

nodig blijkt – in onderling overleg worden

de gemeente moet dan zwaar onderhan-

NV SRO en de gemeente Zeist bouwen

gemaakt. Van Vilsteren: “Dit is het grote

delen met de exploitant die in zijn rende-

momenteel samen aan een nieuwe joint ven-

voordeel van deze samenwerkingsvorm.

mentsberekeningen ervan uit was gegaan

ture voor het zwembad Dijnselburg. “We zijn

Samen zullen we regelmatig bekijken wat

dat hij vijftien jaar lang drie zwembaden

bezig met de oprichting van een BV waarvan

nodig is – welke activiteiten ontplooid moe-

zou beheren en exploiteren. Zelfs twee of

zowel de gemeente als SRO aandeelhouder

ten worden of welke investeringen moeten

drie jaar vooruitkijken is al moeilijk, blijkt

zal worden”, zegt Marjon van Vilsteren, direc-

worden gedaan – om op veranderingen in

uit het verrassend snelle tempo waarin het

teur Operations van NV SRO. “De gemeente

de markt of het gemeentebeleid te kun-

schoolzwemmen in de ene na de andere

krijgt hierin de rol van opdrachtgever, wij zul-

nen anticiperen. De joint venture kan waar

gemeente is afgeschaft. Dit geeft aan dat

len opdrachtnemer zijn. Oftewel: de BV krijgt

nodig nieuwe activiteiten ontwikkelen of

het lastig is een gemeentebeleid te concre-

opdrachten van de gemeente en SRO levert

nadenken over hoe bij de sportaccommoda-

tiseren in een exploitatiecontract voor een

de diensten om die opdrachten uit te voeren.

ties invulling kan worden gegeven aan een

toekomstige tien of vijftien jaar.”

Elk zijn we voor de helft eigenaar en aandeel-

thema zoals duurzaamheid.”
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Vertrouwen

bepalen, juist omdat we vinden dat wij deze

de inhoudelijke opdrachtstelling. Kolk: “In

Een dergelijke samenwerkingsvorm is geba-

deskundigheid niet voldoende in huis heb-

deze opdracht leggen wij onder meer vast

seerd op wederzijds vertrouwen. “Het inten-

ben. We kunnen nu met SRO sparren over

welk(e) programmering, doelgroepenbeleid,

sieve overleg dat we zullen hebben vergt wel

de invulling. Hierbij is het voor de gemeente

openingstijden en tarieven moeten worden

wat van zowel SRO als de gemeente”, weet

belangrijk dat deze partij het behalen van

gehanteerd. Hiermee behouden we vol-

Van Vilsteren uit ervaring. “Het werkt goed

winst niet als belangrijkste en enige doel

doende regie om ons sportbeleid te kunnen

als beide partijen de intentie hebben er het

heeft. Waar en hoe eventuele winst in de

uitvoeren.”

beste van te maken. In het huidige voorbe-

joint venture wordt aangewend, is aan de

Kolk verwacht dat de uitwerking van de

reidingsproces leren de partijen elkaar al

beide partijen: de gemeente en SRO.”

samenwerking en de noodzakelijke afspraken

met de gemeente over allerlei afspraken

Regie

teraad kunnen worden voorgelegd.

die moeten worden gemaakt. Welke taken

De gemeente wil eigenaar blijven van de

moeten door de joint venture worden uit-

accommodatie – de grotere investeringen

gevoerd, wie krijgt welke invloed op welke

in het gebouw zullen dan ook voor reke-

onderwerpen: dat soort zaken. Tijdens dit

ning van de gemeente zijn. “Naast behoud

Verder lezen…

proces wordt een samenwerkingsrelatie

van eigendom zullen wij als gemeente en

Op het Visie & Beleidsplein op

opgebouwd die ervoor zorgt dat we straks,

verhuurder ook regie voeren op het groot

www.sportengemeenten.nl kunt u de

als de BV operationeel zal worden, goed uit

onderhoud. Als een van de partijen wil

volgende documenten downloaden:

de startblokken kunnen komen.”

investeren in de accommodatie, dan zullen

Ook Kolk vindt het een groot voordeel dat de

de inhoud van het plan en de wijze waarop

‘VNG (2015). Handreiking publiek-pu-

gemeente samen met NV SRO de uitgangs-

investeringen wel of niet worden terugver-

blieke samenwerking en het aanbeste-

punten voor de exploitatie opstelt. “Veelal

diend worden besproken in de joint ven-

dingsrecht’ bij Sport en Accommodaties

wordt een bestek opgesteld waarin je de

ture. We moeten dit nog uitwerken, maar

vereiste exploitatie omschrijft. Vervolgens

de meest logische route lijkt mij dat we elke

‘NPZ-NRZ (2013). Beleid, eigendom,

vraag je potentiële uitvoerders hieraan een

businesscase apart beoordelen.”

beheer en exploitatie, zwemmen in

offerte te koppelen. Wij wilden echter in dit

Vast staat dat de gemeente het strategisch

Nederland’ bij Sport en Accommodaties

geval die exploitatie niet zelf tot in detail

sportbeleid bepaalt en als gevolg daarvan

goed kennen. We overleggen nu intensief

eind 2017 voor goedkeuring aan de gemeen-
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