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Onderwerp Statenbrief: Garantstelling Nationaal Hockey Centrum 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Op 29 september 2016 hebben wij een subsidiebeschikking afgegeven aan Stichting Huisvesting SV Kampong 
waarmee wij garant staan voor € 600.000 voor een periode van 15 jaar voor het Nationaal Hockey Centrum.  Na 
jaren van voorbereiding heeft SV Kampong de plannen en financiering van het nieuwe clubhuis rond en kan 
gestart worden met de bouw. Binnen dit nieuwe clubhuis worden ook de faciliteiten van het Nationaal Hockey 
Centrum gevestigd. Het Nationaal Hockey Centrum moet het centrale punt worden waar alle nationale 
hockeyselecties trainen. Kampong en de KNHB gaan gezamenlijk gebruik maken van de faciliteiten. Met het 
gehele nieuwbouwproject (herinrichting sportlandgoed) van Kampong is een investering van circa € 5,5 miljoen 
gemoeid. Het gedeelte van het Nationaal Hockey Centrum bedraagt hier € 882.000 van, bestaande uit een lening 
van € 600.000 en een bijdrage van de KNHB van € 282.000. Voor het Nationaal Hockey Centrum is Kampong 
een lening aangegaan met de Rabobank van € 600.000 voor een periode van 15 jaar; hiervoor staan wij garant.  
 
Voorgeschiedenis 
U heeft op 2 juli 2012 een motie inzake een garantstelling ten bate van de totstandkoming van een Nationaal 
Hockey Centrum te Utrecht aangenomen. Op 26 februari 2013 hebben wij Kampong een voorstel gedaan voor 
een garantstelling van € 600.000 voor een periode van 10 jaar voor het Nationaal Hockey Centrum. Op 13 juni 
2014 heeft de commissaris van de Koning een intentieverklaring inzake de komst van het Nationaal Hockey 
Centrum te Utrecht ondertekend. Op 5 juli 2016 hebben wij op verzoek van Kampong de periode van 
garantstelling in ons aanbod gewijzigd van 10 naar 15 jaar.  
 
Essentie / samenvatting: 
De garantstelling is middels een subsidiebeschikking met uitvoeringsovereenkomst aan Stichting huisvesting SV 
Kampong afgegeven. Naast de garantstelling van de provincie voor het Nationaal Hockey Centrum, geven ook de 
gemeente Utrecht (€ 750.000), Stichting Waarborgfonds Sport (SWS: € 750.000) en SWS Duurzaam (€ 200.000) 
garantstellingen af voor het nieuwbouwproject. Ten bate van de garantstelling wordt een contragarantie van 
Kampong in de vorm van een hypothecaire inschrijving op het clubhuis verkregen, waarbij het recht op hypotheek 
is toebedeeld aan Rabobank, Stichting WaarborgFonds Sport, Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht tezamen. 
 
 



 

  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De komst van het Nationaal Hockey Centrum te Utrecht heeft een positief economisch effect op de regio Utrecht 
gezien de regionale, nationale en internationale uitstraling van het centrum. 
 
Financiële consequenties 

Vooralsnog zijn er geen financiële consequenties. In de reserveparagraaf van de begroting is het bedrag van  
€ 600.000 opgenomen. De garantstelling heeft nog geen financiële gevolgen. Alleen bij het niet nakomen van de 
betalingsverplichtingen door Stichting Huisvesting SV Kampong zal dit gevolgen hebben voor de provincie. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De garantstelling van € 600.000 over een periode van 15 jaar houdt in dat deze jaarlijks zal afnemen met  
€ 40.000, waardoor de garantstelling in 15 jaar wordt afgebouwd.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


