
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 29-9-2016 

AAN Commissie Bestuur en Middelen 

VAN Gedeputeerde Pim van den Berg 

DOORKIESNUMMER  

ONDERWERP Toelichting op garantstelling Nationaal Hockey Centrum 

 

Geachte Commissie, 

 

 

Op 2 juli 2012 hebben Provinciale Staten een motie inzake het Nationaal Hockey Centrum (NHC) aangenomen. 

Met deze motie hebben de Staten het college van Gedeputeerde Staten verzocht bij het opstellen van de 

begroting een bedrag van € 600.000 als garantiestelling op te voeren ten behoeve van het NHC en deze garantie 

te voorzien van een prikkel om voort te gaan met het werven van sponsors door de initiatiefnemers. De 

overwegingen van Provinciale Staten hierbij waren dat het centrum goed past in de economische visie van de 

provincie ‘Focus op Kennis en Creativiteit’ met de bijbehorende uitstraling van een topregio voor onderwijs, 

onderzoek en bedrijfsleven en dat het centrum een regionale, nationale en internationale betekenis zal hebben, 

innovatief van karakter zal zijn en verbonden is met een aantal kennisinstituten in en rond het Utrecht Science 

Park.  

 

Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten op 26 februari 2013 aan Kampong het voorstel gedaan om voor  

€ 600.000 garant te staan. In dit aanbod richting Kampong is nadrukkelijk aangegeven dat de garantstelling niet is 

bedoeld om een tekort op de begroting te dekken (Kampong had op dat moment nog geen sluitende begroting), 

maar slechts de bank indien nodig extra zekerheid te bieden voor terugbetaling van de benodigde lening. 

Hiermee hebben we Kampong de prikkel gegeven om aanvullende financiering te werven. 

 

De planvorming en de financiering van het clubgebouw van Kampong, waar het Nationaal Hockey Centrum 

onderdeel van uitmaakt, heeft vervolgens langer geduurd dan in 2012/2013 voorzien. Dit heeft uiteindelijk geleid 

tot een eerste officiële subsidieaanvraag voor garantstelling op 15 maart 2015 en een gewijzigde aanvraag op 2 

juni 2016. Met deze laatste aanvraag heeft Kampong ons tevens verzocht de periode van garantstelling van 10 

naar 15 jaar te verlengen. Hier hebben we op 5 juli 2016 mee ingestemd onder voorbehoud van goedkeuring van 

de subsidieaanvraag. De afgelopen weken hebben we onderzoek gedaan naar de financiële en juridische 

aspecten van de garantstelling.  

 

Per abuis is voor de vergadering van uw commissie op 5 september jl. de statenbrief inzake de garantstelling 

voor het Nationaal Hockey Centrum aangeleverd. Op dat moment was het onderzoek in het kader van de 

subsidieaanvraag nog niet afgerond en de beschikking nog niet verleend. Dat is dan ook de reden dat de brief 

weer is teruggetrokken. Nadat we geconstateerd hebben dat we geen onaanvaardbare risico’s lopen met de 

garantstelling, hebben we op 29 september 2016 de garantstelling daadwerkelijk verleend. U treft dan ook bij dit 

memo alsnog de statenbrief inzake de verlening van de garantstelling aan.  

 




