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Onderwerp: Garantstelling Nationaal Hockey Centrum 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Aanleiding 

Op 2 juli 2012 heeft u een motie aangenomen waarin u ons heeft verzocht om een garantstelling van € 

600.000 op de begroting 2013 op te voeren ten bate van het in Utrecht op te richten Nationaal Hockey 

Centrum. De motie omvat tevens de opdracht om de garantstelling te voorzien van een prikkel om 

voort te gaan met het werven van sponsors. Daarnaast heeft u ons verzocht om in de Ruimtelijke 

Structuur Visie te anticiperen op de bouw van een aantal studio’s ten bate van het Nationaal Hockey 

Centrum. De motie is als bijlage toegevoegd aan deze brief.  

 

Via deze brief brengen we u op de hoogte van de voortgang op dit dossier. 

 

Voorgeschiedenis 

Per brief van 23 april 2012 hebben de KNHB en S.V. Kampong u verzocht om een financiële bijdrage 

ten bate van de totstandkoming van een Nationaal Hockey Centrum. Op 2 juli 2012 heeft u de motie 

inzake het Nationaal Hockey Centrum aangenomen.  

 

Essentie / samenvatting: 

Als gevolg van nadere gesprekken met S.V Kampong hebben wij S.V. Kampong het aanbod gedaan 

van een garantstelling van €600.000 voor de periode van 10 jaar ingaande vanaf 2014 (de bouw van 

het Nationaal Hockey Centrum zal ook pas in 2014 starten). De garantstelling zal jaarlijks afnemen 

met € 60.000, waardoor deze in 10 jaar wordt afgebouwd. S.V. Kampong heeft een voorkeur voor een 

garantstelling van 30 jaar. Echter een termijn van 10 jaar is zeer gebruikelijk in het bedrijfsleven en is 

in lijn met vergelijkbare garantstellingen door de provincie.  

Dit aanbod houdt in dat de provincie indien nodig voor maximaal € 600.000 garant wil staan bij een 

bank om extra zekerheid te bieden voor terugbetaling van een door S.V. Kampong aangegane lening 

ten bate van het Nationaal Hockey Centrum. De prikkel voor de initiatiefnemers om voort te gaan met 

het werven van sponsors is op deze wijze het grootst.  

Als bijlage is de brief toegevoegd waarin we S.V. Kampong ons voorstel hebben gedaan. 

 

Daarnaast kunnen we u meedelen dat in de Ruimtelijke Structuur Visie rekening is gehouden met de 

mogelijkheid van een aantal studio’s ten bate van het Nationaal Hockey Centrum door het opnemen 

van deze locatie in het stedelijk gebied.   
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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 

Omdat de eventuele garantstelling pas vanaf 2014 ingaat, is dit niet opgenomen in de begroting 2013. 

In het geval dat S.V. Kampong gebruik wil maken van de garantstelling moet hiervoor te zijner tijd 

maximaal € 600.000 worden gereserveerd. Deze zal worden opgenomen in de risicoparagraaf.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

In het geval dat S.V. Kampong gebruik wil maken van de garantstelling, dient een overeenkomst van 

borgstelling te worden opgesteld en ondertekend door provincie en S.V. Kampong. We hebben 

gedeputeerde Van Lunteren gemandateerd om dit af te handelen namens GS. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze statenbrief en hiermee de motie van 2 juli 2012 inzake het Nationaal 

Hockey Centrum als afgedaan te beschouwen.   

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


