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Theavan Setten
I jaren pleit Paulde Knop,hoogleraarsportwetenschappenin Brusselen Tilburg en adjunct
kabinetchefsport,voor de aanpakvande
enorme achterstandin de sportinfrastructuur
in Maanderen.Veleonderzoekenen beleidsnota'swijdde hij '
aan het probleem,maar tot zijn grote wanhoopgebeurdeer
niets.Dat had vooral te maken met het feit dat de overheid
te weinig middelen tot haar beschikkingheeft om te invesdat
teren.Zij moet voldoenaan de MaastrichtseESR-norm,
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Binnen de universiteitswerelddeedhij erSamenwerking).
varing op met dezewerkwijze.Inmiddelsheeft hij drie grote
sportinfrastructuurprojectengerealiseerdvoor verschillende
haddende grond'maar geengeld om te
universiteiten.'We
'De universiteitvond het ook
De
Knop uit.
legt
investeren',
niet tot haar corebusinesshoren om in sportinfrastructuur
te investeren.Maarwe vondeneen private investeerderdie
meewilde doen en nu staater voor 20 miljoen euro aan
sportinfrastructuurop de universiteit.Met dit idee ben
ik toennaar de ministervan sportgegaan.'DeVlaamse
minister van sport Bert Anciaux zagwei wat in de plannen
en woeg De Knop een beleidsnotasport op te stellen,waarin
het sportinfrastructuurplannaderwerd uitgewerkt.In juni
2006gafde VlaamseRegeringhaar goedkeuringaan het
\rlaamseSportinfrastructuurplan.

Schaalgrootte
in het plan is gekozenvoor een grootschaligeaanpak.Alleen
door uit te gaanvan eenbepaaldeschaalgroottekunnen
we het tekort binnen een aantaljaren wegwerken',licht
'Uit onderzoekis geblekendat
kartrekkerDe lhop toe.
er in \rlaanderenenormebehoefteis aan nieuwe sportinfrastructuur en aan het opknappenvan de bestaande
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sportaccommodaties.
eenvoudigezwembadenen multifunctiokunstgrasvelden,
In totaal is het tekort berekendop 620
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miljoen euro (red:zie kader).We willen de eerstkomende
driejaar beginnenmet eenderdedaarvan.Dat behelst50
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blUft het
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bij dezetypen accommodaties.
wel reactiesop gekregenvan bijvoorbeeldeen atletiekbond
of eentennisbond.Maarje moet keuzesmaken en we gaan
daarbeginnen,waar de grootstenoden zitten.'
Het is de bedoelingdat voor ieder ciusteraccommodaties
éénprivatepartner wordt gezocht,die dat samenmet de
overheidgaatrealiseren.Het is natuurlijk veelgoedkoper
om in een zelfdeperiode50 sporthallente laten bouwen
dan
door één consortium(SpecialPurposeVehicle(SPV))'
vijftig keereen aParteaanbestedingte moetendoen.'Of er
'Dat lijkt me niet
dan vijftig exactdezelfdehailen komen?
waarschijnlijk,want dat is aftrankelijkvan de wensenvan de
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grootschaligeprojectensprakevan Europeseaanbesteding'
Omdathet ondoenlijkis om iederegemeenteafzonderlijk
een private partner te laten kiezen'wordt hiertoe een apart
publiekrechtelijkorgaanin het levengeroePen.De Knop:
'Er is een "sportfacilitator"
opgericht,waarinverschiilende
Vlaamseoverheidspartijen(KabinetSport,Bioso'departement CJSM,PMV,kenniscentrumPPS)zitting hebben'
Dit orgaankan dan namensde individuelegemeentende
afsluiten.Hierdoorkan de uniformiDBFM(O)<ontracten
teit en de efflciencybeter gewaarborgdworden.Ook zal de
"sportfacilitator"een controlerenderol krijgen bij de uiwoeEr komt eencentraalmeldpunt
ring van de bouwprojecten.
juridische
advisering,centraliserenvan
voor problemen,
betalingenetcetera.'

Financiering
'ledereMaamsegemeentekan op het plan inschrijven',
'De enigevoorwaardeis dat ze op het nieuwe
aldusDe Knop.
decreet(red:wetgeving)voor sportdienstenhebbeningehebbengeschreven'
tekenden dat ze eensportbeleidsplan
Als gemeentenmeewillen doen,kunnen ze hun wensenop

'Alleen
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sportaccommodatiegebied kenbaar maken. Wij checken of
die waag gelegitimeerd is. Voldoet de aanvraag, dan kan de
gemeente een DBFM(O)-contractafsluiten met het publiek
private projectvennootschap (SP$.
Om deze gigantische investeringen te financieren is het
Vlaamse Sportinfrastructuurfonds opgericht. De private
investeerders nemen 75%van het startkapitaal voor hun
rekening (16,875miljoen euro) en de Maamse overheid zit
erin voor 25% (5,625 miljoen euro).
De gemeenten gaan pas betaien aan de SPVop het moment
dat de accommodatie beschikbaaris. Van die beschikbaarheidsvergoeding betaalt de lokale overheid 70% en de Maamse overheid 30%.Hiervoor zal jaarlijks 24,5 miljoen quro ter
beschikking worden gesteld (17 miljoen euro van de gemeenteniprovincies en 7,5 miljoen van de Vlaamse overheid).'
'm
volgens De lfuop in de fiscaie truck'
De grote winst zit
'ln plaats van als overheid 225 miljoen te moeten lenen bij
de bank, zijn het nu de private ondernemingen die hiervoor zorgen. De investeringen komen dus ook niet bij het
overheidstekort. In principe worden de gebouwde sportprojecten voor 24,5 miljoen euro perjaar verhuurd aan de

wachtlijsten kunnen ze wellichtin eenlater stadiumalsnog
meedoen.'Eind december2007is bekendhoeveelgemeenten
hebbeningeschreven.
Om de gemeentente helpen bij de
plan
uitvoeringvan het
en bij het opsteilenvan de sportbeleidsnotazijn er 40 coachesaangesteld,
die bijvoorbeeld
op
juridisch,f,scaalofbouwkundiggebiedkunnen adviseren.
'Gemeenten
moetenvooralook wennenaanhet idee.Vroeger
voerdeiederegemeenteeen eigensportbeleiden via dit plan
is het in heelMaanderenop dezelfdewijze gestructureerd.'
Wat dit plan zo uniek maakt?'lk denk de schaalgrootte
en
het feit dat de overheidde kartrekkeris, terwijl de financiële
verantwoordelijkvooralbij het bedrrjfslevenligt. DeMaamse
regeringwil de PubliekPrivateSamenwerkingstimuleren.
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'Het gebrekkigeonderhoudin het verledenis
éénvan de redenenv00rhethuidisetekort
oon kwalitatiefgoede accjmm\doties'
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Bovendien wil zij Maanderen laten uitgroeien tot een regio
waar een goed sportklimaat heerst. De maatschappelijke
waarde van sport is eigenlijk in het verleden altijd onder-
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schat. Het kwam niet terug in het beleid van de overheid.Met
dit ambitieuze plan zullen de kredieten voor sport minimaal
met 50% toenemen.' Ook roemt hij het feit dat ook het onderhoud en eventueel de exploitatie straks in één hand worden
gehouden. 'Het gebrekkige onderhoud in het verleden is

gemeenten.
De overheidkoopt dus geeninfrastructuur in,
maardiensoerleningen gaat pasbetalenwanneerde dienst
is geleverd.De privatesectorzal vanaf de bouw voor eigen
f,nancieringmoetenzorgen.Pasbij de leveringvan de dienst één van de redenen voor het huidige tekort aan kwalitatief
ontvangenzij een periodiekevergoedingvoorhun investegoede accommodaties.Straks ligt de onderhoudsplicht brj de
ringenen diensten.Vooralsnoggaanwij er ook van uit dat de private partner.'
SPV's
beschouwdzullen worden als BTW-belastingplichtige,
Planning
met voliedigrecht op aftrek. De rulingcommissiemoet daar
echternog zekerheidoververschaffen.'
Hoewel ook de bedenker van dit Sportinfrastructuurplan
Draagvlak
DeIhop heeft net een promotiecampagnedoor Vlaanderen
afgerond.Maar liefst 60 roadshowsheeft hU gehoudenom
gemeentenwarm te makenvoor het sportinfrastructuurpian.
'Debelangsteiling
is enorm.Ik ben zelfsbangdat er straks
te veelgemeentenop het plan intekenen.Als het inzenders
zijn die aan alle selectiecriteriavoldoen,komen ze op een

moet toegeven dat er geen enkele garantie is in het leven,
ziet hij de uitvoering van de plannen met vertrouwen tege'We
moet.
zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. We
hebben al drie projecten volgens deze methode gerealiseerd,
waarvan twee binnen de universiteit op de campussen van
Etterbeek enJetten. Deze projecten zijn succesvolverlopen
en draaien goed. Volgendjaar (2008)starten we dan met een
vijftal Bloso proefprojecten, met een gezameniijke waarde
van 5,5 miljoen euro, 40 kunstgrasvelden met een investeringswaarde van 16,9 miljoen euro en vier multifunctionele
sportaccommodatiester waarde van 29 miljoen euro (red:
allen incl. BTW.'Alles staat en valt met de deelname van de
private partners, waar toch een behoorlijke financiële verant'Uiteraard
woordelijkheid op rust. De Knop:
streven we naar
een evenwichtige verdeling van de risico's. We gaan bij de
DBFM<ontracten uit van een levenscyclusbenadering. Dat wil
zeggen dat de private partner de verantwoordelijkheid draagt
voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en eventueel
exploitatie gedurende de hele levenscyclusvan het project.
Door de kosten en de baten goed op elkaar af te stemmen kan
hij het over de volledige levensduur optimaliseren. En ook
hier komt de schaalgrootte weer om de hoek lijken. Deze methode kan alleen succesvol zijn bij een groot bouwvolume.' I

