
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  De leden van de raad  

Van: College 

Datum: 10 september 2015 

Onderwerp: Het Run – keuze exploitant voor 2016 en verder 

Doel: informeren 

Aanleiding: - 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Feitelijke informatie: 

Periode 2012 - 2015 

Begin mei 2012 is het traject van privatisering van openluchtbad Het Run gestart. Daarnaast zijn de 

ondernemers uitgedaagd om functies toe te voegen. Er werden meerdere plannen ingediend, waarbij 

alleen het plan van de Smulkar/Het Run BV binnen de kaders paste. Als extra functie wilde deze een 

camping realiseren. Op 5 februari 2013 koos de raad voor de Smulkar en op 9 april 2013 besloten wij 

een erfpachtovereenkomst met de daarvoor opgerichte Het Run BV aan te gaan. 

Het zwembad is destijds in de markt gezet onder de volgende voorwaarden: 

 de ondernemer moet de maatschappelijke functie van het zwembad waarborgen. Voor de 

burgers moet (openlucht)zwemgelegenheid beschikbaar blijven; 

 de ondernemer moet een bod doen op de erfpachtcanon. 

Een bestemmingsplan om de realisatie van een camping mogelijk te maken werd door de raad 

vastgesteld op 8 juli 2014. De Raad van State heeft op 22 april 2015 het, door omwonenden 

ingestelde, beroep ongegrond verklaard waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.  

Het Run BV exploiteerde in 2013 en 2014 het zwembad en kwam vervolgens in financiële problemen. 

Wij hebben daarna de erfpachtovereenkomst met Het Run BV opgezegd en het complex is sinds 18 

maart 2015 weer volledig eigendom van de gemeente.   

 

Periode 2015 

Op 13 januari 2015 besloten wij de mogelijkheid te onderzoeken om Het Run open te houden voor het 

seizoen 2015 en aansluitend een raadsvoorstel voor te bereiden voor 2016 en verder. 

Op 17 maart 2015 kozen wij voor het aanbod van Stichting N-Joy en op 31 maart 2015 is de 

erfpachtovereenkomst gesloten met een looptijd tot 1 januari 2016. 

Op 25 april 2015 heeft Stichting N-Joy het zwembad geopend en organiseert daarnaast diverse 

outdoor activiteiten. Op 1 januari 2016 is het complex weer vrij van erfpacht. 

 

Periode 2016 en verder 

Uw raad is op 23 april2015 in de raadsinformatievergadering Samenleving geconsulteerd over de te 

volgen procedure voor de toekomst van Het Run voor 2016 en verder. In de periode van 23 april tot 

en met 3 september 2015 zijn de volgende stappen gezet: 

 Op 13 mei 2015 is Het Run gericht in de markt gezet met het verzoek uiterlijk 22 juni 2015 een 

bedrijfsplan in te dienen. 

 De zes partijen die zich (eerder) gemeld hebben zijn hiervoor rechtstreeks benaderd. 

Daarnaast is de prospectus ook gestuurd aan het Platform Recreatie en Toerisme, 

Horecavereniging afdeling Heusden, en het Leisure Loket (regio). 

 Er is één bedrijfsplan (Stichting N-Joy) en 4 berichten dat men afziet van verdere deelname 

ontvangen. Van een van de partijen is geen reactie ontvangen. Het ingediende bedrijfsplan 

van stichting N-Joy past financieel gezien niet binnen de gestelde kaders.  

 



 

 

 Met stichting N-Joy hebben vervolgens  in de periode juli en augustus 2015 gesprekken 

plaatsgevonden met als doel, binnen de gestelde kaders, alsnog tot overeenstemming te 

komen.  

 In augustus heeft stichting N-Joy 5 opties bij de gemeente ingediend die allen niet passen 

binnen de gestelde kaders: 

o optie 1: verstrekken eenmalige subsidie tussen de € 150.000 en € 200.000; 

o optie 2: verstrekken eenmalige bankgarantie tussen de € 200.000 en € 250.000; 

o optie 3: verstrekken eenmalige subsidie tussen de € 90.000 en € 140.000, waarbij de 

gemeente zorgt voor een volledig gereviseerde oplevering van de machinekamer en 

de daarbij behorende technische installatie; 

o optie 4: stichting N-Joy neemt het Run over voor een symbolisch bedrag; 

o optie 5: wanneer de SDE-subsidie (subsidie van het Ministerie van Economische 

Zaken voor bedrijven en non-porfitinstellingen die duurzame energie produceren uit 

schone energiebronnen) voor de biomassacentrale wordt verleend neemt stichting N-

Joy het Run over voor € 2.000.000, betaling gefaseerd over 12 jaar. 

 In augustus geeft Hellebrekers (gespecialiseerd in het onderhoud van technische 

zwembadinstallaties) aan stichting N-Joy aan, dat de (toekomstige) onderhoudskosten van de 

machinekamer € 600.000 tot € 800.000 bedragen. Op verzoek van stichting N-Joy stuurt 

Hellebrekers een specificatie.  

 In de laatste week van augustus 2015 heeft stichting N-Joy een financieringsverzoek bij een 

bank ingediend om op deze manier te proberen aan de gestelde kaders te kunnen voldoen 

(optie 6). 

Op 9 september heeft de bank schriftelijk aangegeven om, onder voorwaarden en op basis 

van de huidige gegevens, bereid te zijn om mee te denken in het verstrekken van een krediet 

aan stichting N-Joy. Een voorwaarde is dat men pas verstrekt op het moment dat de SDE 

subsidie wordt toegekend (naar verwachting maart-april 2016). De indiening en toetsing van 

de subsidieaanvraag moet nog plaatsvinden. Stichting N-Joy doet een beroep op de 

gemeente om de periode januari tot en met maart 2016 financieel te overbruggen. De bank 

heeft aangegeven dat zij dit overbruggingskrediet van de gemeente (maximaal €100.000) 

overneemt op het moment dat de SDE subsidie is verstrekt.  

 

Korte samenvatting van het door Stichting N-Joy ingediende bedrijfsplan: 

Activiteiten: 

o De zwemactiviteiten van 2015 in de toekomst voortzetten en uitbreiden met specifieke 

activiteiten voor verschillende doelgroepen. 

o De huidige outdoor activiteiten uitbreiden met jeugdkampactiviteiten buiten Het Run 

o De lasergamebaan op een andere plek positioneren (ligweide). 

Energievoorziening: 

o Een biomassacentrale realiseren die het complex volledig voorziet van energie. 

Financiën 

Zonder financiële bijdrage van de gemeente is de exploitatie alleen haalbaar als vaste lasten 

(energiekosten) structureel worden verlaagd. Daarom is de toekenning van de SDE-subsidie 

essentieel.  

 

Juridische toets 

De 5 opties en de later toegevoegde optie 6 zijn juridisch getoetst door advocatenkantoor AKD.  

Geen van de opties brengt complicaties met zich mee met betrekking tot het aanbestedingsrecht.  

In de nabije toekomst wijzigt het aanbestedingsrecht, hetgeen kan betekenen dat deze 

erfpachtconstructie wel aanbestedingsplichtig wordt. Een kortere erfpachtperiode kan dat voorkomen. 

De opties 1, 3 en 6 brengen geen staatssteun met zich mee die moet worden gemeld bij de Europese 

Commissie. De garantie opgenomen in optie 2 vormt slechts dan geen staatssteun, wanneer de 

garantie marktconform wordt verstrekt. Opties 4 is vanwege staatsteunrechtelijke complicaties niet 



 

 

mogelijk. Optie 5 betekent mogelijk ook ongeoorloofde staatssteun, tenzij de koopsom marktconform 

is. 

 

Risico financieel 

Er is nog geen specificatie van de door de firma Hellebrekers uitgevoerde inventarisatie ontvangen. 

Wij veronderstellen dat een groot deel bestaat uit toekomstige kosten die ook in het gemeentelijk 

meerjarenonderhoudsplan zijn opgenomen. De toekomstige exploitant verplicht zich deze kosten voor 

zijn rekening te nemen. Het is echter wel mogelijk dat er in de periode dat het complex door Het Run 

BV werd gepacht geen of onvoldoende onderhoud is uitgevoerd. Dit achterstallig onderhoud kan een 

extra kostenpost voor de gemeente betekenen. 

 

Mogelijkheden en advies 

Nu geen enkel bedrijfsplan financieel volledig past binnen de kaders zijn er de volgende 

mogelijkheden: 

1. Dusdanige verruiming van de, door de raad vastgestelde financiële kaders, dat één van de 

opties die stichting N-Joy aanbiedt daarbinnen past  

2. Het bad opnieuw in de markt zetten. Planningstechnisch komt openstelling van het bad in 

2016 in gevaar plus dat het risico blijft bestaan dat geen plan wordt ingediend wat binnen de 

kaders past.  

3. Verkoop van het bad, waarbij het zwemwater niet is gegarandeerd 

Mogelijkheden 2 en 3 zijn niet nader onderzocht. 

 

Het presidium is akkoord met bespreking van dit memo tijdens de ingelaste informatievergadering 

Samenleving van 21 september 2015 

 

De raad wordt gevraagd: 

 een richtinggevende uitspraak met betrekking tot verruiming van de eerder gestelde kaders. 

Aanpassing financieel kader (structureel of incidenteel) of aanpassing openbaarheid van het 

zwemwater)  

 


