
Sporthal
• Het oorspronkelijke plan ging uit van renovatie van de huidige gymzalen. Er moeten 

echter veel hogere kosten worden gemaakt dan was aangenomen, maar zelfs dan 
voldoet het resultaat niet aan de kwaliteitseisen en het ambitieniveau;

• Renovatie voldoet tevens niet aan het oplossen van het capaciteitstekort aan 
sportzaaldelen voor georganiseerde wedstrijdsport in de gemeente;

• In het coalitieakkoord ‘samen doen wat nodig is’ is afgesproken om te investeren in 
sportaccommodaties;

• Nieuwbouw van een sporthal sluit aan bij alle eisen en ambities (oa. NOC-NSF norm) en 
dit draagt bij aan het oplossen van het capaciteitstekort op dit gebied;

• De sporthal zal worden gebruikt voor de normuren van de scholen en biedt tevens plaats 
voor de Zoetermeerse sportverenigingen en gehandicapten- en wedstrijdsport;

• Er zullen een aantal ruimten gezamenlijk worden gebruikt met het MBC (entree, 
garderobe, kleedruimte, toiletten), zodat er synergievoordeel ontstaat; 



Proces
• De gemeente is ‘bouwheer’ voor de school (MBC) en voor de sporthal; 

• Samen met Lucas Onderwijs en het MBC is het Programma van Eisen (PvE) opgesteld 
voor de school en de gemeente heeft de eisen omschreven ten aanzien van de sporthal;

• De architect (De Twee Snoeken) is verantwoordelijk voor het (integrale) ontwerp;

• De gemeente doorloopt samen met Bureau MEES de benodigde 
bestemmingsplanprocedure;

• In een bouwteamfase wordt samen met de architect, de school, de aannemer en de 
gemeente het DO afgerond en volgt het TO en UO;

• De aannemer is verantwoordelijk voor de realisatie van de school en de sporthal;

• Na de ingebruikname is Lucas/MBC verantwoordelijk voor de exploitatie van de school en 
de gemeente voor de exploitatie van de sporthal;



Planning
01-2023 – 07-2023 – ontwerpfase MBC en gemeentelijke sporthal

01-2023 – 07-2023 – bestemmingsplanprocedure

03-2023 – 10-2023 – aanbesteding aannemer nieuwbouw

07-2023 – 11-2023 – omgevingsvergunning procedure (bouw)

11-2023 – 02-2024 – bouwteamfase 

03-2024 – 03-2025 – uitvoering (bouwfase)

04-2025 – 06-2025 – inrichting (school en sporthal)

07-2025 – officiële opening

08-2025 – start in nieuwbouw
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