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Gemeente Ede, Korfbalvereniging CKV Reehorst ’45 en handbalvereniging HV Reehorst hebben in 
gezamenlijk overleg besloten om te stoppen met de plannen voor de bouw van een eigen sporthal aan de 
Langekampweg in Ede. Het college betreurt het dat de bouw van de nieuwe sporthal niet doorgaat. 
Afgesproken is dat de leden van beide sportverenigingen vandaag worden geïnformeerd over dit bericht, net 
als uw raad. 
 
Waarom gaat de bouw niet door? 
In het voorjaar van 2020 werd duidelijk dat de Stichting (namens beide sportverenigingen) geen opdracht tot 
bouw kon verstrekken. Mede door de gestegen bouwkosten vielen de opgevraagde offertes aanzienlijk 
hoger uit dan de eerder opgestelde raming. De verenigingen hebben vervolgens alles in het werk gesteld om 
toch nog tot een haalbaar plan te komen. Helaas lukte het ook met versoberingen in het bouwplan en het 
genereren van extra inkomsten niet om het gewenste resultaat te behalen. Uiteindelijk werd in de loop van 
dit jaar duidelijk dat het de Stichting niet gaat lukken om het gat (tekort tussen de 65.000 en 95.000) in de 
begroting te dichten.  
 

Hoe nu verder? 

Samen met Sportservice Ede wordt nu gekeken hoe de verenigingen in de bestaande gemeentelijke 
sporthallen kunnen (blijven) sporten. Partijen onderzoeken tevens gezamenlijk welke alternatieve invulling 
voor de ‘sporthallocatie’ mogelijk is. 
 

Welke besluitvorming vond eerder plaats? 
Het voornemen voor de bouw van een eigen sporthal op sportpark Peppelensteeg ontstond op initiatief van 
Korfbalvereniging CKV Reehorst ’45 en handbalvereniging HV Reehorst. Ons college stond in eerste 
instantie niet positief tegenover dit initiatief. Er was immers voldoende ruimte in andere bestaande 
sportaccommodaties en de nog te bouwen Van der Knaaphal. Toen de Stichting aangaf de kosten voor deze 
sporthal zelf te willen dragen met de inzet van eigen middelen en het aangaan van een lening, hebben wij 
alsnog ingestemd met het initiatief. Na een door ons genomen positief principebesluit is de sporthal 
Langekampweg in 2018 als facilitair project opgepakt. Vanaf dat moment zijn de volgende resultaten 
behaald: 
 

• 12 juli 2018 garantieverlening door de gemeente voor een bedrag van 500.000,-- (met achterborg 
van de  Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) gedurende de eerste vijftien jaar voor de helft van dit 
bedrag); dit was nodig voor de Stichting om de lening te kunnen aangaan 

• 28 augustus 2019 ondertekende anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting 

• 4 april 2019 raadsbesluit voor subsidieverlening van een bedrag van 69.000 voor 
voorbereidingskosten 

• 5 december 2019 verleende bouwvergunning  

• Q1 2020 start uitvoering werkzaamheden om het perceel bouwrijp te maken, waaronder omlegging 
van een deel van het bestaande fietspad en verleggen van kabels en leidingen.  

 
 
Welke alternatieven zijn bekeken?  
Voordat in gezamenlijkheid is geconcludeerd dat stoppen met de plannen voor een nieuwe sporthal het 
meest realistische scenario is, is met elkaar gekeken naar andere opties.  
 
Er is gekeken naar een extra gemeentelijke subsidie om het tekort te dekken. Dit scenario werd na een korte 
verkenning door alle partijen als niet haalbaar beschouwd. Het verlenen van een extra subsidie geeft nog 
steeds geen garantie dat de bouw met succes kan worden afgerond. De Stichting geeft zelf aan dat het in 
eigen beheer bouwen van de sporthal, zelfs met extra gelden, nog steeds een risicovolle onderneming is, 
zowel vanwege mogelijke tegenvallers tijdens de bouw als voor de toekomstige exploitatie van de sporthal. 
Dit risico willen de verenigingen niet (meer) aangaan. 



 
Ook is gekeken om de plannen voor de sporthal worden tijdelijk te ‘bevriezen’ met de intentie om (te 
onderzoeken of er) in de toekomst (wel een noodzaak/behoefte is om) de hal alsnog, eventueel onder regie 
van de gemeente, op die plek te bouwen. Dit scenario is serieus bekeken maar valt af omdat de gemeente 
alleen in binnensportaccommodaties voor het onderwijs investeert. Uit de meest recente capaciteitsraming 
(zomer 2021), blijkt dat er in de omgeving van het Sportpark Peppelensteeg, voor nu en ook voor de 
toekomst tot in ieder geval 2030, voldoende accommodaties zijn voor het bewegingsonderwijs. 
Voor binnensport is er in Ede behoefte aan vier sporthallen. Met ’t Riet, De Peppel, Van der Knaaphal en Het 
Streek wordt aan deze behoefte voldaan. Ook hierin is, zeker met de dalende ledenaantallen bij binnensport 
in het algemeen, geen noodzaak voor een extra hal.  
 

 

 

 
 

 
 


