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Onderwerp : 

  
Kadernotitie Helmond Sport 

B&W vergadering : 27 maart 2007 
Dienst / afdeling : S&B.PBH 
   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
Helmond Sport heeft zich tot de gemeente gewend met het verzoek om medewerking te verlenen om het 
stadion te verplaatsen naar de locatie Berkendonk. Daarbij betrekken zij de (gedeeltelijke) herontwikkeling 
van “De Braak”. Aanleiding is een proces dat inmiddels ruim twee jaar geduurd heeft en waarbij Helmond 
Sport op zoek is gegaan naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen op “De Braak”. Deze 
vraagstukken hebben voornamelijk betrekking op veiligheid en bereikbaarheid. 
 
De nota mondt uit in een aantal kaders die wij aan u ter besluitvorming voorleggen: 
 

1. De aanwezigheid van een Betaald Voetbal Organisatie is voor een stad met de omvang en ambities 
van Helmond van groot belang. 

2. Er mag geen sprake zijn van staatssteun.  
3. De vraagstukken inzake veiligheid en bereikbaarheid van het stadion van Helmond Sport worden door 

de gemeenteraad van Helmond onderkend. 
       Het sportcomplex de Braak wordt als primaire oplossingsrichting uitgewerkt tot de realisatiefase. 
       Inbreng van gemeentelijke middelen uit gedeeltelijke herontwikkeling en/of gemeentebegroting kan in 
       de planvorming betrokken worden. Over de hoogte daarvan en de noodzaak daartoe doet de 
       gemeenteraad een uitspraak bij de presentatie van de oplossingsrichting, welke voorzien wordt over 
       maximaal 1 jaar.  
4. Mocht na gedegen onderzoek en bespreking daarvan door de gemeenteraad blijken dat de primaire 

oplossingsrichting ongeschikt en/of onhaalbaar is, dan wordt een tweede locatie uitgewerkt.  
5. Aan de eventuele gedeeltelijke herontwikkeling van sportcomplex de Braak zijn strikte voorwaarden 

verbonden die in de notitie op hoofdlijnen zijn beschreven. 
 
Het advies van de commissies ruimtelijk fysiek en het advies van de commissie middelen, ondersteuning en 
economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,                    de secretaris, 
Drs. A.A.M. Jacobs.                 Mr. A.C.J.M. de Kroon. 
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De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 maart 2007 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  
 
Onderstaande kaders uit de notitie Stadion Helmond Sport vast te stellen: 
 

1. De aanwezigheid van een Betaald Voetbal Organisatie is voor een stad met de omvang en 
ambities van Helmond van groot belang. 

2. Er mag geen sprake zijn van staatssteun.  
3. De vraagstukken inzake veiligheid en bereikbaarheid van het stadion van Helmond Sport 

worden door de gemeenteraad van Helmond onderkend.  
 Het sportcomplex de Braak wordt als primaire oplossingsrichting uitgewerkt tot de 
 realisatiefase. Inbreng van gemeentelijke middelen uit gedeeltelijke herontwikkeling en/of 
 gemeentebegroting kan in de planvorming betrokken worden. Over de hoogte daarvan en de 
 noodzaak daartoe doet de gemeenteraad een uitspraak bij de presentatie van de 
 oplossingsrichting, welke voorzien wordt over maximaal 1 jaar.  
4. Mocht na gedegen onderzoek en bespreking daarvan door de gemeenteraad blijken dat de 

primaire oplossingsrichting ongeschikt en/of onhaalbaar is, dan wordt een tweede locatie 
uitgewerkt.  

5. Aan de eventuele gedeeltelijke herontwikkeling van sportcomplex de Braak zijn strikte 
voorwaarden verbonden die in de notitie op hoofdlijnen zijn beschreven. 

 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 april 2007.      
 
De raad voornoemd, 
De voorzitter,       de griffier, 
 
 
 
 
 
 


