
Samenvatting
De verenigingen van het Omnipark willen een multifunctioneel (sport)park in Erp realiseren. Om 
dit te bereiken hebben zij, samen met de gemeente, het waterschap en andere betrokken partijen 
een ontwikkelpad opgesteld; een eerste integraal plan om Erp toekomstbestendig te maken, 
zowel op sport-, als op een breder maatschappelijk gebied. Zowel Waterschap Aa en Maas als de 
gemeente dragen het initiatief een warm hart toe.

In dit ontwikkelpad voor Omnipark de Burg Erp worden de belangen en ambities van alle 
samenwerkende partijen meegenomen en gewogen. Voorgesteld wordt om het ontwikkelpad  uit 
te werken, voordat de participanten wordt voorgesteld om middelen voor de uitvoering van het 
plan beschikbaar te stellen.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
We bieden een duurzame oplossing aan verenigingen. Erp en Sint-Oedenrode krijgen in het 
bijzonder aandacht.

Behandeling in commissie
12 september 2019

Ontwerpbesluit gemeenteraad
- Instemmen met uitwerking Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp.
- Hierbij als bindend uitgangspunt stellen dat de exploitatiekosten van het totale nieuwe plan de 
huidige exploitatielasten van de gemeente moeten benaderen.
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Waarom naar de raad
De afgelopen jaren hebben de sportverenigingen (KV de Korfrakkers, RKVV Erp, TV Hertog Jan) 
en Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp zich verenigd in de stuurgroep ‘De Brug’. Zij zetten 
zich in om de sport samen te brengen zodat er meer verbindingen en uitwisselingen ontstaan 
tussen de sporten en daarmee de sportbeleving toeneemt. De participanten in ‘De Brug’, zijn 
sinds eind 2015 met elkaar in gesprek om te onderzoeken of de vorming van een Omnipark 
mogelijk is en wat hiervan de meerwaarde kan zijn. Doel is het in stand houden en waar mogelijk 
verbeteren van de leefbaarheid van Erp. De initiatiefnemers hebben hiervoor een visie en een 
masterplan geschreven. In samenwerking met de gemeente Meierijstad en Waterschap Aa en 
Maas is een plan van aanpak opgesteld.

Aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de start van de planvormingsfase, waarin het 
‘Ontwikkelpad’ wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Voor het uitvoeringsplan wordt u te zijner 
tijd gevraagd een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Aanleiding
Het ontwikkelpad voor het Omnipark Erp dient een integraal doel. Zowel de belangen van de 
stuurgroep Omnipark De Brug, als de belangen van het Waterschap Aa en Maas als de gemeente 
worden gewogen in deze opgave. De opgave vindt haar ontstaan in de visie de “Verkenning voor 
het Aa-dal”, welke eind 2016 is afgerond. Hierin is het icoonproject Waterbuffer Erp benoemd, dat 
de ontwikkeling van een klimaatbestendige dorpskern in de vorm van een integrale aanpak van 
wateropgaven voor staat met kansen voor natuur, recreatie en sport. Daarnaast zijn er het 
sportpark Erp en sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa die kampen met deels verouderde 
voorzieningen. Tevens zijn er voorzieningen die niet juist gesitueerd zijn als er geheel of 
gedeeltelijk primaat wordt gegeven aan de waterdoelen. Kortom een fantastische opgave die 
vanuit integraal denken wordt aangevlogen.

Door intensief overleg van veel partijen, zowel overheden als het maatschappelijk middenveld, is 
een ‘Ontwikkelpad’ ontstaan, een eerste en globaal integraal plan, dat na gedetailleerde 
uitwerking moet leiden tot realisatie van een toekomstbestendig dorpshart van Erp. Zowel 
Waterschap Aa en Maas als de gemeente dragen het initiatief een warm hart toe.

Argumenten
De gezamenlijke ambitie van de vier samenwerkende partijen betreft het in stand houden en waar 
mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in Erp. Een multifunctioneel park biedt het dorp de kans 
om het voorzieningenaanbod voor de lokale samenleving op peil te houden. Bovendien geldt een 
dergelijke multifunctionele locatie tevens als een ontmoetingsplek voor Erp.
Op deze ontmoetingsplek zorgen de samenwerkende sportverenigingen in de vorm van een 
omnivereniging voor een goed georganiseerd en divers sportaanbod, maar waar zeker ook 
voorzieningen zijn die gericht zijn op cultuur, onderwijs, zorg en recreatie. Ook geldt Omnipark De 
Brug als start- en vertrekpunt voor diverse vormen van ongeorganiseerd sporten en bewegen, 
zoals wandelen, hardlopen, fietsen en outdoor fitness, Oftewel, een multifunctionele 
accommodatie die de basis vormt voor een leefbaar woonklimaat in Erp en mogelijk ook een 
regionale trekfunctie kan hebben.

Uitwerking van het ‘ontwikkelpad” is de volgende stap om de integrale opgave tot uitvoering te 
brengen. Naast realisatie van een multifunctionele en centraal gelegen accommodatie te midden 
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van een park worden bij de uitwerking van het ‘ontwikkelpad’ de volgende aandachtspunten 
meegenomen: 

 Brede maatschappelijke behoefte om de sociale cohesie in Erp verder te versterken. Niet 
alleen sporten maar ook bewegen in het groen, zowel voor de actieve sporters als voor 
ouderen en de meer kwetsbare doelgroepen in Erp; 

 Een klimaatbestendige kern; door een passend landschappelijk ontwerp kunnen 
meerdere doelen gediend worden: ecologische verbinding langs de Aa, waterberging, 
maar ook  recreatie kan een passende plek krijgen; 

 De verkeersveiligheid is momenteel niet optimaal en moet als onderdeel van het ontwerp 
verder uitgewerkt worden; 

 Cultuurhistorische versterking waaronder een betere verbinding met het centrum van Erp 
en het watermolenlandschap.

 Duurzaamheid:
o Een CO2-neutraal ontmoetingsgebouw  met minder vierkante meters dan de vier 

huidige accommodaties samen hebben
o Energieopwekking door middel van bijv. een watermolen 

 Aansluiting met verzorgingshuis voor senioren en nieuwbouwplan de Twee Torens
 Continue bezetting en daardoor trekpleister
 Combinatie kinderopvang en sporten. BSO in groene ruimte
 Sporten en therapeutische begeleiding bij elkaar brengen (vergoeding levensstijl in 

basispakket etc.)
 Professionele stagebegeleiding kinderopvang, bewegen en specifieke doelgroepen
 Publiek private samenwerking om kosten te beperken en te delen

Stedenbouwkundige en planologische uitgangspunten
 Als uitgangspunt is gekozen voor optimalisatie van de klimaatopgave en het beekherstel.
 Uitgegaan is van de trendmatige (bevolkings)ontwikkelingen binnen Erp (Veghels Buiten, 

Boerdonk en Keldonk zijn cijfermatig niet betrokken als mogelijke toekomstige 
gebruikers).

 Vanuit de lagenbenaderingsgedachte, waarin water en bodem ordenende principes zijn, 
zijn kapitaalintensieve voorzieningen zoals gebouwen en in mindere mate ook sterk 
gedraineerde velden in het beekdal niet gewenst. Waterschap en gemeente zijn daarom 
in beginsel geen voorstander van bebouwing in een beekdal, tenzij er een grote 
maatschappelijke meerwaarde (bijv. leefbaarheid) is en de bebouwing stedenbouwkundig 
en planologisch inpasbaar is. Gekozen is voor consolidatie en verbetering van de 
leefbaarheid van Erp door een optimalisatie van het sportpark en zijn omgeving. De 
gedachte hierbij is dat een geoptimaliseerd sportpark met een multifunctioneel sport- en 
ontmoetingscentrum in de directe nabijheid van diverse voorzieningen (scholen, 
Simeonshof) daartoe zal bijdragen.

 Het plangebied is bewust groter gemaakt om ook ruimte voor water te zoeken. Een grote 
regionale waterberging is ter plaatse van de huidige sportvelden niet realistisch en is dan 
ook geen eis van het waterschap. Wel biedt dit project kansen om net buiten het huidige 
terrein gronden te verwerven waar wel een effectieve waterberging kan worden 
aangelegd. Opgemerkt wordt dat niet alle grond in het plangebied in eigendom is van het 
waterschap of de gemeente. 

Denkbare Scenario’s
In het rapport van Arcadis zijn enkele denkbare scenario’s alsmede een 0-scenario (voortzetten 
van de huidige situatie) uitgewerkt. Na afweging van alle belangen hebben de samenwerkende 
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partijen een voorkeur uitgesproken voor het scenario waarin voorzieningen en bebouwing worden 
geconcentreerd, een meanderende beek en een optimale ecologische verbindingszone worden 
aangelegd. Nadrukkelijk wordt vermeld dat dit scenario nog geoptimaliseerd moet worden. Die 
optimalisatie zit hem vooral in de zone langs de beek. De totale zone voor beek en natuur dient 
minimaal 60 meter breed te zijn om voldoende ruimte te hebben voor waterafvoer en ecologische 
verbindingszone. Een robuuste inrichting kan een positieve bijdrage aan waterberging leveren.

1.Voorkeur scenario. 
Het voorkeurscenario kenmerkt zich door:
- de compactheid van de (sport)functies rondom de MFA. 
- de ontmoetingsplek waar verschillende doelgroepen samen komen 
- de situering van de MFA in het midden van het groene parkachtige gebied, waardoor het meer 

opvalt in het landschap (en goed moet worden ingepast)
- de uitkijk vanuit de MFA op de sportvelden en het Aa-dal. 
- stedenbouwkundig belangrijke zichtlijnen op de kerk 
- de verbinding van de beek met de wijk door de beperkte verlegging in de richting van de 

Molenweg waardoor de oevers vrij worden gehouden van obstakels en gebouwen. 
- de bredere oevers van de beek waarbij natuurwaarden worden teruggebracht. Dit verhoogt de 

recreatieve waarden en de ruimtelijke kwaliteit in de buurt. 
- de nieuwe padenstructuur in het park die de veiligheid voor fietsers vergroot
- het autoluw maken van het park 
- de kansen voor een watermolenlandschap.

De totale kosten van het in een periode van 10 jaren uit voeren Omnipark worden geraamd op 
€19.637.866, waarvan  € 9.435.975 voor het nieuwe multifunctionele sport- en 
ontmoetingscentrum (MFA). In de eerste vijf jaar geeft het nieuwe MFA, inclusief de nieuwe 
kapitaallasten, een extra last van gemiddeld € 72.000,- per jaar . Opgemerkt wordt dat er op dit 
moment nog met geen enkele vorm van optimalisatie rekening is gehouden. In een nieuwe 
beheervorm kunnen exploitatiekosten mogelijk lager uitvallen en kunnen de inkomsten uit horeca, 
sponsering en contributie mogelijk hoger uitkomen dan nu op hoofdlijnen geraamd. 

2. Nul scenario (voortzetten huidige situatie)
Het 0-Scenario betekent in principe voortzetting van de huidige situatie. Alle partijen gaan op de 
huidige voet verder en optimalisatie in gebruiks- en beheervormen zijn daardoor beperkt mogelijk 
of komt niet verder tot stand. De voorzieningen kunnen los van elkaar wel (beperkt) 
toekomstbestendig worden gemaakt, maar dat wordt niet gezien als een integrale duurzame 
invulling van het gebied en de voorzieningen. 
Daarnaast:
- blijven robuuste oplossingen voor de water- en stedenbouwkundige opgave volledig onbenut
- bieden de ligging van de Aa en de ruimtebeperking door omliggende voorzieningen en velden 

geen klimaatbestendigheid voor de toekomst, waardoor er geen ecologische verbindingszone 
en beekherstel kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor kan niet voldaan worden aan de 
wateropgaven.

- ambities om het gebied veiliger en toegankelijker te maken blijven eveneens beperkt
- zichtbaarheid van spelende kinderen rondom de Aa en het oplossen van parkeerdruk in en 

rondom het plangebied kunnen niet tot nauwelijks worden opgelost. 

Geconcludeerd kan worden dat met het handhaven van de huidige situatie niet aan de gestelde 
uitgangspunten wordt voldaan. Op basis van de verstrekte exploitatiegegevens blijkt dat de 
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bestaande situatie geen duurzame voortzetting is. De toenemende beheer- en onderhoudskosten 
voor met name het ontmoetingscentrum zetten een gezonde exploitatie verder onder druk. 
Daarnaast vragen de veroudering van het sport- en ontmoetingscentrum en een aantal gebouwen 
van de voetbalvereniging een flinke investering waar geen synergievoordelen uit voort komen. 
Omdat bij het 0-scenario niet alle onderhoudsmaatregelen de levensduur met 40 jaar verlengen 
zijn hiervoor ook de vervangingswaarden opgenomen van de diverse accommodaties en 
voorzieningen, die zich pas na een periode van 10 jaar zullen voordoen. Het vervangingsjaar is 
per activiteit verschillend en is op dit moment niet exact op te geven.
Indien uitgegaan wordt van vervanging van Ter Aa binnen een termijn van 10 jaar worden de 
totale kosten van het 0-scenario geraamd op € 14.723.000, Onderstaand een beschrijving van de 
huidige situatie per onderdeel.

RKVV Erp
De kantine en kleedaccommodaties van RKVV Erp zijn het meest verouderd van de betrokken 
accommodaties op Omnipark De Brug. De urgentie ligt bij het vervangen van de kleedkamers. 
Vanuit de voetbalvereniging is aangegeven dat er in feite niet meer gewacht kan worden op de 
komst van een MFA als deze pas over een aantal jaren gerealiseerd gaat worden. In dat geval 
wordt een tussenoplossing billijkheidshalve noodzakelijk geacht.

KV de Korfrakkers
De Korfrakkers beschikt over een kantine, kleedkamers en twee velden, welke halfjaarlijks worden 
gebruikt. Het andere half jaar maakt de club gebruik van de sporthal van Ter Aa. De kantine en de 
kleedkamers zijn 17 jaar oud en verkeren in goede staat. Deze zijn in eigendom van de 
vereniging. De velden zijn in eigendom van de gemeente.

TV Hertog Jan
Het verenigingsgebouw is circa 16 jaar oud en verkeerd in een goede staat. De vereniging 
beschikt over 9 tennisbanen. De tennisvereniging en tennisvelden zijn volledig geprivatiseerd. De 
grootste onderhoudsposten op termijn, in 2026, zijn voorzien in het vervangen van een 6-tal 
tennisvelden. 
De vereniging spreekt de ambitie uit om in de toekomst 1 of 2 tennisbanen te vervangen door 
padel banen, zodat ook hiermee nieuwe doelgroepen kunnen worden betrokken bij de tennissport.

Ter Aa
Ter Aa beschikt over een BVO van 2.516 m2, welke in beginsel voldoet. Op dit moment leent de 
accommodatie zich voldoende voor de huidige activiteiten, hoewel ruimtegebruik door de huidige 
ruimtelijk inrichting niet optimaal is. Optimaal ruimtegebruik en het toepassen van veelvuldig 
(semi) multifunctionele ruimten is in huidige vorm maar beperkt mogelijk. 
Het gebouw is gedateerd, minimaal 45 en gedeeltelijk 65 jaar oud en volledig afgeschreven. Op 
grond van de gemeentelijke duurzame meerjaren onderhoudsplanning (DMOP 2018-2027) kan 
worden aangenomen dat het gebouw over het algemeen in een redelijke staat verkeert. 
Opgemerkt wordt wel dat voor de komende jaren verschillende (grote) onderhoudsactiviteiten en 
renovatiewerkzaamheden zijn te verwachten. De totaal verwachte noodzakelijke onderhouds- en 
renovatie uitgaven worden geraamd op iets minder dan € 1.500.000,- voor de komende 10 jaar. 
Uiteindelijk zal ook Ter Aa vervangen moeten worden. De kosten van een geoptimaliseerde 
vervanging worden geraamd op ruim € 5.000.000,-   (prijspeil 2019).

Kostendekking voorkeurscenario Omnipark
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Realisatie van het Omnipark brengt extra lasten voor de gemeentebegroting met zich mee, 
voornamelijk veroorzaakt door noodzakelijke vervanging van bestaande voorzieningen. Voor de 
extra lasten is nog geen kostendekking uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase, de 
planvormingsfase. Naast het vervangingsaandeel van de gemeente kan gedacht worden aan 
bijdragen van de verenigingen en het waterschap en is voor subsidieverwerving door Buro More 
een subsidiescan uitgevoerd.
Vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark heeft het waterschap aangegeven bij te willen 
dragen in de uitvoeringskosten en dat de hoogte van de bijdrage gebaseerd zal zijn op 
normkosten voor beekherstel en ecologische verbindingszones. Hierbij houdt het waterschap 
rekening met hogere kosten door de ligging in bebouwd gebied, de ingeschatte kansen voor 
waterbeleving en mogelijke waterberging. Het waterschap ziet financieel geen rol voor zich 
weggelegd in het multifunctionele gebouw.

Voorstel
Uitwerken ontwikkelpad omnipark
Overeenkomstig het plan van aanpak start de planvormingsfase na vaststelling van het 
Ontwikkelpad. In de planvormingsfase wordt het Ontwikkelpad nader uitgewerkt tot een 
voorontwerp waarna aan de gemeenteraad en participanten wordt voorgesteld om middelen voor 
een bestek gereed ontwerp en gefaseerde uitvoering beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen om het Ontwikkelpad voor Omnipark verder 
uit te laten werken in de planvormingsfase. De hiervoor te maken kosten worden geraamd op € 
150.000. Deze kosten zijn opgenomen in het projectplan voor de robuuste groen/blauwe 
structuren, dat in september aan de raad wordt voorgelegd. Dit omdat er een duidelijke relatie is 
met waterbedding

Exploitatiekosten
Zoals verwerkt in de uitwerking van het voorkeursscenario vergt realisering een grote financiële 
investering. Voorgesteld wordt om aan het besluit om in te stemmen met de uitwerking van het 
‘Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp’ het bindend uitgangspunt toe te voegen dat de 
exploitatiekosten van het totale nieuwe plan de huidige exploitatielasten van de gemeente moet 
benaderen. 

Kanttekeningen
Bij vergroting van het plangebied is niet alle beoogde grond eigendom van de gemeente. De 
gemeente moet deze grond dus gaan verwerven

Communicatie
In het proces wordt gebruik gemaakt van meerdere informatiekanalen, zowel intern als extern. 
Communicatie is een vast agendapunt van de projectgroep. Alle belanghebbenden zijn en worden 
via presentaties en nieuwsberichten geïnformeerd. 

Participatie
Het ontwikkelpad voor Omnipark de Brug is een co-productie van het maatschappelijk veld in Erp, 
waterschap Aa en Maas en de gemeente Meierijstad, waarbij gebruik is gemaakt van externe 
procesbegeleiding van P2 en inhoudelijke ondersteuning door Arcadis. De co-producenten 
hebben de intentie om het ontwikkelpad gezamenlijk verder uit te werken.
Stuurgroep Omnipark De Brug is zowel in de initiatieffase als de verkenningsfase ondersteund 
door Rabobank.
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Duurzaamheid
In het collegewerkprogramma 2017-2022 ‘Mijlpalen van Meierijstad’, is duurzaamheid een van de 
centrale thema’s voor alle beleidsterreinen.
Voor Omnipark de Brug wordt gestreefd naar een energieneutraal gebouw of een klimaatneutraal 
gebouw. Ook op parkniveau kan ook op het gebied van duurzaamheid veel gedaan worden. Bijv. 
door gebruik van duurzame biobased materialen of hergebruik van materialen, gesloten 
kringlopen/circulaire economie, duurzaam en natuurvriendelijk beheer en onderhoud en de 
energie die nodig is kan opgewekt worden in het park zelf. De beek in het park kan ook kansen 
bieden voor innovaties, door bijvoorbeeld een pilot op te zetten waarbij energie wordt opgewekt uit 
het stromende water of de temperatuur van het water, ter hoogte van de huidige stuw.

Financiële toelichting
De kosten van de nadere uitwerking worden geraamd op € 150.000. De dekking van deze kosten 
is meegenomen in het projectplan voor de robuuste groen/blauwe structuren (raad 26 september 
2019) omdat er een duidelijke relatie is met waterbedding. Het waterschap is wederom bereid een 
bijdrage in de kosten te leveren.

Planning
De planvormingsfase zal 1½ - 2 jaar in beslag nemen.

Rechtsbescherming
Niet van toepassing

Monitoring en evaluatie
Monitoring en evaluatie geschiedt gedurende het proces door de projectgroep.

Bijlagen
Rapport Arcadis ‘Ontwikkelpad Omnipark Erp’

Onderliggende documenten
-

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2019

Gelet op artikel 108 Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:
- In te stemmen met de uitwerking van het ‘Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp’.
- Hierbij als bindend uitgangspunt stellen dat de exploitatiekosten van het totale nieuwe plan de 
huidige exploitatielasten van de gemeente moeten benaderen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 oktober 2019

De raad voornoemd,
De griffier,

A.F.J. Franken

De voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij


