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Samenvatting
Eind juli bent u geïnformeerd over de voortgang van de Toekomstvisie
Sportparken. In deze raadsinformatiebrief schetsen wij u de laatste stand van
zaken over de voortgang op de planvorming voor verplaatsing van vier
sportverenigingen, te weten vv Dubbeldam, Movado, OMC en TTV Dordrecht
(fase 1). Aanvullend informeren we u over enkele ontwikkelingen die aan de
sportparken en de toekomstvisie gerelateerd zijn:
actualiteit kunstgras;
actualiteit accommodatie sc Amstelwijck;
toekomstplannen verenigingshal Oranje Wit;
veldwensen hockeyvereniging DMHC en voetbalvereniging Emma;
samenwerkingspilot KNVB (voetbal), KNHB (hockey) en KNLTB (tennis) in
Dordrecht.
Waar het voor de zomer nog vier individuele trajecten leken zijn er de afgelopen
maanden enkele unieke doorbraken geweest die hebben geleid tot serieuze allianties
tussen verschillende verenigingen. Zo zijn vv Dubbeldam, Movado en TTV Dordrecht
een gezamenlijk traject gestart om een nieuw gedeeld complex te realiseren op
sportpark Schenkeldijk. OMC is in samenwerking met FC Dordrecht een plan aan het
ontwikkelen om op sportpark Krommedijk, in een scenario voor 'vernieuwbouw van
het huidige stadion, een accommodatie te realiseren. Met deze raadsinformatiebrief
gaan wij eveneens in op een eerdere toezegging (161025/T2) inzake een definitief
plan voor de eventuele verhuizing voetbalclub OMC. In aansluiting daarop hebben we
besloten via een begrotingswijziging het mogelijk te maken het toegezegde
kunstgrasveld voor OMC versneld te kunnen aanleggen op de nieuwe locatie.

Inleiding
Op 6 juli 2015 heeft u de "Toekomstvisie sportparken" vastgesteld. Met de visie wordt
ingezet op een toekomstbestendige sportinfrastructuur gericht op samenwerking en
efficiënt/optimaal gebruik van faciliteiten, velden en financiële middelen. In dit kader
past de sluiting van en aanpassingen aan sportparken alsmede de verplaatsing van
verenigingen naar andere sportparken. Deze bewegingen vormen (eerste) stappen in
het verstevigen van de sport en het verbreden van de toegankelijkheid van
sportparken voor meer Dordtenaren. Tegelijkertijd spelen de bewegingen ruimte vrij
voor andere doeleinden. Dit vraagt een investering aan de voorkant.

De "Toekomstvisie sportparken" verenigt de ambitie (toekomstbestendige
sportinfrastructuur) met de opgaven ("balans investeren - bezuinigen" en "balans
gemeentelijke verantwoordelijkheid & eigen verantwoordelijkheid (in euro's en
taken)". De inzet van de visie is:
- Het inspelen op veranderingen in sport en samenleving.
- Samenwerking en multifunctionaliteit centraal en als voorwaarden voor beweging.
- Sportparken meer openbaar, openbare ruimte sportiever.
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- Aanpakken ruimteoverschot op sportparken, toewerken naar optimaal

ruimtegebruik.

De visie jaagt een grote beweging aan die jaren in beslag kan nemen en waarbij
lasten voor de baten uitgaan. Dit in de stellige overtuiging dat het tijdig bouwen aan
een toekomstbestendige sportinfrastructuur de gemeente en vooral ook de
samenleving niet alleen geld bespaart maar ook oplevert. Daarnaast levert
vrijgekomen ruimte, misschien niet per direct maar uiteindelijk altijd op de langere
termijn kansen en ook geld op voor de gemeente of anderen met een belang bij die
ruimte.

Doelstelling
Toespitsend op de planvorming van de vier genoemde verenigingen is de doelstelling
de verplaatsingen zo snel als mogelijk, binnen budget en in lijn met de Toekomstvisie
te realiseren (fase 1). We streven naar het starten met bouw en verplaatsing in
2017.

Stand van zaken
Het verplaatsen van één vereniging vraagt al de nodige tijd en zorgvuldigheid in het
proces, qua locatie en accommodatie, qua samenwerkingsmogelijkheden en ook in de
richting van de betrokken leden. Nu er serieuze allianties zijn ontstaan tussen
verenigingen hebben deze logischerwijs enige tijd nodig om samenwerking vorm te
geven en uit te werken waarna goede en passende ontwerpen en kostenramingen
kunnen worden opgesteld. Zodra er voorstellen liggen waar overeenstemming over is
bereikt zullen deze ter besluitvorming worden voorgelegd.
Sportpark Schenkeldijk (VV Dubbeldam, Movado, TTV)
v.v. Dubbeldam, s.c. Movado en T.T.V. Dordrecht hebben elkaar gevonden en een
alliantie gevormd om op Sportpark Schenkeldijk een gezamenlijke accommodatie te
realiseren, dit onder de projectnaam "De Paraplu" en met de slogan "Eenheid Uit
Diversiteit". In lijn met de toekomstvisie Sportparken, zal deze samenwerking meer
gaan behelzen dan simpelweg drie verenigingen onder één dak. Synergie in het
gebruik van ruimten en ook functies en mogelijk sportaanbod worden verkend en
uitgewerkt. Aanvullend wordt er ook nog gesproken met enkele andere verenigingen
(o.a. een korfbalvereniging) over mogelijke deelname.

Inmiddels is het Programma van Eisen afgerond en is begin november gestart met
het vervaardigen van het Voorontwerp door de reeds gecontracteerde architect en
adviseurs. Tussen de gemeente en de alliantie zijn afspraken gemaakt over de
vergoeding van de bijbehorende voorbereidingskosten. Het Voorontwerp is naar
verwachting eind februari 2017 gereed. Tussentijds hebben de alliantie en de
gemeente regelmatig overleg om de voortgangsresultaten te bespreken teneinde
uiterlijk medio januari tot overeenstemming te komen over de financiële kaders
waaraan het Voorontwerp dient te voldoen. Zodra deze overeenstemming is bereikt
wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Sportpark Krommedijk (OMC, FC Dordrecht)
Ruim voor de zomer heeft OMC aangegeven een voorkeur te hebben voor een
verplaatsing naar sportpark Krommedijk. In de daar op volgende periode is er
gezocht naar partners om samen mee te werken. Daarbij is met alle
sportparkbewoners op de Krommedijk verkennend gesproken, zo ook met
FC Dordrecht. Onduidelijkheid over de ambities van FC Dordrecht in relatie tot hun
toekomstige accommodatie/locatie stond meer serieuze planvorming op dat moment
nog in de weg. Er was in de kern wel bereidheid tot samenwerking maar de FC wilde
nog geen opties uitsluiten. Inmiddels is FC Dordrecht serieus in het uitwerken van
een scenario gericht op 'vernieuwbouw van het huidige stadion op de huidige locatie.
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FC Dordrecht heeft daarbij aangegeven mogelijkheden te zien voor het onderbrengen
van OMC in een strip (met meer maatschappelijke functies) van de lange zijde van
het stadion. OMC en FC Dordrecht hebben de intentie naar elkaar uitgesproken op
korte termijn de uitwerking van dit scenario en bijbehorende samenwerking
gezamenlijk op te pakken. De mogelijkheid dat OMC meer centraal op het sportpark
een onderkomen zou kunnen realiseren schept ook meer kansen op samenwerking
met de overige parkbewoners. Alleen al door het kunstgrasveld voor OMC zo aan te
leggen dat de andere voetbalclubs (RCD en DFC) er mogelijk ook gebruik van kunnen
maken voor trainingsactiviteiten. Daarnaast zal FC Dordrecht haar plannen voor
'vernieuwbouw ook met alle parkbewoners bespreken om te bezien wel
samenwerkingsmogelijkheden dit nog meer kan opleveren.
Omdat ontwikkeling wel enige tijd zal vergen heeft OMC aangegeven dat zij bereid
zijn om in een overbruggingsperiode bijvoorbeeld al wel te trainen op de
Krommedijk. Daarvoor is het wel nodig dat het kunstgrasveld (was eerder geraamd
voor 2018/2019) vervroegd wordt aangelegd zodat er op de Krommedijk voldoende
capaciteit is. Zodra de best passende locatie is bepaald op het park, kan daarna zo
snel mogelijk met aanleg worden gestart.
Met deze update over de voortgang rond de verhuizing van OMC achtten wij
toezegging 161025/T2 als afgedaan. Zodra er een definitief bouw -/verhuisplan is
zullen wij dit voorleggen.

Kunstgras OMC versneld op nieuwe locatie
In december 2014 heeft besluitvorming plaatsgevonden over een
vaststellingsovereenkomst tussen omwonenden van en verenigingen op sportpark
Corridor, deze overeenkomst is overigens niet door OMC ondertekend. Deze
overeenkomst bevat afspraken voor het beperken van de (geluids-) overlast op dit
sportpark totdat het kunstgrasveld zou worden verplaatst (2019). Hierbij werden
eveneens middelen beschikbaar gesteld, waaronder voor extra onderhoud voor de
grasvelden en de aanleg van een geluidswal. Ook moe(s)t de resterende boekwaarde
van het kunstgrasveld per 2019 worden afgeboekt.
Met het naar voren halen van de verplaatsing van het kunstgrasveld komt een deel
van de gereserveerde middelen (voor het extra onderhoud en de aanleg van een
geluidswal) beschikbaar. Deze middelen kunnen worden aangewend voor het
afboeken van de hogere restwaarde van het kunstgrasveld op Corridor per
medio 2017 (in plaats van 2019).
Het krediet wordt naar voren gehaald en aangewend voor een nieuw kunstgrasveld
op de locatie Krommedijk. De bedoeling is eenzelfde kunstgrasveld neer te leggen als
het bestaande kunstgrasveld bij OMC (we houden hierbij rekening met de actuele
ontwikkelingen rondom kunstgras), hierdoor kan een deel van de materialen worden
hergebruikt.
Naast een wijziging van de begroting, welke wij via de i e verzamelwijziging 2017 via
de raad zullen formaliseren, moet eveneens een deelkrediet aangevraagd worden
voor het bouwrijp opleveren van de huidige locatie van het kunstgrasveld op
Corridor, als onderdeel uit de sportparkenvisie. Het aanvragen van dit deelkrediet zal
onderdeel uitmaken van een verzameling kredietaanvragen (naar verwachting in het
l e kwartaal van 2017) in verband met de verplaatsing van de 4 verenigingen.

Overige ontwikkelingen Sportparken
Deze brief gaat over de uitwerking van de eerste fase van de Toekomstvisie
Sportparken. Ondertussen zijn er vanzelfsprekend ook andere ontwikkelingen gaande
op de sportparken. Deze worden soms ingegeven door de visie maar zijn soms ook
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autonoom. In meer of in mindere mate raken ze fase 1 of kunnen ze een voorbode
zijn van een volgende fase. Wij hechten er daarom aan deze ontwikkelingen kort aan

Actualiteit kunstgras
De Dordtse voetbalkunstgrasvelden bevatten rubbergranulaat. Dit materiaal is
ingestrooid (zgn. infill) om de gewenste bespelingseigenschappen van de velden te
waarborgen. Het materiaal is overal in Nederland gebruikt, voldoet aan de
geldende eisen maar er is momenteel veel te doen om de mogelijke
gezondheidsrisico's die het granulaat met zich meebrengt. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) acht de velden nog altijd veilig en komt in de
loop van december met de uitkomsten van aanvullend onderzoek. Via de
betrokken instanties is Dordrecht aangehaakt op dit onderzoek en zijn er ook
Dordtse velden bemonsterd. Ook de branche zelf heeft Dordtse velden onderzocht.
Ook van deze uitkomsten zijn we nog in afwachting.
Het is mogelijk dat velden die in de toekomst worden aangelegd worden voorzien
van een andere infill. Wat het betekent voor de huidige velden is inzet van het
onderzoek. Bij een eventueel noodzakelijk aanpassing zijn de (financiële) gevolgen
volgens een eerste inschatting fors. Onderzoek per veld moet indien nodig de
precieze consequenties in kaart brengen. Gelet op de verhuisbewegingen
voortvloeiende uit de visie worden de ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet
gevolgd.
Actualiteit accommodatie sc Amstelwijck
sc Amstelwijck heeft dit voorjaar de voetbaltak van de vereniging opgeheven. De
leden die tennis en jeu de boules beoefenen zijn er te beperkt in omvang en ook
niet voldoende tijd aanwezig om het beheer en de exploitatie van het grote
clubgebouw te dragen. Er zijn gesprekken gaande met een andere gebruiker voor
het gebouw. Het bestuur van de club is hiervan op de hoogte en steunt deze
beweging. Onderling overleg zal moeten leiden tot overdrachtsafspraken. De
sportieve bestemming wordt gerespecteerd en mogelijke toekomstige
ontwikkelingen op en rond het sportpark zullen worden vertaald naar een reële
looptijd van de contracten.
Sportpark Amstelwijck is in de visie al getypeerd als een park met de nodige
vraagtekens richting de toekomst. Deze zijn met de opheffing van de voetbaltak
vergroot.

Toekomstplannen verenigingshal Oranje Wit
U heeft eerder dit jaar kennis genomen van de plannen op sportpark Stadspolders
inzake de verenigingshal van de korfbalvereniging Oranje Wit. Deze hal kent
financiële zorgen en er is gemeentelijke steun gevraagd voor een grote aanpassing
in samenwerking met de voetbalvereniging Oranje Wit en het Insula College. Het
college heeft gevraagd om meer informatie over de plannen en heeft kaders
gesteld. Nadere besluitvorming volgt na het vervolgonderzoek door de vereniging
en staat los van fase 1 van de visie.

Veldwensen hockeyvereniging DMHC en voetbalvereniging Emma
De hockeyers willen een ander type kunstgrasveld dan voorzien in het meerjaren
onderhoudsplan van de gemeente en de voetballers willen aanspraak maken op
een kunstgrasveld nu er sprake is van groei. De wethouder Sport en het
Sportbedrijf hebben beide aanvragen in behandeling en zijn in gesprek met de
betrokkenen.

Samenwerkingspilot KNVB (voetbal), KNHB (hockey) en KNLTB (tennis) in
Dordrecht
De drie genoemde grote sportbonden willen een samenwerkingspilot starten op
sportpark Schenkeldijk. De pilot zal gericht zijn op vernieuwd sportaanbod. Het
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Sportbedrijf heeft hierover op directieniveau afspraken gemaakt met de bonden.
Begin 2017 sluiten ook de verenigingen aan bij de gesprekken.

Kosten en dekking
In de begroting 2017 heeft u een budget van C 5,5 miljoen gereserveerd voor de
benodigde investeringen en kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van fase 1
van de Toekomstvisie Sportparken met beoogde verplaatsingen van verenigingen,
aanpassingen op de (sport) infrastructuur en realisatie van nieuwe samenwerkingen.
De hoogte van het gereserveerde budget is gebaseerd op o.a. een voorlopige
waardering van de huidige accommodaties en eventuele schadeloosstellingen en het
bouwrijp opleveren van de locaties (waaronder ook sloopwerkzaamheden) totaal circa
C 3,2 miljoen. Dit is aangevuld met een raming van de kosten voor de aanpassingen
aan infrastructuur en sportvelden (inclusief plankosten). In het onderhandelingsproces met de verenigingen streven we naar een optimale inzet van middelen om ook
extra initiatieven van samenwerkingsverbanden binnen de visie te kunnen faciliteren.

Duurzaamheid
In de Toekomstvisie Sportparken en daarmee ook de beoogde beweging van
benoemde verenigingen is aandacht voor duurzaamheid (in brede zin). Niet alleen
door het nastreven van efficiënter ruimtegebruik op sportparken, ook door
samenwerking van verenigingen bij het gebruik van accommodaties, voorzieningen
en diensten en in de bouw/verbouw van accommodaties.
Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Alle inzet is er nu op gericht om samen met betreffende verenigingen zo snel als
mogelijk hun conceptplannen, met bijbehorende kredietaanvragen, aan u voor te
leggen. Dit betekent nog steeds, onder voorbehoud van positieve besluitvorming, de
eerste werkelijk zichtbare bouw -/verhuisbewegingen in 2017 kunnen worden ingezet.
Zoals we eerder hebben aangegeven is het ons streven om zoveel mogelijk in 2017
(mede vanwege de verwachte wetswijziging per 01-01-2018 waarna de BTW voor de
sport kostenverhogend werkt. De ingangsdatum is afhankelijk van een spoedige
kabinetsformatie en kan ook een jaar later zijn) maar uiterlijk eind 2018 alle huidige
trajecten volledig te hebben afgrond.
Bijlagen
Niet van toepassing.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en ethouders
de secretaris
de bu emeester

M.M. van der Kraan
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