SPORTPARK KROMMEDIJK
De Gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op dinsdag 28 januari 2020:
Kennisgenomen hebbende van de raadsinformatiebrief over de Uitkomst Haalbaarheidsonderzoek naar de
Revitalisering Sportpark Krommedijk inclusief Stadionontwikkeling FC Dordrecht:
Overwegende dat:

•

•
•
•

De RIB duidelijk maakt dat onderzoek naar commercieel of maatschappelijke financiering niet tot
een haalbaar plan hebben geleid voor de revitalisering Sportpark Krommedijk en een
stadionontwikkeling FC Dordrecht;
Een financiële bijdrage noch garantstelling aan de BVO gewenst is;
De revitalisering van Sportpark Krommedijk wel nodig is voor de breedtesport in directe
samenhang met de herziening van de Toekomstvisie Sportparken (zoals in de RIB gesteld);
Er mogelijkheden lijken te zijn in maatschappelijk financieren ten behoeve van de breedtesport,
waarbij de BVO haar voorzieningen voor eigen rekening en risico financiert;

Van mening zijnde dat:

•
•
•

Het college de opdracht heeft om de revitalisering Krommedijk voor de breedtesport vorm te geven
en verder te brengen in overleg met belanghebbenden;
Dit uiteraard de diverse verenigingen zijn, maar ook FC Dordrecht belanghebbende is, waarbij de
bal voor de faciliteiten voor FC Dordrecht niet bij de gemeente ligt;
Beide uitgangspunten elkaar niet hoeven uit te sluiten;

Verzoekt het college:

•

•

•
•
•
•

Bij het streven naar breder gebruik en (her)inrichting van de vier, grote bestaande sportparken, in
samen- hang met de herziening van de Toekomstvisie Sportparken, de revitalisering Sportpark
Krommedijk ter hand te nemen gericht op de breedtesport;
Te onderzoeken welke maatschappelijke partners/ organisaties kunnen bijdragen aan
huurinkomsten ten gunste van het terugdringen van het structurele tekort van de nieuwe
voorziening van de breedtesport;
Hierbij de kosten en risico’s voor de gemeente te minimaliseren door bijvoorbeeld ook te kijken
naar maatschappelijke financiering voor het Sportpark Krommedijk,
FC Dordrecht BVO de gelegenheid te bieden om op eigen kosten en risico, eventueel gefaseerd, aan
te haken, zodanig dat BVO-voorzieningen zonder gemeentegarantie privaat worden gefinancierd
Controleerbaar onderscheid in stand blijft tussen de breedtesport (gemeente) en de BVO (FC
Dordrecht);
Uiterlijk in mei 2020 aan de raad te rapporteren over de financiële mogelijkheden, om te bereiken:

