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Op 12 november 2019 heeft het college kennisgenomen van de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek. In het haalbaarheidsonderzoek is, conform de uitgangspunten
uit de Toekomstvisie Sportparken, een breder concept voor de totale ontwikkeling van
Sportpark Krommedijk als toekomstbestendig stadspark onderzocht. Hierbij is de Betaald
Voetbal Organisatie (BVO) een onderdeel van het onderzoek, naast de
breedtesportverenigingen en maatschappelijke partijen. Op basis van de uitkomsten van
het haalbaarheidsonderzoek heeft het college geconcludeerd dat de revitalisering van het
sportpark inclusief stadion, vooralsnog niet te realiseren is. In het coalitieakkoord is
hierover opgenomen "dat we geen financiële bijdrage of gemeentegarantie voor een
nieuw stadion geven" (Coalitieakkoord 2018-2022 p. 43). Het college wenst dit
uitgangspunt te handhaven. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een RIB (RIS
2504649). Op 28 januari 2020 is de motie Sportpark Krommedijk aangenomen. Op 18
februari 2020 is met het college van B&W het vervolgtraject bepaald om te komen tot
beantwoording van de motie. Afgesproken is dat het uitgangspunt voor beantwoording
van de motie het haalbaarheidsonderzoek is. Er worden géén nieuwe elementen
ingebracht, waardoor er sprake kan zijn van een (sterk) gewijzigd plan. De gemeenteraad
heeft een motie opgesteld die leunt op de samenwerkingsbereidheid en de financiële
mogelijkheden van verschillende partijen: de maatschappelijke partijen, de breedtesport
verenigingen, en de BVO. Commitment van deze partijen is noodzakelijk voor een
eventueel vervolgtraject. De gemeente kan en wil deze partijen niet dwingen tot
samenwerking of financiering. De bal ligt bij hen, waarbij de gemeente faciliteert door het
ophalen en bijeenbrengen van informatie. De beantwoording van de motie is gebaseerd
op de gesprekken die zijn gevoerd met de betrokken partijen.
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Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00

Besluit

In vergadering
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De ingediende motie (M6) is
aangenomen (voor: 24 stemmen, tegen: 13 stemmen). De fracties Gewoon Dordt,
GroenLinks en VSP leggen een stemverklaring af.

Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 september 2020 20:00
De commissie begint met één inspreker: Hans de Zeeuw, algemeen directeur FC
Dordrecht. De commissie gaat vervolgens in debat en onderschrijft het belang van het
toewerken naar een constructieve samenwerking op Sportpark Krommedijk. Bij de
fracties leeft breed de vraag "hoe nu verder", aangezien in het verleden verschillende
mogelijkheden en opties tevergeefs zijn verkend. De fracties dragen tijdens hun
woordvoering verschillende (nieuwe) mogelijkheden aan, zoals het combineren van het
ontwikkelen van Sportpark Krommedijk met het tekort aan woningen. Maar ook het
verkennen van de beweegruimte bij de Provincie, met de vraag of er mogelijkheid is tot
het verbreden van beleidskaders omtrent bestemmingsplannen en het integreren van
commerciële doeleinden op sportparken, zoals detailhandel.
Wethouder Stam geeft aan open te staan voor de voorstellen en ook bereid te zijn met de
Provincie in gesprek te gaan. Hij vraagt hierbij om een concrete opdracht vanuit de raad
om te voorkomen dat er een tijdrovend onderzoek uitgezet moet worden.
De VVD kondigt aan een motie te willen indienen bij deze RIB, waarin wordt gefocust op
de mogelijkheid om stadionbouw te combineren met het ontwikkelen van woningen, maar
ook aandacht wordt besteed aan de optie voor het integreren van commerciële
doeleinden op het Sportpark Krommedijk. De commissie besluit daartoe dat de RIB als
bespreekstuk wordt geagendeerd voor de gemeenteraad van 22 september aanstaande.
Er wordt dan gesproken over voorgenoemde motie, met de standaard spreektijd van 2
minuten.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 juni 2020 20:00
De commissie agendeert de brief voor bespreking (brede steun) met als politieke vraag:
hoe zorgen we ervoor dat de breedtesport en de bvo op sportpark Krommedijk
constructief gaan samenwerken, zodat ook in de toekomt iedereen een plek heeft?
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Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
M6 Motie Niet geschoten is altijd mis
Algemeen
RHE de Boer (Beter Voor Dordt) - InitiatiefCA van Verk (Partij van de Arbeid) InitiatiefDTJ van Leeuwen (PVV) - InitiatiefRRC den Heijer (Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie) - Initiatief
Aangenomen, 22-09-2020

