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1 Aanleiding/achtergrond 
 
In Linschoten speelt al meerdere jaren het vraagstuk rondom de toekomst van de sporthal en het 
zalencentrum De Vaart die aan elkaar gekoppeld zijn in één gebouw. Het gedeelte van het 
zalencentrum huisvestte verschillende functies, maar momenteel wordt het pand beperkt gebruikt, 
mede door de onzekere toekomst en de slechte staat waarin het pand verkeert. De sporthal is toe 
aan renovatie; de ‘schil’ van de hal, de installaties en de kleedkamers. Daarnaast is het wenselijk om 
naastgelegen plein op te knappen. 
De gemeente heeft (nog) geen budget gereserveerd voor de herontwikkeling van het zalencentrum 
of voor de renovatie van de sporthal. Maar de gemeente wil wel graag aan verschillende functies de 
ruimte bieden. 
Er is een overaanbod van zaalruimte in Linschoten en in de Brede Vaart is ruimte voor activiteiten, de 
sporthal kan multifunctioneel gebruikt worden en er is een wens voor meer woningen in Linschoten 
op deze locatie. Samengevat gaat het om het zoeken naar de juiste balans tussen passende 
voorzieningen voor Linschoten en betaalbaarheid voor de gemeente.  
  
Linschoten telt 3500 inwoners, waarvan een groot deel sterk betrokken is bij het dorp en zich inzet 
voor allerlei activiteiten. In het verleden was er een gymzaal die eind jaren ‘80 is ‘doorontwikkeld’ tot 
een zalencentrum en waarnaast een sporthal is gerealiseerd. Inmiddels kent het complex een 
onderhoudsachterstand en relatief hoge exploitatielasten. Het is overigens bijzonder te noemen dat 
een kleine kern over een dergelijke, grootschalige voorziening beschikt. Juist in kleine(re) kernen is 
de tendens dat het voorzieningenniveau terugloopt.  
 
Door de betrokkenheid van de Linschotenaren en het verenigingsleven is er behoefte aan goede 
voorzieningen voor de gemeenschap. Er zijn in het verleden dan ook concrete ideeën voorgelegd 
over de mogelijkheden die er voor Linschoten worden voorzien. Dit tekent de betrokkenheid en 
bevlogenheid van de inwoners.  
 
Een belangrijk gegeven is dat er is sprake is van autonome kosten voor in ieder geval de renovatie 
van de sporthal en verbetering van het plein.  Daar tegenover staat een relatief geringe potentiële 
(grond)opbrengst. Kortom: in alle scenario’s moet er geld bij. 
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2 Programma van Eisen 
 
Na verschillende gesprekken met betrokkenen, meerdere bijeenkomsten en plannen in de afgelopen 
jaren, heeft de gemeenteraad in september 2016 besloten om een programma van eisen (PVE) vast 
te stellen. Hierin staat opgenomen wat de opgave is (o.m.): 
- Sport; renovatie sporthal en kleedkamers 
- Opslagruimte van sporthal vergroten 
- Zaalfunctie; 10-12 keer per jaar grote bijeenkomsten 
- Dorpshuisfunctie 
- Sportkantinefunctie; na het sporten gezamenlijk iets drinken 
- Woningen/appartementen; voorzien in woningbouwvraag 
- Opknappen plein  
Hierbij is er nog geen helderheid ten aanzien van de beschikbare budgetten, maar zal een uitvraag 
aan de markt worden gedaan. Het idee is dat marktpartijen met plannen kunnen komen voor de 
herontwikkeling van de gehele locatie, waar de gemeente vervolgens over kan beslissen. 
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3 Aanpak 
 
Adviesbureau 
Om hier gevolg aan te geven is een extern bureau, BEECKK Ruimtemakers, aan de slag gegaan met dit 
vraagstuk. Op basis van meerdere gesprekken, analyse van informatie en afstemming met financieel 
adviseurs is door het bureau een aanpak opgesteld. Hierbij is gezocht naar een passende balans 
tussen financiële mogelijkheden, wensen van betrokkenen en mogelijkheden voor creativiteit vanuit 
de markt voor verhoging van de kwaliteit en beperking van de kosten/vergroting van de 
opbrengsten. De kern van deze aanpak is om de locatie ontwikkeling te versterken door een ‘stap-
voor-stap’ aanpak.  
 
Duidelijkheid zorgt voor betere inschrijvingen 
Voor marktpartijen is het wenselijk om helderheid en zekerheid te hebben over kaders en 
uitgangspunten van de gemeente. Het PVE liet enerzijds ruimte voor creativiteit, maar anderzijds 
creëerde het PVE ook onduidelijkheid en (financiële) onzekerheid. Hoewel er creatieve ideeën 
zouden kunnen komen, is de kans op een kwalitatieve en gewenste inschrijving gering. En wanneer 
er interessante plannen komen, is het nog niet zeker dat de gemeente hier budget voor wil of kán 
vrijmaken.  
Een marktpartij heeft die duidelijkheid over de financiële mogelijkheden nodig. Wanneer die 
duidelijkheid er niet is, zal een marktpartij hier aannames over doen of bijdragen vanuit de gemeente 
stellen als randvoorwaarde van hun plan.  
 
Daarom is het voorstel om helderheid te creëren over wat er sowieso gaat gebeuren en waar 
marktpartijen rekening mee kunnen houden of meerwaarde zouden kunnen bieden. Daarbij hoort de 
vraag: welke kosten komen sowieso voor rekening van de gemeente en waar zijn innovatieve ideeën 
en creativiteit van de markt gewenst? 
 
In de volgende hoofdstukken is dit verder uitgewerkt. 
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4 Concreet 
 

We maken onderscheid tussen het renoveren van de sporthal en de andere onderdelen en knippen 
dit op in twee fases. Fase 1 komt voor rekening van de gemeente en gaat over de renovatie van de 
sporthal, zaalfunctie in sporthal, sportkantine, dorpshuisfunctie in de Brede Vaart. In fase 2 komt de 
locatie van het zalencentrum vrij voor herontwikkeling naar woningen. Voor nu is het wenselijk om 
duidelijk aan te geven, zover als nu mogelijk, welke elementen die voor rekening van de gemeente 
komen op welke manier zijn voorzien. 
 
1. Renovatie sporthal 
De sporthal is dringend toe aan renovatie; de kleedkamers ruiken onfris, tegelwerk is in slechte staat, 
asbest is aanwezig en met name dient de verwarmingsinstallatie dringend vervangen te worden. 
Hierbij moet er een demarcatie (scheiding) worden aangebracht tussen de sporthal en het 
zalencentrum. Deze twee gebouwen zijn nu aan elkaar verbonden en daar moet een knip gemaakt 
worden. Voor de renovatie moet de Cv-installatie vervangen worden evenals de elektrische 
installatie. Verder moet er gedacht worden aan het verwijderen van asbest, aanbrengen van extra 
nooduitgang, isoleren van het dak, zo mogelijk plaatsen van zonnepanelen en algemene 
herstelwerkzaamheden. Door het maken van de knip, lijkt het logisch de indeling van de 
kleedkamers/douches te wijzigen, zodat de ruimte optimaal benut kan worden. Dit vraagt 
uitwerking. De begroting is gebaseerd op een vierkante meter prijs. Om de spullen van de 
verenigingen en de spullen voor het multifunctionele gebruik (zie zaalfunctie) goed op te kunnen 
bergen, dient er aan de ‘achterkant’ (oostzijde) van de sporthal opslagruimte toegevoegd/uitgebreid 
te worden. 
  
2. Zaalfunctie Linschoten: multifunctioneel maken sporthal 
Uit een eerdere inventarisatie blijkt dat de Linschotense gemeenschap graag een zaalvoorziening 
voor bijeenkomsten van 200-300 personen heeft waar zij 10 tot 12 maal per jaar een evenement kan 
organiseren. De sporthal maken we hiervoor geschikt/multifunctioneel. Dat wil zeggen dat we de 
mogelijkheid creëren om de sporthal 10-12 maal per jaar te benutten voor grote voorstellingen of 
bijeenkomsten. Hiervoor dienen akoestische maatregelen genomen te worden, maar denk ook aan 
het creëren van de mogelijkheid om trossen voor geluid, licht en gordijnen te creëren. 
Luchtbehandeling zal verbeterd moeten worden, net zoals vloerbeschermende maatregelen o.i.d. 
Een goede ontvangstruimte en extra opslagruimte (oostzijde) horen hier bij. 
 
3. Sportkantine 
Een ruimte wordt gerealiseerd. Deze ruimte is beperkt van omvang maar voldoende groot om na het 
sporten met een team een drankje te drinken. Hoe het beheer geregeld wordt is nader uit te werken, 
maar in ieder geval moet het zelfbeheer/-gebruik mogelijk zijn. Vanuit deze ruimte kan dan ook 
worden voorzien in eventuele faciliteiten die bij de grotere bijeenkomsten gebruikt worden. 
 
4. Dorpshuisfunctie in de Brede Vaart 
De ambitie van de gemeente en de wens van inwoners van Linschoten is om een goed en volwaardig 
dorpshuis te realiseren. Dit is essentieel voor de sociale cohesie in het dorp. Een plaats voor jong en 
oud, een plek van Linschotenaren, een plek van verbinding en ontmoeting. 
Afhankelijk waar marktpartijen mee komen bij de uitvraag, is het een optie om de dorpshuisfunctie 
in de Brede Vaart mogelijk te maken. Enkele gebruikers geven aan dat deze ruimtes niet ideaal zijn 
voor het beoogd gebruik. Hoewel dit deels ligt aan de hoogte van de ruimte, zullen ook enkele 
aspecten oplosbaar zijn door aanpassingen. Hiervoor werken we met een stelpost. Hiermee zou de 
Brede Vaart geschikt gemaakt kunnen worden. Indien een marktpartij mogelijkheden ziet om naast 
woningbouw ook een dorpshuisfunctie te realiseren, kan dit budget hiervoor (mogelijk) ingezet 
worden. Overigens neemt de bezettingsgraad van De Brede Vaart in dat geval af.
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Hoe ziet dat er dan uit? 
Hieronder is schematisch weergegeven op welke manier de aanpak in fasen eruit zou moeten zien. 
Overigens dient hierbij expliciet te worden benoemd dat de fase niet volgtijdelijk maar juist zoveel 
als mogelijk parallel moeten worden opgepakt. 
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5 Verbeeldingen 
 
Hieronder zijn voor enkele onderdelen foto’s opgenomen die een beeld geven van de richting waar in 
gedacht kan worden.  
 

Plein 
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Zaalfunctie in sporthal 
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Sportkantine/barfunctie 
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Frisse, gerenoveerde kleedkamers 
  



 

12 
 

6 Proces en planning 
 
Zoals uit de beslispunten blijkt, is naast de inhoud het proces net zo belangrijk. Bij het vraagstuk 
rondom De Vaart is de betrokkenheid van de samenleving groot. De Vaart kent een lange 
geschiedenis, de locatie en de functie hebben een symbolische waarde en tot slot is dit ook een 
onderwerp waar de politieke betrokkenheid groot is. Om die redenen is een zorgvuldig proces 
gewenst. Tegelijkertijd is voortgang gewenst.  
 
De volgende stappen zijn beoogd, waarbij fase 1 en 2 zoveel als mogelijk parallel moeten lopen: 
1. Besluit College beoogde aanpak 
2. Informeren betrokkenen 
3. Informeren raad via informatienota 
4. Definitief besluit college inclusief reactie + Raadsvoorstel 
5. Forumbespreking 
6. Raadsvergadering 
 
Fase 1 

1. Uitwerking aanbesteding renovatie sporthal e.d.+ uitwerken plannen Dorpshuis  
2. Aanbesteding 
3. Sloop zalencentrum  
4. Uitvoering renovatie hal en kleedkamers 
5. Oplevering sporthal 
 
Fase 2 

1. Uitwerking uitvraag woningbouw /herontwikkeling zalencentrum  
2. Aanbesteding/uitvraag/tender 
3. Woningbouw + mogelijke extra’s en opknappen plein 
4. Oplevering plein en woningen 
 
Alternatieve plannen; ‘niet duurder’ 
Bij de uitvraag voor herontwikkeling van het Zalencentrum worden partijen geïnformeerd over de 
uitgangspunten en tegelijkertijd uitgenodigd om na te denken over alternatieven, waarbij er meer 
recht wordt gedaan aan een dorpshuisfunctie of andere openbare voorziening in Linschoten. Echter, 
bij de uitvraag kan dan duidelijk worden aangegeven dat deze plannen niet duurder mogen zijn dan 
waar de gemeente rekening mee houdt. 
 
Fase 2; Inschrijving tender 
De inschrijving is gericht op het herontwikkelen van het zalencentrum tot woningbouwlocatie. 
Hoewel de kans zeer gering wordt geacht dat ontwikkelaars een zalencentrum of dorpshuis kunnen 
of willen realiseren in het plan, biedt de uitvraag hier wel ruimte voor. Ook zal ruimte zijn voor 
plannen waarin bijvoorbeeld een andere publieke functie is opgenomen (denk aan: zorg, 
dienstverlening oid).  
 
Om de opbrengst van de woningen (en daarmee de grondwaarde) te optimaliseren, wordt in de 
tender de inrichting van het plein meegenomen. De inrichting is namelijk van invloed op de 
aantrekkelijkheid van de naastgelegen woningen. Een ontwikkelaar kan hiermee zijn plan verbeteren. 
Uiteraard geven wij als gemeente hier richtlijnen aan mee, omdat het plein openbare ruimte van en 
voor Linschoten is. 
 
Ook is het de insteek om, in afwijking van het eerder vastgestelde PvE, de invulling van woningen aan 
de markt over te laten. Elders in Linschoten zijn er plannen voor circa 30 sociale huurwoningen. 
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Hiermee ontstaat ruimte om op bij de herontwikkeling van De Vaart minder restrictief te zijn in welke 
soort woningen gewenst zijn. Het opleggen van beperkingen voor het programma kan tot gevolg 
hebben dat de grondopbrengst voor de gemeente minder hoog uitvalt. 
 

Planning 

Hieronder zijn de stappen tot en met het raadsbesluit uitgewerkt. 
 

 
Vervolg; voorbereiding en uitvoering 
Voor wat betreft het vervolg kan in de tweede helft van 2017 de voorbereiding voor de renovatie 
worden opgestart. In de zomermaanden van 2018 zou dan de renovatie van de sporthal plaats 
moeten vinden, om daarmee de overlast voor de gebruikers te minimaliseren. 
Parallel daaraan moet dan ook duidelijk worden wat de verschillende opties zijn voor de 
herontwikkeling van De Vaart. Hiermee ontstaat ook duidelijkheid over op welke manier het 
dorpshuis verder opgepakt kan worden; of in de nieuwbouw of aangepast in de Brede Vaart.  

Mei    Collegebesluit; inhoud + proces + raadsbrief 
Mei   Informeren: Stichting Libel, scholen, SBML, e.a. 
Mei/juni   Informatieavond voor iedereen 
Mei/juni  Raadsvoorstel (incl. reacties) 
Augustus  Raadsbespreking; forum  
September   Raadsbesluit 
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7 Financiën 
 
In alle scenario’s zal er sprake zijn van een investering door de gemeente.  
De totale autonome investering voor de gemeente ligt tussen 1,1 en 1,8 mln. euro excl. BTW.  
Het voorstel is om hiervoor uit te gaan van 1.3 mln. als kaderstellend budget.  
 
Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

 
 
Voor de herontwikkeling van het zalencentrum dient rekening te worden gehouden met kosten voor 
opknappen van het plein. De opbrengst van de grond kan hiermee verrekend worden. Afhankelijk 
van het uiteindelijke plan kan er sprake zijn van een surplus. Dit surplus kan dan als meevaller gezien 
worden. Echter, een meevaller mag nog niet ingeboekt worden, omdat deze nog niet zeker is. 
Indicatief kan de opbrengst 2-5 ton euro zijn en de kosten voor het plein zullen naar verwachting 2-3 
ton euro bedragen. Hiermee ontstaat een potentieel surplus van 0 tot 3 ton euro. 
 
Tot slot moet bij de uitwerking goed worden gekeken naar de leegstaande ruimten in De Brede 
Vaart, de begrote kosten en opbrengsten hiervan in relatie tot gebruik als dorpshuis.  
  

Begrote kosten per onderdeel  
FASE 1 

  Renovatie sporthal en kleedkamers     € 0,8 tot € 1,1 mln.  
  - renovatie kleedkamers 
  - berging (stelpost 25K) 
  - voorzieningen zaalfunctie sporthal (stelpost 80K) 

  Slopen zalencentrum + aanhelen kleedkamers (!)  € 0,2 tot € 0,4 mln. 
  Aanpassingen Brede Vaart t.b.v. dorpshuisfunctie stelpost € 0,1 tot 0,2 mln. 
  - budget voor dorpshuis; aanpassing Brede Vaart of bijdrage in nieuwbouw 
  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

FASE 2 
  Opknappen plein      € 0,2-0,3 mln. 
  Grondopbrengst o.b.v. 15-20 app.     € 0,2-0,5 mln. 

 
Genoemde totaalbedragen incl BTW en voorbereidingskosten 

 

Kosten conform gemeentelijke financiën 
 
Eenmalige investeringen € 0,2 tot 0,7 mln. euro  
Eenmalige opbrengsten  € 0,2 tot € 0,5 mln. euro  
Jaarlijkse kosten  € 55.000 tot € 75.000 euro  
Jaarlijkse besparing   € 5.000 tot 10.000 euro  
 
Genoemde bedragen zijn per jaar, inclusief BTW en incl. begeleidingskosten 
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7 Mogelijke vragen + antwoorden 
 
Hieronder zijn enkele vragen opgesomd die gesteld zouden kunnen worden ten aanzien van de 
herontwikkeling van de sporthal en het zalencentrum.  
 
1. Wanneer volgt de tender? 
Een begrijpelijke vraag is waarom er nog geen marktuitvraag dan wel een tender is gedaan. De 
insteek was inderdaad om kort na het raadsbesluit aan de slag te gaan met de uitvraag. Op basis van 
het raadsbesluit is in oktober en november met het onderzoeksbureau gesproken over de aanpak 
van het vervolg. Essentieel aspect hierbij was dat het relatief ruim opgezette PvE om uitwerking 
vroeg. In december 2016 is opdracht gegeven aan een extern bureau dit proces te begeleiden.  
 
In de opdracht aan het bureau is opgenomen eerst een uitwerking te maken van het vastgestelde 
PvE om de afstemming met marktpartijen of geïnteresseerden succesvol te laten zijn. Bij de 
uitwerking werd helder dat met name het financiële aspect uitwerking verdiende. “Financieel 
haalbaar” was een van de eisen ui het PvE. Echter, uit álle scenario’s werd helder dat er sowieso 
sprake was van een aanzienlijke investering door de gemeente. Er moet sowieso geld bij. Daarbij 
speelde mee dat de het PvE beperkend is voor wat betreft het woningbouwprogramma en de 
daarmee samenhangende opbrengst (sociale huur of kleine appartementen).  
Het adviesbureau adviseert om stapsgewijs deze ontwikkeling op te pakken om hiermee de 
opbrengst van de grond en creativiteit vanuit de markt te maximaliseren. En dus hiermee het plan 
sterker te maken. 
 
Het mag helder zijn dat dit afwijkend is van wat er verwacht zou kunnen worden. Dat heeft uiteraard 
ook bestuurlijk tijd gekost om hierin koers te bepalen.  
 
Het college had in lijn van deze verwachting kunnen handelen, een tender kunnen uitschrijven en 
dan met de opbrengst kunnen terugkomen bij de raad. Hiermee had het college dan in lijn met 
mogelijke verwachtingen kunnen handelen. Echter, dan was er dán, na indienen van de plannen, een 
discussie geweest over het beste plan en of hier überhaupt budget voor gemaakt kon worden. Ook 
zou er onderhandeld moeten gaan worden met de betreffende marktpartij over de voorwaarden en 
kaders voor de uitwerking van de plannen (een inschrijving zal in die context nog geen volledig 
uitgewerkt plan zijn, maar een plan op hoofdlijnen). 
 
Het college kiest er in dit geval voor om hierin zorgvuldig te handelen. Doen wat goed is voor 
Linschoten, waarbij duidelijkheid ontstaat over wat er in ieder geval gaat gebeuren en wat dit gaat 
kosten. Concreet betekent dit dat er budget gereserveerd wordt voor de dringende renovatie van de 
sporthal en bijbehorende kleedkamers. Uiteindelijk is het aan de raad om hierin haar route te 
bepalen, maar het advies van het college is om hierin stap voor stap te handelen om daarmee de 
kans op succes te vergroten. 
 
2. Waarom duurt het zo lang?  
Een vraag die mogelijk gesteld kan worden is, welke werkzaamheden zijn verricht in de 
tussenliggende periode. Oftewel: ‘waarom duurt het zolang?’ Om hier antwoord op te kunnen geven 
is een kort tijdspad geschetst.  
In oktober en november is gesproken over de juiste aanpak. In december is hiervoor opdracht 
gegeven en zijn de eerste werkzaamheden verricht. In januari / februari is dit verder uitgewerkt tot 
een advies. In februari/maart is dit met de portefeuillehouders besproken en in maart is dit in het 
college afgestemd. In mei is een collegevoorstel gepland, waarna betrokkenen hierover worden 
geïnformeerd. 
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Wellicht ten overvloede; een besluit om op een genuanceerde/andere wijze uitvoering te geven aan 
het raadsbesluit is niet een besluit dat over één nacht ijs genomen wordt. Een dergelijk proces vraagt 
tijd. Desondanks is het de insteek om in de tweede helft van 2017 van het jaar de renovatie voor te 
bereiden en de uitvraag voor de herontwikkeling van het zalencentrum in gang te zetten.  
 
3. Waarom kan het nu opeens niet budgetneutraal?  
De renovatie van de sporthal en herinrichting van het plein zijn investeringen die niet gedekt kunnen 
worden uit de maximaal berekende grondwaarde onder het zalencentrum. Hiermee was een 
businesscase geenszins budgetneutraal te maken. Het feit dat er gemeentelijke investeringen nodig 
zijn, is overigens ook besproken tijdens de raadsvergadering in september 2016. Toen is duidelijk 
aangegeven dat het plein en de renovatie van de sporthal voor kosten van de gemeente zijn. 
Zodoende is de verwachting dat er sprake is van een budgetneutrale ontwikkeling niet reëel. 
 
4. Waarom nu weer een stap terug? 
Hoewel dit zo zou kunnen voelen, moeten we dit niet zo noemen. Het gaat om een heldere aanpak. 
De verwachting is dat wanneer de uitvraag inmiddels zou zijn geweest en dat de conclusie werd 
getrokken dat de plannen te duur zouden zijn of niet passend waren op een andere manier, 
overnieuw begonnen zou moeten worden. Dan is er daadwerkelijk sprake van een stap terug. Het 
enige dat er nu gebeurt, is dat er nu scherper en beter gekaderd een uitvraag wordt gedaan om de 
opbrengst en de kwaliteit te maximaliseren en daarmee de kosten voor de gemeente te beperken. 
 
5. Wat vindt SBML van de plannen om de zaal 10-12 keer per jaar te gebruiken? 
Over dit aspect is gesproken met SBML. Gezien de bezettingsgraad moet dit goed in te passen zijn. 
Belangrijk is dat degenen die iets organiseren en de ruimte reserveren hier goede afspraken over 
maken qua opbouw en het achterlaten van de ruimte. Wanneer dit goed wordt ingepland, is dit 
prima te doen, geeft SBML aan. 
 
6. Hoeveel gaan we besparen op onderhoud? 
Het is vooralsnog niet exact aan te geven hoeveel we gaan besparen. Afgelopen jaren is er namelijk 
nauwelijks onderhoud gepleegd en betreft het min of meer inhalen van onderhoudskosten. Daarbij is 
de verwachting wel dat door het benutten van de leegstand in de Brede Vaart en het 
multifunctionele gebruik van de sporthal we minder onderhoudslasten krijgen. Ook zal er bij de 
renovatie gekeken worden op welke wijze energiebesparende maatregelen genomen kunnen 
worden. Denk daarbij aan dakisolatie, een aanzienlijk zuiniger CV-installatie, waterbesparende 
douchekoppen, automatische schakelende verlichting etc. Hiermee gaan de exploitatielasten in ieder 
geval omlaag. Echter, dit zal gering zijn ten opzichte van de verhoogde kapitaallasten.  
 
7. Waarom houden we de Vaart niet en bouwen we er woningen bovenop? 
Hoewel deze gedachte op zich interessant lijkt, is in de praktijk deze optie lastiger dan in eerste 
instantie lijkt. Afgezien van de opknapkosten (asbest en renovatie van het bestaande pand) is het 
zeer de vraag of het beoogde woningbouwprogramma (onderdeel PVE) dan boven het zalencentrum 
gerealiseerd kan worden. Andere punten die hierbij spelen zijn;  

- ruimtelijke kwaliteit van overkluizen van een zalencomplex met woningen is lastig 

- fysieke bouwkundige mogelijkheden zijn beperkt voor bouwen op bestaand vastgoed 

- door het behoud van zaal en sporthal met beperkte bezetting wordt niet optimaal gebruik 

gemaakt van vastgoed. De sporthal en zaal kennen een overcapaciteit. Multifunctionaliteit is 

dan niet aan de orde. 

- Akoestische maatregelen die nodig zijn om geluid van het zalencomplex te dempen richting 

appartementen zal een aandachtspunt zijn. 
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8. Waarom gaan we geen woningen achter aan de sporthal vastbouwen? 

In het verleden is gekeken naar dit idee. Echter, deze ruimte is nodig voor uitbreiding van 

opslagruimte en daarbij is het type en de ligging (noordoost tegenover een parkeerplaats) van 

dergelijke woningen dusdanig dat de kwaliteit en marktvraag naar dergelijke woningen niet groot 

wordt geacht. 

 

9. Moeten sportclubs nu zelf bardiensten draaien? 

Het idee is dat er in ieder geval ruimte gerealiseerd moet worden voor een voorziening waar 

sporters en anderen een drankje kunnen nemen na het sporten. Hoe het beheer hiervan exact 

geregeld wordt, is voor nadere uitwerking. Echter, de ervaring met andere locaties waar 

sportvereniging hierin zelf een rol vervullen, biedt voldoende basis om deze variant in ieder geval 

mogelijk te maken. 

 

10. Worden het nu twee losse projecten? Hoe is de afstemming geregeld? 

Naar verwachting zal niet dezelfde partij inschrijven op de renovatie van de sporthal en ook het 

beste plan maken voor de herontwikkeling van het zalencentrum. Om die reden maken we hier 

ook een knip. Echter, het is zeker wel mogelijk dat een en dezelfde partij beide trajecten gaat 

doen. Hierin zien wij zeker voordelen en zou ook onze voorkeur hebben. 

Voor de renovatie ligt het voor de hand dat lokale partijen hierin worden betrokken. Welke 

partijen plannen willen maken voor de woningbouwontwikkeling en het plein, zal moeten 

blijken. In alle gevallen zal integraal gekeken worden naar de ontwikkeling. Op die manier zullen 

aansluitingen en combinaties zo goed mogelijk worden gemaakt. Dit wordt nader uitgewerkt. 

Suggesties zijn uiteraard altijd welkom. 

 

Uiteraard zijn er veel meer vragen te stellen. Hiervoor zal er ruimte zijn tijdens gesprekken en 
bijeenkomsten. Natuurlijk kunnen er ambtelijk ook technische vragen worden gesteld. Vragen en 
suggesties zullen zoveel als mogelijk worden genoteerd en verwerkt, zodat de gemeenteraad 
hierover geïnformeerd is.  
 
Let wel: in deze notitie is een beoogde aanpak op hoofdlijnen beschreven. Het college spreekt 
hiermee de intentie uit om het op deze wijze te willen gaan doen en voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Essentiele stap hierin is de communicatie met inwoners en betrokkenen bij deze 
locatie. Hun reactie en inbreng zal goed worden opgenomen en zo nodig zal het voorstel worden 
aangepast. Hier zal voldoende ruimte voor genomen moeten worden. 


