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Inleiding
De aanleiding voor deze memo is gelegen in een aantal vragen over Sportpark De IJsselweide. Het
presidium heeft gevraagd een stand van zaken te geven over de ontwikkelingen op het sportpark. Er
zijn raadsvragen gesteld door de PvdA en de portefeuillehouder heeft vragen gesteld over mogelijke
besparingen in de huidige projectopgave, welke nog in de begroting van 2015 verwerkt kunnen
worden.
Stand van zaken ontwikkelingen sportpark
Vanaf begin 2012 ontwikkelt de gemeente samen met de verenigingen op het sportpark een
toekomstplan voor De IJsselweide, bestaande uit enkele fysieke ingrepen (revitalisering) en gericht op
intensievere samenwerking tussen de verenigingen. Het plan is op 30 oktober 2013 door de
verenigingen aan de raad toegezonden. De gemeente heeft het revitaliseringsplan vervolgens
getoetst op onder andere de haalbaarheid, gemeentelijke beleidsuitgangspunten en normen van
sportbonden.
Mede gelet op de grote investeringen en de urgentie van enkele daarvan heeft de portefeuillehouder
besloten de raad in een bijeenkomst (8 juli 2014) te informeren over de stand van zaken. Aan de hand
van een presentatie zijn de plannen nogmaals toegelicht en de stappen daarin aangegeven. Ook
hebben enkele verenigingen de gelegenheid gekregen om zich aan de raad te presenteren en aan te
geven welke belang zij hechten aan de revitaliseringsplannen.
Naar aanleiding van enkele vragen tijdens die informatieavond is op 11 augustus 2014 de raad
middels een informatiememo (14ini02149) aanvullend geïnformeerd over de toekomstplannen voor
het sportpark. Daarbij is in brede zin stilgestaan bij ontwikkelingen in de sport, ambities en visie 2015
en uitgangspunten voor de sportaccommodaties. Ook zijn enkele redenen aangevoerd waarom de
revitalisering van De IJsselweide meer dan wenselijk is en waarom tijdens de zomerstop gestart is
met de aanleg van het kunstgrasvoetbalveld De IJsselweide.
Naast de aanbesteding en realisatie van een kunstgrasveld zijn er geen verdere
investeringsverplichtingen aangegaan. Wel zijn diverse aanbestedingstrajecten in voorbereiding, zoals
voor de aankoop van sportinventaris van de sporthal, alsmede voor de sporthal zelf. Ook is een
subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland gedaan, die uitgaat van 50% co-financiering van de
gemeente voor de revitalisering van de atletiekbaan.
Raadsvragen PvdA
Op 29 augustus 2014 heeft dhr. T. Menke namens de PvdA-fractie vragen gesteld aan het college met
betrekking tot Sportpark De IJsselweide. Deze vragen worden momenteel beantwoord.
Besparingsmogelijkheden projectopgave
Mede naar aanleiding van de raadsvragen en ter voorbereiding op de begroting van 2015 heeft de
portefeuillehouder gevraagd de deelprojecten te onderzoeken op mogelijke besparingen. De actuele
raming gaat uit van een investeringsbehoefte van € 7,8 miljoen. Op basis van bestaande budgetten en
voorgenomen dekkingsvoorstellen op de begroting 2015 en investeringsstaten 2016 en 2017 wordt de
investeringsbehoefte gedekt. De raad is hierover op 1 juli 2014 aan de hand van een memo
‘investerings- en dekkingsplan’ geïnformeerd.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de besparingsmogelijkheden. Nut en noodzaak van de
verharding van de ijsbaan worden betwijfeld. Ook kan worden bespaard als de ligging van het derde
veld en de parkeerplaatsen in het revitaliseringsplan worden omgedraaid. Verwacht wordt dat het
bouwen van de sporthal aan de Industrieweg (in plaats van aan de Waalstraat) een besparing van
grondwerkzaamheden voor de overige deelplannen oplevert. Dit wordt momenteel onderzocht.

Het niet aanleggen van een kunstgras hockeyveld levert een aanzienlijke besparing op (ca € 300.000
ex BTW). Bedacht moet hierbij wel worden dat het niet-doorgaan van het kunstgrasveld in feite het
einde betekent van de hockeyclub HCOIJ, omdat door de hockeybond niet langer dispensatie wordt
verleend voor het spelen op natuurgras. Verwacht wordt dat met het totaal van deze maatregelen de
totale investeringsbehoefte met circa € 650.000 - € 900.000 verlaagd kan worden.
De uitkomsten van de verkenning naar besparingen op het plan leiden mogelijk tot een aanpassing
van het DO schetsontwerp. Zo gauw hier duidelijkheid over is gaat het college met de verenigingen en
de raad in gesprek.

