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Commissie Samenleving
Raadsvoorstel
Voorstel

Voorzitter

Uitwerking Masterplan buitensportaccommoReg.nr. 248919
daties
1. In te stemmen met bijgevoegd Masterplan als toekomstperspectief
voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties.
2. In te stemmen met de (meerjaren) financiële implicaties van het
Masterplan, zijnde een totale meerjarige investering van €
13.145.500,= en daartoe structureel benodigde extra middelen ter
grootte van € 406.000,- per jaar en deze mee te nemen naar de
integrale afwegingen ten aanzien van de begrotingsbehandeling in de
raad van november 2017.
3. Opdracht te geven tot het direct starten van in de uitvoeringsplanning
van dit voorstel genoemde deelprojecten uit Fase 1. Dit betreffen
projecten op de sportparken Blikkenburg, Den Dolder en Austerlitz.
Deze projecten worden conform planning de komende jaren
uitgevoerd binnen de gepresenteerde financiële kaders van Fase 1.
4. Opdracht te geven tot het aangaan van de (randvoorwaardelijke)
voorbereidingen ten behoeve van de uitvoering van de deelprojecten
uit Fase 2, zijnde:
 de onderhandelingen ter verwerving van de grond aan de
Noordweg.
 het opstarten van het planologisch traject met de Provincie
Utrecht en de gemeente De Bilt, gericht op wijziging van de
bestemming van de gronden aan de Noordweg.
En met de resultaten van deze processen uiterlijk in de zomer van
2019 ter besluitvorming terug te komen bij de raad ten behoeve van
het verkrijgen van de opdracht tot het starten van de in de
uitvoeringsplanning genoemde deelprojecten uit Fase 2. Dit betreffen
projecten op de sportparken Noordweg, Blikkenburg, Dijnselburg en
Bisonpark.
Ans van Gelder

Portefeuillehouder (s)
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Sander Jansen
Sander Kolk
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Aanwezig
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Raadsleden

Gerard Rijerse
VVD: Peter Paul Greub
D66: Josien van Breda
Seyst.nu: Peter Timofeeff
GroenLinks: Roel van Nieuwstadt, Falco van ‘t Riet
CDA: Noureddine El Mansouri, Vincent van Voorden
PvdA: Remco Weijburg
NieuwDemocratischZeist:
ChristenUnie/SGP: Machiel Blok,
SP: Jan Achterberg
Er was brede waardering voor het voorstel. Men vond het jammer dan de Groene Groepen in
mindere mate dan gebruikelijk betrokken hebben willen zijn bij de opstelling van het plan.
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Belangrijkste onderwerpen in het debat waren:
 het al dan niet instellen van een Auditcommissie voor de uitvoering van dit plan vanwege de
hoge kosten, de lange doorlooptijd en de complexiteit (enkele fracties overwegen een motie)
 eventuele alternatieven ingeval fase 2 niet kan worden uitgevoerd
 de parkeerproblematiek rond Blikkenburg
 het granulaat op de kunstgrasvelden (ook over dit onderwerp wordt een motie overwogen)
Toezeggingen /
 de raad zal worden meegenomen bij de uitwerking en voortgang van de
Afspraken
uitvoering van het plan
 informatie over eerder onderzoek (2007) over de parkeermogelijkheden
rond Blikkenburg wordt aan de raad toegezonden
 het voorstel kan door naar de raad van 7 november.
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