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Advies Sportraad over "Paraplu"

college van B & W

Geacht college van B & W,
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INLEIDING

De Sportraad heeft op 8 mei van B & W het verzoek gekregen om de Paraplu-plannen
van een advies te voorzien. Dit verzoek past in de werkafspraken, zoals die zijn gemaakt
tussen B & W en de Sportraad.
Aan de Sportraad is gevraagd om haar advies uiterlijk 12 mei in te dienen. Aan dit
verzoek wordt voldaan, met de kanttekening, dat de voorbereidingstijd zodanig beperkt
is, dat het advies zo kort en bondig mogelijk is geformuleerd.
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CONTOUREN VAN HET ADVIES

Het overkoepelend doel van de Sportraad is om adviezen en signalen af te geven ten
behoeve van het “bevorderen van een optimaal klimaat voor sportbeoefening en
sportbeleving van de inwoners van Dordrecht". Daartoe behoort onder meer het geven
van advies over beleidsnota’s inzake (her)indelings- en investeringsplannen betreffende
sportaccommodaties. Als zodanig past het gevraagde advies over de ingediende Parapluplannen in dit kader.
Het is niet aan de Sportraad om een oordeel te geven over de “verdeling der gelden”,
tenzij zij van mening is, dat de toedeling van financiële middelen in haar ogen strijdig is
met het overkoepelend doel.
Bij het advies over de plannen neemt de Sportraad tevens de ambities mee, zoals B & W
deze heeft opgesteld in haar Toekomstvisie Sportparken.
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KERNPUNTEN VAN HET COMMENTAAR

•

De voorgenomen samenwerking tussen de drie sportverenigingen wordt op zich
toegejuicht. Duidelijk is, dat er veel energie is gestopt in de plannen. Hulde voor
al die vrijwilligersinzet.
De herpositionering binnen het sportpark Schenkeldijk zorgt voor een compacter
gebruik van dat park.
Het is een uitgelezen kans om te komen tot meer synergie tussen alle
verenigingen op het park en om te zoeken naar een ruimer, duurzamer, flexibel
en multifunctioneel gebruik van het totale park, bijvoorbeeld voor
ongeorganiseerde sport en/of voor schoolgebruik. De nieuwe accommodatie zou
daar een spilfunctie in kunnen gaan vervullen.
In de toelichting op de plannen wordt ook gewezen op die mogelijkheden en
ambities.
De uitwerking, zoals die nu voor ligt, geeft echter nog te weinig concrete
aanknopingspunten voor het realiseren van die mogelijkheden en ambities.
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De samenwerking tussen de drie verenigingen lijkt zich te beperken tot een
gezamenlijk gebruik van één gebouw, met voor elke vereniging haar eigen
deelcomplex. Over inhoudelijke synergie (denk aan omni-vereniging,
besturenfusie) valt in het voorstel niets te lezen.
Datzelfde geldt voor de mogelijke samenwerkingskansen met de andere
verenigingen op het park. Is er overleg geweest? Zo ja, wat is daarvan de
uitkomst? Zo nee, waarom heeft dat overleg niet plaatsgevonden?
Het voorstel noemt ook aspecten van bereikbaarheid; suggesties voor uitwerking
ontbreken.
De gevraagde totale oppervlakte overschrijdt het totaal van de huidige, thans
gespreide, accommodaties. Voor die (toekomstgerichte) toename biedt het
voorstel geen echte onderbouwing.
De gevraagde financiële bijdrage van de gemeente soupeert een onevenredig deel
op van het totale budget, dat beschikbaar is voor de herpositionering van alle
sportparken in Dordrecht.
Het voorstel bevat wel inzicht in de noodzakelijke investeringskosten, maar een
relatie met de daaruit volgende exploitatielasten alsmede de draagkracht daartoe
door de drie verenigingen ontbreken.
CONCLUSIE

De Sportraad heeft veel respect voor de samenwerkingsplannen van de drie verenigingen
en voor de bouwplannen op zich.
Tegen de achtergrond, waarop de Sportraad de voorstellen dient te beoordelen, voelen
de plannen helaas aan als nog niet voldragen en te duur gezien het totale beschikbare
budget vanuit de gemeente.
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ADVIES

Graag zouden wij zien, dat de drie verenigingen (alsnog) om de tafel gaan om te bezien,
of er daadwerkelijk meer inhoudelijke synergie tussen hen te bereiken is.
Daarnaast voelt het als een (tot nu toe) gemiste kans voor een breder gebruik van het
totale sportpark. Graag zouden wij daartoe een overleg willen entameren met de andere
gebruikers van het park.

Met vriendelijke groet,
Dordrecht, 12 mei 2017,
De Sportraad, namens deze
Leen van der Klis
Voorzitter Sportraad Dordrecht

