Schriftelijke vragen over sportaccommodatie Diever
ex art. 36 Reglement van orde
ingediend door Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld – DSSW
In vervolg op de Startnotitie onderzoek Sportaccommodatie Diever (april 2016)
en (college)Besluit Quick Scan Sportaccommodaties Stad en Esch (1 nov 2016)
heeft DSSW in de Commissie Sociaal Domein van 15 november 2016 vragen
gesteld. De antwoorden van het college hierop hebben duidelijkheid gegeven,
maar zijn ook aanleiding voor vervolgvragen:
- het College is beslissingsbevoegd ten aanzien van een ruimtelijk plan dat past binnen het
bestaande bestemmingsplan voor het bedrag van 1,2 miljoen euro dat al is opgenomen in de
begroting. Gezien de hoogte van het bedrag en de impact op de samenleving vinden wij het
van belang dat de Gemeenteraad betrokken blijft; hoe gaat u de gemeenteraad tussentijds
informeren en betrekken én laten meebeslissen?
- de te bouwen sportvoorziening met ruimte voor maatschappelijke functies wordt gebouwd
voor de bevolking van Diever; echter tijdens de behandeling in de Commissie (15-11) was er
nauwelijks belangstelling op de tribune. Toch was dat wel het geval bij de behandeling van
plannen voor het Dingspilhuus, waaruit af te leiden valt dat er grote waarde wordt gehecht
aan goede voorzieningen. Van deze betrokkenheid blijkt nu niet bij de nieuwe plannen; de
toezegging van wethouder Van Schelven op ons verzoek om nog een informatiebijeenkomst
voor het dorp te houden is daarom van belang. Zie ook punt 5 Aandachtspunten 2e bullet in
de startnotitie: communicatie met het dorp en de stichting Dingspilhuus heeft gezien de
gevoeligheid extra aandacht nodig heeft; op welke manier gaat u dat invullen?
- in de Startnotitie is onderzoek aangekondigd naar de maatschappelijke functies, echter niet
alle functies die voorheen in het Dingspilhuus plaatsvonden hebben zich hiervoor gemeld,
kunt u hiervan een overzicht geven, welke verenigingen maken er wel / niet gebruik van?
- Uit de plannen en schetsen blijkt dat de nieuw te bouwen gymzaal een vloeroppervlak van
308 m2 krijgt, zonder tribune; de sportvloer in het huidige Dingspilhuus is echter 457 m2.
Voor sportvloeren in het onderwijs wordt voor primair onderwijs 308 m2 als minimale eis
aangegeven (www.kvlo.nl) Voor het voortgezet onderwijs wordt aanbevolen om naast deze
minimale standaardzalen ook grotere (26x14x7) en dubbele sportzalen van 22x28x5.5à7
meter te realiseren om de mogelijkheden voor medegebruik te vergroten. Vanuit de kvlonormen is de gymzaal dus minimaal ten aanzien van het primair onderwijs, ervan uitgaande
dat de oude gymzaal van Stad en Esch wordt omgebouwd tot theaterzaal. Van de nieuwe
zaal wordt dus ook gebruik gemaakt door het voortgezet onderwijs en het verenigingsleven.
Waarom deze minimale invulling voor het enige dorp in de gemeente waar voortgezet
onderwijs is; Diever gaat fors achteruit in totaal oppervlak sportvloeren;
- zowel dorpshuis- als sportfunctie zijn bedoeld om nog tientallen jaren door de bevolking van
Diever gebruikt te worden; de nieuwe gymzaal wordt gebouwd voor minimaal 25 jaar, maar
het gebouw van Stad en Esch is echter onlangs voor 10 jaar opgeknapt; wij willen inzicht in
de technische levensduur, met name ná 10 jaar, welke renovatiekosten moeten er na 10 jaar
gemaakt worden om de levensduur op elkaar af te stemmen. Zodoende kunnen wij een reële
inschatting voor de toekomst maken.
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