
De COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van    inzake Beschikbaar 
stellen van een krediet voor investering kunstgrasveld Sportpark Krommedijk en trafovoorziening 
Sportpark Schenkeldijk;

overwegende dat: 
 bij de verhuizing van voormalig OMC (nu: FC Dordrecht Amateurs) naar Sportpark 

Krommedijk, de capaciteit van Sportpark Corridor niet is mee verhuisd;
 op  Sportpark Krommedijk  sindsdien méér voetbalverenigingen en voetballers actief zijn, 

maar minder capaciteit beschikbaar is;
 met de realisatie van kunstgrasvelden ingespeeld wordt op de problematiek die de 

afgelopen jaren groter wordt als het gaat om beschikbare trainingscapaciteit en kwaliteit 
van de sportvelden;

 de realisatie een eerste stap is in de verdere planvorming van Sportpark Krommedijk en 
aansluit bij ontwikkelingen als Dordwijkzone en het scheppen van meer ruimte op de 
sportparken voor bijvoorbeeld groen en openbare ruimte;

 de investering in de trafovoorziening op Sportpark Schenkeldijk een onontkoombare 
investering is, die tijdens eerdere besluitvorming is aangekondigd door de wethouder

b e s l u i t :

Commissie spreekt over de plannen die tegelijkertijd en parallel aan elkaar worden ontwikkeld voor 
Krommedijk en Sportparken in de stad. Ook spreekt de commissie over het belang om het 
kunstgrasveld aan te leggen dat is toegezegd aan de vereniging en het belang om verenigingen 
ook met het oog op de toekomst gelijk te behandelen. Het ten laste brengen van de 
trafovoorziening bij het Sportpark wordt onderschreven, maar roept tegelijkertijd de vraag op of dit 
onderwerp bij vaststelling van de Sportparkenvisie terug zou moeten komen.

Wethouder Stam geeft aan dat omvang en plek van kunstgrasveld is afgestemd met betrokken 
verenigingen. Daarnaast komende infrastructurele voorzieningen van sportparken terug in de 
uitwerking van de sportparkenvisie waarbij een betere koppeling is gelegd met duurzaamheid. 
Wethouder benoemt de tijdsdruk die op het raadsvoorstel zit om de voorgestelde veranderingen 
tijdig te kunnen realiseren, dus voor de start van het nieuwe seizoen na de zomer. 

Kunstgrasvelden die in het verleden zijn aangelegd zijn betaald met bepaalde vorm financiering 
 met verschillende rentepercentages en kapitaallasten. Dat leidt tot verschillen in huurprijzen, 
tarieven genoemd. Wethouder Stam zegt toe de verschillen in opbouw van tarifering inzichtelijk te 
maken en de consequenties te laten zien als deze tarieven gelijk zouden worden getrokken. 

Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad 28 april. 
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Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 30 maart 2021.


