
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 besluit het raadsvoorstel te agenderen (op 30 maart) met de volgende politieke vragen:

1. In hoeverre moet de begroting van Sport  worden belast met het uitvoeren van dergelijk 
infrastructurele projecten zoals voorgesteld bij Schenkeldijk? In hoeverre de begroting Sport moet 
opdraaien voor de uitvoering van het gasloos maken van de sportverenigingen/velden (PvdA)? 

2. Doorkruist dit voorstel niet door de  Sportparkenvisie en Dordwijkzone en wat vindt de 
commissie hiervan (VSP)?

3. In hoeverre is dit voorstel in lijn met eerdere aanleg van kunstgrasvelden (CDA)?

GroenLinks merkt op te willen laten checken wat de consequenties van bespreking in de commissie 
zijn, aangezien een in het voorstel genoemde termijn dan niet wordt gehaald. Dit wordt door de 
griffie per email teruggekoppeld. 

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 16 maart 2021.
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