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Met verwondering en teleurstelling heeft de Sportraad Dordrecht de behandeling van het 
Programma Sportparken in de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 gevolgd.

Verwondering omdat het belang van sport als doel en middel en daarmee het welzijn, de 
sociale cohesie en het plezier in sporten van de Dordtse gebruikers in de raadsbehandeling 
nauwelijks aan de orde is gekomen.

Het genomen besluit, vastgelegd in amendement A1A Programma Sportparken, is immers 
niet in het belang van sport in Dordrecht. In de startnotitie voor het nu voorgelegde 
Programma Sportparken was aangegeven dat vaststelling van het Programma Sportparken

Teleurstelling omdat het genomen besluit, vastgelegd in amendement A1A Programma 
Sportparken, leidt tot weer minimaal een jaar vertraging voordat er een Programma 
Sportparken in uitvoering kan worden genomen.

Wij kunnen ons helaas niet aan de indruk onttrekken dat de politieke belangen in de 
discussie over dit onderwerp zwaarder hebben gewogen dan de belangen van de sport in 
Dordrecht.
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3. Verenigingshallenplan
De Sportraad verwondert zich ook over het toevoegen van het Verenigingshallenplan
(VHP) aan het te verrijken Programma Sportparken. De enige motivatie hiervoor is, 
dat de verenigingshallen gelegen zijn op de Sportparken.

2. Vertrouwen en draagvlak
De afgelopen raadsperiode zijn er een aantal belangwekkende besluiten genomen op 
sportgebied. Onder meer uitvoering maatregelen op het Sportpark Patersweg, extra 
kunstgras op sportpark Reeweg, de verhuizing van tennisvereniging Thialf en fusie 
met DLTC en de besluitvorming over voetbalvereniging Dubbeldam op sportpark 
Schenkeldijk zijn mooie resultaten. Daarnaast hebben de sportaanbieders, 
verenigingen en andere sportinitiatieven, onder aanvoering en facilitering van het 
team Dordt Sport, binnen het lokale sportakkoord, mooie sport-activaties geïnitieerd. 
Deze resultaten en activaties hebben ook het vertrouwen van de Dordtse sport in de 
gemeente verbeterd. Gedurende dit traject is er op vele vlakken ook hard gewerkt 
aan het bouwen van een goede relatie tussen gemeente. Sportraad, sportaanbieders 
en verenigingen.

De Sportraad is van mening dat er in het voortraject om te komen tot het Programma 
Sportparken voldoende overleg heeft plaatsgevonden met alle betrokken inclusief de 
Sportraad.

Een verdere participatie is pas zinvol als het Programma Sportparken door de Raad is 
aangenomen en moet invulling krijgen bij de uitwerking van de uitvoeringsagenda's 
per sportpark.

Vertraging van de vaststelling en vooral de uitvoering van het Programma Sportparken is 
onwenselijke vanwege de volgende punten

werd verwacht in december 2020, er was dus al vertraging opgetreden. De vertraging 
beloopt nu al twee jaar.

Op 6 oktober 2021 heeft de Sportraad Dordrecht in de raadscommissie Sociaal 
Leefomgeving het belang van sport en beweging benadrukt. We hebben daarbij aangegeven 
dat elke investering in sport & bewegen maatschappelijke meerwaarde oplevert. De Social 
Return on Investment van sport en bewegen in Nederland is 2,51 (elke investering van €
1,00 levert € 2,51 op).

1. Dordrecht beweegt en sport onder het landelijk gemiddelde
Op alle van belang zijnde lijsten over sport en bewegen en gezondheid scoort 
Dordrecht laag.
Met het verbeteren van de Dordtse Sportparken, de toegankelijkheid en de veiligheid 
op en rond de Sportparken wordt een inzet gepleegd om de sportdeelname van 
Dordtenaren te verbeteren. Ten gevolge van het aangenomen amendement zal die 
inzet veel later plaatsvinden.



De Sportraad is altijd bereid tot verdere toelichting.

oet,lelijmet vrii

-RöbWeéda
Voorzitter Sportraad Dordrecht

Het opnemen van het VHP in het nieuwe Programma Sportparken leidt volgens ons 
tot frustratie bij betrokken verenigingen en stichtingen en met een grote mate van 
waarschijnlijkheid niet tot andere uitkomsten voor de exploitatie van de betreffende 
sporthallen. Wel is de kans aanwezig dat noodzakelijke investeringen bij gebrek aan 
vastgestelde nieuwe afspraken met de gemeente, worden uitgesteld waardoor in de 
toekomst nu vermijdbare extra kosten moeten worden gemaakt.

Het traject VHP heeft na een intensief participatietraject geleid tot een nagenoeg 
besluitrijp voorstel om een goede exploitatie van verenigingshallen op een door de 
verenigingen en stichtingen gewenste en voor de gemeente Dordrecht goedkope 
manier te kunnen exploiteren.

De Sportraad verzoekt u in ieder geval om het besluit, om het VHP in het te verrijken 
Programma Sportparken op te nemen, in te trekken. Het voorstel voor het nieuwe VHP kan 
dan zonder (verdere) vertraging aan uw raad worden aangeboden.

De Sportraad ziet daarbij dat het uit 2017 stammende Dordtse Sportkompas herijkt zou 
moeten worden. We willen dan ook adviseren om het team Dordt Sport hiervoor de 
opdracht te geven.
Meetbare doelstellingen, bijvoorbeeld over wekelijkse sportdeelname, ontbreken nu. Het 
opnemen in het te verrijken Programma Sportparken van nieuw beleid, lijkt de Sportraad 
geen goed idee. Meetbare doelstellingen gaan over meer dan uitsluitend sportparken die 
door de gemeente beheerd worden. Dit zou passen bij het uitvoeringsprogramma van het 
nieuw te ontwikkelen Dordtse Sportkompas.

De Sportraad pleit voor een herijking van het Dordtse Sportkompas 2017. Tegelijkertijd 
kunnen de uitvoeringsplannen per sportpark uitgewerkt worden. In een iteratief proces kan 
toetsing aan het beleid plaatsvinden. Op deze wijze wordt minder tijd verloren en kunnen 
gestructureerde verbetermaatregelen op de sportparken worden uitgevoerd.


