Nieuwe Sporthal in De Bilt vereist!
In onze gemeente speelde alweer een aantal jaren geleden de discussie in hoeverre het wenselijk zou
zijn om verschillende sportgerelateerde voorzieningen in stand te houden, te revitaliseren of nieuw
te bouwen.
Zo is al in de jaren 2009-2010 de status van onder andere de sporthal De Bilt uitgebreid beschreven
in de zogenoemde Contourennota en in het daarna in opdracht van de gemeente opgestelde
onderzoeksrapport van Andres cum suis,

voor nieuwbouw van sporthal De Bilt op de huidige locatie, inclusief het amoveren van de
gymzaal aan de Marie Curieweg.
De meerwaarde voor het bouwen van deze nieuwe sporthal (a la Kees Boekehal met 3 zaaldelen) zijn
de gebruikersmogelijkheden waardoor onder andere de gebruikers van de sportzaal aan de Marie
Curieweg in de nieuwe sporthal kunnen worden gehuisvest en daarmee de locatie aan de Marie
Curieweg overbodig wordt en ruimte beschikbaar komt voor woningbouw.
In de raadsvergadering van 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad het College gevraagd om in 2017
een pilot te starten om een Omgevingsvisie voor de kern van De Bilt op te stellen, waarin de
hoofdlijnen van de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van dit gebied voor de middenlange en
lange termijn zijn opgenomen.
Nieuwbouw van Sporthal De Bilt en amoveren van de gymzaal aan de Marie Curieweg zouden daar
een wezenlijk onderdeel van uit moeten maken.
Bij de vaststelling van de Kadernota 2016-2019 is door de gemeenteraad besloten dat vanwege de
keuze voor investeringen in de Vierstee, in de nieuwbouw van het zwembad en de aanpassingen van
het Nieuwe Lyceum investering in Sporthal De Bilt voorlopig niet aan de orde zou zijn.
Noodzakelijke maatregelen tot instandhouding alsmede maatregelen die getroffen dienden te
worden genomen om de veiligheid van gebruikers en personeel niet in gevaar te brengen bleven
uiteraard wel van toepassing en zijn ook tot op heden uitgevoerd.
Tijdens het periodieke overleg met de wethouder Sport Mw. Bakker heeft de BSF de laatste jaren
voortdurend de status van de huidige sporthal onder haar aandacht gebracht.
Daarnaast heeft de Stichting HF Witte centrum, als door de gemeente aangestelde beheerder, bij
monde van haar voorzitter, diverse politieke partijen geïnformeerd omtrent de status van de huidige
sporthal en de noodzaak om tot nieuwbouw over te gaan.
De huidige sporthal gebouwd als één van de eerste sporthallen in Nederland dateert uit 1969 en is
inmiddels 48 jaar oud!
Zoals uit eerdergenoemd rapport van Andres , maar evenzo uit de klachten van de gebruikers en
constatering door de beheerder blijkt, zijn de hal en daarbij behorende kleed- en doucheruimtes
bouwkundig en (klimaat)technisch in slechte staat.
Vermeldingswaardig is dat de Boekwaarde van de Sporthal en de gymzaal Marie Curieweg minimaal
is (respectievelijk € 14.000 en € 6.000 per 31 december 2016.)

Ten aanzien van de Normen die gesteld worden door het NOC-NSF en de VNG, voor het verantwoord
bouwen en exploiteren van een sporthal, daarover kan worden meegedeeld dat deze al jaren met de
verhuur aan de gebruikers ruim wordt gehaald.
Het NOC-NSF hanteert een richtlijn van 1.400 uren sportgebruik per jaar, waarbij dit aantal exclusief
onderwijsgebruik is. De VNG adviseert dat voor de bouw van een sporthal een behoefte van 1.600
uur inclusief gebruik door onderwijs per jaar moet bestaan. De jaarlijkse exploitatiecijfers omtrent
de bezetting zijn bij de gemeente bekend.
De Sporthal is eigendom van de gemeente en deze heeft sinds 1988 met de Stichting HF Witte
centrum een overeenkomst afgesloten inzake de exploitatie van de sporthal
………

De BSF hoopt u hiermee voldoende informatie te hebben aangereikt om zoals
aangekondigd nu met u over de stelling “ Nieuwbouw Sporthal in De Bilt vereist” van
gedachten te kunnen wisselen in de hoop u van het nut en de noodzaak daarvan te
overtuigen.

