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ln onze brief van 1 maart 2018 over het vervolgproces op de Visie Sport en
Bewegen (DOL: 3600790) hebben wij aangegeven u te informeren over de
criteria voor de lnvesteringsagenda Sportaccommodaties. Via deze brief
willen wij u hierover nader informeren.
Korte voorgeschiedenis
ln 2014 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het
realiseren van een bezuinigingstaakstelling op sportaccommodaties. Naar
aanleiding hiervan is in 2016 de nota 'Uitkomsten bestuurlijke opdracht
Toekomstbestendige Sport' en het onderliggende Sportaccommodatieplan
2016 vastgesteld door het college. Naast een bezuinigingsvoorstel is hierin
teven geconcludeerd dat de sportinfrastructuur in Delft er kwalitatief en
kwantitatief niet goed voor staat. Daarom is met het vaststellen van de nota
tevens besloten tot het opstellen van een visie voor sport en bewegen en
vervolgens een investeringsagenda sportaccommodaties. De visie Sport en
Bewegen is eerder dit jaar vastgesteld door het college en behandeld in de
raad van 8 maart 2018. Onlangs is gestart met de lnvesteringsagenda
Sportaccommodaties.
lnvesteringsagenda sportaccommodaties
Het doel van de lnvesteringsagenda Sportaccommodaties is een impuls te
geven aan de Delftse sportinfrastructuur, zodat onze stad weer beschikt
over goede basisvoorzieningen voor sport en bewegen. Daarnaast maakt
de lnvesteringsagenda ook inzichtelijk water nodig is voor de beoogde
groei van Delft als gevolg van de woningbouwontwikkeling.
Om dit inzichtelijk te maken brengen we in de investeringsagenda interne
en externe plannen/ideeën voor het verbeteren van het
voorzieningenniveau ten aanzien van sport en bewegen in beeld. We
beoordelen de plannen op basis van criteria en kamen tot een voorstel
(prioritering) en fasering om een selectie van de plannen uit te voeren. De
investeringsagenda wordt opgesteld door de gemeente in samenwerking
met het adviesbureau Drijver en Partners.
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Verzamelen plannen/ideeën
Mede op basis van het Sportaccommodatieplan 2016 zijn bij de gemeente
al diverse plannen en ideeën bekend. Daarnaast geeft ook de recent
vastgestelde Visie Sport en Bewegen aanknopingspunten voor de
investeringsagenda. Verder hebben zieh de afgelopen maanden en jaren
diverse organisaties/verenigingen bij de gemeente gemeld met
ideeën/plannen. Kortom, wij hebben goed zieht op water nodig is.
ln de volgende fase gaan we in gesprek met het maatschappelijk veld en
bewoners om over hun ideeën/plannen. Zo gaan we voor de zomer met
verenigingen, in overleg met de Sportraad, een informatiebijeenkomst
beleggen waarbij aanwezigen worden opgeroepen ideeën/plannen kenbaar
te maken. Daarnaast gaan we eveneens voor de zomer via het DIP en
Facebook inwoners bevragen. Op deze manier verwachten wij een
compleet beeld te krijgen.
Verwachtingsmanagement
De lnvesteringsagenda Sportaccommodaties is primair bedoeld om de
belangrijkste knelpunten in de sportinfrastructuur op te lassen (nu en in de
nabije toekomst). De siechte startpositie van die infrastructuur zorgt ervoor
dat het generieke belang voorop staat. Delft heeft niet de luxe om alle
knelpunten en wensen van sportverengingen op te lassen. Er wordt dan ook
nadrukkelijk getoetst op de knelpunten en uitdagingen die zijn beschreven
in het Sportaccommodatieplan 2016 en de Visie Sport en Bewegen.
Criteria
Op basis van het Sportaccommodatieplan 2016 en de Visie Sport en
Bewegen kamen wij tot onderstaande criteria voor de investeringsagenda
sportaccommodaties:
Criteria lnvesteringsagenda Sportaccommodaties
•

Maatschappelijk rendement (o.a. behoefte Delftse sporters, functie
Delft, urgentie/noodzaak, mate van samenwerking, sociale impact,
preventieve gezondheid, duurzaamheid).

•

Financieel.

•

Ruimtelijke betekenislgevolgen (o.a. inpasbaarheid,
bestemmingsplan, grondposities, situering t. o. v. behoefte,
bereikbaarheid, re/afie gebiedsontwikkeling).

•

lnnovatie (vernieuwende concepten bijv. in organisatievormen).

•

Risico's.

•

Benodigde betrokkenheid/vervolgstappen en indicatie
tijdpad/fasering.

We kiezen ervoor geen weging aan de verschillende criteria te hangen. Het
gaat om het zo objectief mogelijk in beeld brengen van de betekenis en
waarde (zie criteria) van de verschillende ideeën en plannen. De
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gemeenteraad krijgt na afronding van de lnvesteringsagenda
Sportaccommodaties inzicht in de ideeën/plannen en beoordeling (w.o.
globale inschatting financiële gevolgen per idee/plan), om zodoende een
goede afweging te kunnen maken.
Financiën
Voorde lnvesteringsagenda Sportaccommodaties is nog geen financiële
dekking beschikbaar. Deze dekking kan kamen vanuit de reguliere
begroting en eventueel deels vanuit Fonds Delft 2040 ('reserve Stad'). ln de
lnvesteringsagenda Sportaccommodaties wordt gekeken in hoeverre
onderdelen daarvan (vertaald in een businesscase) bijdragen aan de
afwegingscriteria van Fonds Delft 2040 (https://www.delft.nl/bestuur-enorganisatie/agenda-delft-2040/fonds-delft-2040).
Een eventuele aanvraag volgt het standaardproces van het Fonds.
Uiteindelijk besluit u als gemeenteraad over het al dan niet toekennen van
de aanvraag. Bij het opstellen van de lnvesteringsagenda
Sportaccommodaties houden we rekening met de criteria van Fonds Delft
2040, om daar zo goed mogelijk op voor te kunnen sorteren bij een
eventuele businesscase.
Planning
Naar verwachting wordt de investeringsagenda in het vierde kwartaal van
dit jaar afgerond. De financiële consequenties en benodigde investeringen
worden afgewogen in een volgend cyclusdocument.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgem

, burgemeester
·· terveldt-Vliegenthart
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