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Beste meneer Sijtsma, 

Op 21 januari 2021 heeft u een aantal schriftelijke vragen gesteld over de 
Buitensportaccommodatie van het Oostersportpark in gebruik bij zmvv Zeerobben. 
In deze brief leest u ons antwoord. 

Vraag 1. Wat is de status van de uitvoering van het plan en overleg met Zeerobben inzake 
nieuwbouw/ verbouw van de accommodatie? 
Antwoord. 
Na de vaststelling van het onderzoeksrapport van Boom Technisch Adviesbureau over de 
gemeentelijke Buitensportaccommodaties hebben wij de gemeenteraad over de uitkomsten 
geïnformeerd. Hierna hebben wij, vlak voor de zomervakantie, het bestuur van de zmvv 
Zeerobben in kennis gesteld van het rapport en de in dit rapport vermelde conclusie dat de 
kleedaccommodatie van het Oostersportpark voor een groot deel niet meer aan de huidige eisen 
voldoet. Tegelijkertijd hebben we afgesproken dat we begin september 2020 met elkaar een 
aftrap doen om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen (renovatie/vervangende 
nieuwbouw) in relatie tot de wensen van de club met als uitgangspunt het door de raad 
beschikbaar gestelde en in de begroting 2020 opgenomen budget van 305.000 euro exclusief 
btw. 
Zmvv Zeerobben heeft vanuit het bestuur een Bouwcommissie ingesteld. Deze Bouwcommissie 
is na een inventarisatie en een behoeftepeiling binnen de club samen met onze bouwkundige, 
en met begeleiding van Technisch Bureau Boom, hard aan het werk om een programma van 
eisen op te stellen voor zowel renovatie als vervangende nieuwbouw. 

Vraag 2: Wat is de verwachting dat er concreet aan de slag kan worden gegaan op dit complex? 
(Dit omdat een deel van de huidige kleedkamers op dit moment technisch en functioneel is 
afgeschreven) 
Antwoord: 
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De Bouwcommissie is nu druk bezig om het opstellen van programma van eisen te voltooien en 
af te ronden. De volgende actie is dat op basis van dit programma van eisen een aantal 
aannemers zal worden gevraagd om een prijs uit te brengen, voor zowel renovatie als 
vervangende nieuwbouw. Het streven is er op gericht om dit proces voor 15 april 2021 af te 
ronden. Hierna kan er opdracht tot aanpak van renovatie of vervangende nieuwbouw worden 
gegeven als de kosten passen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget en de door 
de club te genereren bijdrage aan zelfwerkzaamheid. 
Overigens betekent de constatering dat de bedoelde kleedkamers formeel technisch en 
functioneel zijn afgeschreven niet dat ze in het geheel niet bruikbaar zijn. Dit gebruik is wel 
mogelijk zij het dat dit niet optimaal is. 

Vraag 3: Is het budget wat beschikbaar is gesteld in de begroting 2020 toereikend voor de 
gewenste en benodigde verbouw dan wel nieuwbouwrekening houdend met de aanbeveling van 
Boom Technisch Advies Bureau, de toekomst en eisen vanuit de KNVB. 
Antwoord: 
In de begroting van 2020 zijn de lasten van een investeringskrediet van €305.000 opgenomen 
voor verbetering van de kleedruimten op de gemeentelijke buitensport accommodaties. 
Nadat we weten wat de kosten zijn voor renovatie dan wel vervangende nieuwbouw is bekend 
of het beschikbaar gestelde budget toereikend is. 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente H\ ingen, 
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