Aan: Gemeente Leiden t.a.v. XXX
Datum: 16-9-2019
Onderwerp: verduidelijking WOB-verzoek Z/19/1434969
Geachte XXX,
Ten aanzien van WOB-verzoek Z/19/1434969 is een nadere inkadering aan de orde geweest.
Hierover het volgende.
Ik probeer een beeld te vormen van de wijze waarop plannen voor de uitbreiding van hockeyclub
Roomburg tot stand gekomen.
Ik zal hieronder een aantal zaken opsommen die mij bekend zijn en waarover ik in ieder geval meer
zou willen weten. Ik ben geïnteresseerd in de documenten als omschreven in het Wob-verzoek (in
de alinea die begint met “Bij ‘documenten’ denk ik aan….”) met betrekking tot alle plannen die
gecirculeerd hebben en in de contacten daarover met vertegenwoordigers van/betrokkenen bij de
hockeysport als bedoeld onder sub a-c in het Wobverzoek.
Sportnota Verleiden tot bewegen 2013-2018
In deze nota is te lezen op pagina 7: "Een specifiek aandachtspunt is het ruimtetekort bij de
hockeyvereniging Roomburg. De afgelopen jaren zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om
extra hockeyvelden te realiseren op nieuwe sportlocaties (Roomburg, Matilopark, Oostvlietpolder),
maar dat heeft uiteindelijk niets opgeleverd.
Wij zien daarom af van de uitbreiding van het totale sportareaal om de aanleg van extra
hockeyvelden te realiseren, omdat dit ruimtelijk en praktisch niet mogelijk is of in strijd met andere
bestemmingen en belangen. Wij zullen in overleg met de betrokken verenigingen uitbreiding van
de hockeyvelden realiseren op bestaande sportaccommodaties die met onderbespeling te maken
hebben. Door de concentratie van korfbal op een beperkt aantal (kunstgras)velden is het mogelijk
capaciteit vrij te spelen voor andere sporten.
Uitbreidingsplannen 2015
In maart 2015 presenteerde het College het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey, kenmerk
Z/14/13170.
Contourenplan buitensportaccommodaties 2017
In 2017 verscheen het Contourenplan Buitensportacommodaties van de hand van de gemeente. In
het Contourenplan wordt voorgesteld hockeyclub Roomburg te laten verhuizen naar sportpark de
Vliet. In het plan wordt gesteld dat er behoefte is aan 2 extra velden.
Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg 2017-2019
In de periode 2017-2019 is het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg uitgevoerd. De
eindresultaten daarvan zijn gepubliceerd op de website van de gemeente. Besprekingen over
Wijksportpark Roomburg hebben al plaats gevonden met belanghebbenden vanaf het moment dat
de Gemeenteraad motie "Onderzoek mogelijkheden herinrichting Roomburgpark en omgeving"
aannam op 28 september 2017. In deze periode is ook het scenario sportpark de Vliet opnieuw

beoordeeld. In de eindrapportage wordt wederom gesteld dat er behoefte is aan 2 extra velden.
Deze behoefte is vastgesteld in overleg met de Koninklijke Nederlandse Hockeybond.
Overige scenario's 2012-2019
Mogelijk heeft de Gemeente nog andere scenario's dan de hierboven genoemde onderzocht in de
periode 2012-2019.
Ik begrijp dat de termijn van vier weken niet kan worden gehaald. Ik ga ervan uit dat in ieder geval
voor 1 november het Wobverzoek is afgehandeld.
Ik behoud me het recht voor om de onderwerpen van mijn oorspronkelijke Wobverzoek die buiten
de inkadering vallen ( bijv. het parkeerbeleid) alsnog behandeld te willen zien (eventueel via een
separaat Wobverzoek).
Hoogachtend,
XXX

